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INLEDNING 

Bakgrund 

Våld i heterosexuella parrelationer är ett område som studerats väl inom svensk forskning, 

dock har lite uppmärksamhet ägnats frågan kring våld i samkönade parrelationer. År 2000 

grundades Nationellt Råd för kvinnofrid. År 2003 lade de fram rapporten Kvinna slår kvinna, 

man slår man – homosexuell partnermisshandel som beskriver våld i samkönade 

parrelationer. I rapporten konstaterades det att våld i samkönade parrelationer är ett område 

där okunskapen är mycket stor och där det krävs att ämnet synliggörs för att påskynda en 

kunskapsökning bland professionella, samt för att på så sätt förbättra bemötandet av dessa 

kvinnor/män. År 2003 fick socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga i vilken utsträckning en 

individs sexuella läggning kan ha betydelse för bemötandet från socialtjänsten. 

Kartläggningen lades fram år 2004 och visar på att socialtjänsten i bemötandet med klienter i 

de flesta fall utgår ifrån att alla lever i heterosexuella parrelationer. Detta antas vara en orsak 

till varför homo- och bisexuella inte upplever sig väl bemötta från socialtjänstens sida. 

Tillsammans med bristande uppmärksamhet och kompetens kan detta bidra till allvarliga 

följder och kan leda till att den faktiska situationen blundas för på grund av okunskap för hur 

den ska hanteras. Sammanfattningsvis konstateras det att de flesta homo- och bisexuella som 

vänder sig till socialtjänsten inte har något problem med den kontakten, men detta på grund av 

att de ej talar om sin sexuella läggning (Socialstyrelsen. 2004). År 2005 publicerades den 

första svenska kartläggningen kring våld i samkönade parrelationer. Syftet med 

kartläggningen var att undersöka förekomsten av våld i samkönade parrelationer vilket i sin 

tur kräver att samhället agerar och sätter in åtgärder och resurser (Holmberg, C., & 

Stjernqvist, U. 2005).  

 

Synen att alla lever i heterosexuella parrelationer kan kopplas till den heteronormativitet som 

präglar vårt samhälle. Heteronormativitet kan beskrivas som ett dominerande synsätt som 

bygger på att en parrelation består av två individer av motsatt kön. Som homosexuell innebär 

detta att man avviker från det ”normala” och kan i och med det mötas av tystnad, 

osynliggörande eller nedvärderande kommentarer eller bemötande. Detta synsätt bidrar till att 

individer som lever i samkönade parrelationer antas agera antingen utifrån en mansroll eller 

utifrån en kvinnoroll (Sveriges Kvinnojourers Riksförbund. 2007). Mansrollen associeras med 
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en ”hård” attityd och kvinnorollen sammankopplas med ”sårbarhet” och ”ömtålighet” 

(Sveriges Kvinnojourers Riksförbund. 2007).  

     

Synen av mannen som det ”starkare” könet kan kopplas till genussystemet. Tina Mattson 

citerar historikern Yvonne Hirdman för att beskriva detta system av ordning: 

Ett system som ordnar män och kvinnor och som omfattar institutioner, praktiker och föreställningar, 

genusföreställningarna är en del av samhället och genomsyrar hela samhället. 

(Mattsson, T. 2002, s. 4) 

Detta system präglas av makt och hjälper till att kvarhålla hierarkier mellan könen (Mattsson, 

T, 2002). För genussystemet finns två grundläggande principer; isärhållandet av manligt och 

kvinnligt och det manliga som norm. Isärhållandet är den princip som enligt Hirdman bidrar 

till att kvinnan ses som underordnad mannen. Både kvinnor och män bidrar till denna 

genusformering genom att följa det ”genuskontrakt” som finns i vårt samhälle. Män och 

kvinnor påverkas av de föreställningar som finns kring vad som är manligt och vad som är 

kvinnligt och håller på så sätt denna genusformering vid liv. Genuskontrakten kan sägas 

genomsyra hela vårt samhälleliga system från mikronivå till makronivå (Kullberg, C. 1994).  

      

Den grundläggande synen på parrelationer som inledningsvis beskrivs i denna uppsats kan 

förklara att våld i samkönade parrelationer inte tas på lika stort allvar. Den dominerande 

synen bidrar till att vissa har svårt att överhuvudtaget tänka sig att en kvinna kan vara en 

förövare och att en man skulle kunna vara utsatt. I kartläggning framkom även att flera av de 

yrkesverksamma som deltog i studien hade en tanke om att hbt-personer1 isolerar sig i ”sina 

egna” organisationer och inte söker sig utanför gruppen. Denna tanke har sedan även används 

som argument för varför hbt-personer som utsatts för våld i en nära parrelation sällan möts 

inom sin egen verksamhet (Holmberg, C., & Stjernqvist, U. 2005). I internationell forskning 

har vissa forskare kommit fram till att i de fall män utsatts för våld föreslås mindre aktiva 

ingripanden, än i de fallen med kvinnligt utsatta. Detta på grund av att kvinnorna ses lida mer 

skada än de manligt utsatta (Seelau, S.M., & E.P. 2005).  Detta lyfts även i artikeln Gender 

and Role-based Perceptions of Domestic Violence: Does Sexual Orientation Matter? (Seelau, 

E.P. et.al, 2003) där traditionella könsmönster påpekades vara en bidragande orsak till varför 

det ansågs vara mer oroväckande med en kvinnligt utsatt än en manligt utsatt (a.a.).  

                                                 
1 Hbt är en förkortning av homosexuella, bisexuella och transsexuella personer. 
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Mot bakgrund av denna syn på heteronormativitet som det ”normala” är det vanligt att 

kvinnor och män som lever i samkönade parrelationer inte berättar om den misshandel de 

utsätts för. Detta utifrån att de känner sig rädda för att bemötas av fördomar utifrån sin 

sexuella läggning (Socialstyrelsen. 2004). 

 

Utifrån svensk grundlag – regeringsformen kapitel 1 1 §, skall all offentlig verksamhet 

präglas av respekt för alla människors lika värde, frihet och värdighet. Det är de allmännas 

uppdrag att motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationalitet eller 

etnicitet, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller 

andra individuella faktorer som bör tas i beaktning (http://62.95.69.15/sfs/sfst_form2.html). 

Från och med den första januari år 2009 kom även en ny diskrimineringslag att gälla i 

Sverige. Enligt de inledande bestämmelserna 1 § är lagens ändamål att: 

… motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.   

(http://62.95.69.15/sfs/sfst_form2.html) – sökord – diskrimineringslag, 1 kap. 1 §) 

 

Enligt brottsbalken kapitel 16 9 § - brott mot olaga ordning framläggs även att en anställd som 

inom sin verksamhet diskriminerar någon på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt 

ursprung eller trosbekännelse och i och med detta inte ger henne samma 

förutsättningar/villkor som andra som söker sig till verksamheten dömas till böter eller 

fängelse upp till ett år. Detta avser även den som är anställd i allmän tjänst eller innehar 

allmänt uppdrag. Om någon diskrimineras på grund av sin sexuella läggning ska även hon 

dömas för olaga diskriminering (http://62.95.69.15/sfs/sfst_form2.html)  

 

Utifrån att detta ämne studerats i så liten utsträckning och att lite kunskap finns kring i vilken 

omfattning professionella innehar kännedom och kompetens i denna fråga valdes ämnet att 

studeras inom ramen för denna c-uppsats.  Mot bakgrund av denna problembild är ämnet av 

relevans för socialt arbete. Personer med andra sexuella läggningar/familjemönster (här menat 

andra än heterosexuell läggning och kärnfamilj) kommer att mötas i kommande 

yrkesverksamma liv som socionom och det är då av vikt att kunskap innehas och ett öppet 
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synsätt för att inte ”missa” eller ”blunda” för den faktiska situationen. Individer som utsatts 

för våld i en nära parrelation kan komma att mötas inom många olika verksamhetsområden. 

Det är då av vikt att en medvetenhet finns gällande att våld inte är ett specifikt fenomen som 

enbart förekommer i heterosexuella parrelationer och där den våldsutövande partnern alltid är 

en man. Detta är av vikt att uppmärksamma så att rätt insatser ges och sätts in. I bemötandet 

med hjälpinstanser förespråkas hbt-kompetens. Med det menat, känna till den livssituation 

som en homo- bi- eller transsexuell person kan uppbära på grund av den strukturella 

diskriminering som förekommer gentemot dessa individer (Holmberg, C., & Stjernqvist, U. 

2007). 

 

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur olika instanser i vårt samhälle 

ser på våld i samkönade parrelationer och vad de gör för att arbeta kring denna problematik. 

De instanser som kommer att undersökas är socialtjänsten och ungdomsmottagningen. 

      

De frågeställningar som ska agera som stöd för att besvara detta syfte har brutits ner i följande 

frågor: 

• Påverkas synen av våld utifrån individers sexuella läggning? 

• Vilken kunskap finns kring våld i samkönade parrelationer? 

• Hur ser arbetet ut kring våld i samkönade parrelationer på respektive arbetsplats? 

• Påverkas bemötandet av individers sexuella läggning? 

 

Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

Våld i samkönade parrelationer som forskningsämne började studeras under 1980-talet i USA 

inom den lesbiska radikalfeministiska rörelsen. Dock kan frågan kring våld i samkönade 

parrelationer anses vara relativt ny på grund av att ämnet inte ägnats så stor uppmärksamhet i 

forskning och att begränsad kunskap finns på området (Holmberg, C., & Stjernqvist, U. 

2005). Gällande omfattningen av våld i samkönade parrelationer redogör författarna i artikeln 

Prevelence of Partner Violence in Same-Sex Romantic and Sexual Relationship in a National 
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Sample of Adolecents (Halpern et.al. 2004) för att en fjärdedel av unga vuxna (12-21 år) som 

har en romantisk relation eller sexuell relation med en individ av samma kön någon gång har 

utsatts för någon form av förminskning. Omkring en tiondel rapporterade psykisk misshandel. 

Studien grundar sig på 117 respondenters deltagande (Halpern et.al. 2004). I artikeln A Cross-

National Comparison of Gay and Lesbian Domestic Violence (Burke et.al. 2002) framgick att 

27 % av respondenterna från Venezuela någon gång blivit slagna medan denna procentsats i 

USA var lägre, endast 6 %. På frågan om respondenterna utsatts för någon form av våld i en 

nära relation svarade 72,97 % i Venezuela ja och 62,86 % i USA ja. 72 personer medverkade 

till genomförandet av studien, 35 från USA och 37 från Venezuela (a.a.). I den svenska 

kartläggningen som baserades på 2013 respondenters svar visade det sig att 24,9 % utsatts för 

någon form av psykologiskt, sexuellt och/eller fysiskt våld i en nuvarande eller före detta 

relation. Kartläggningen visade på att homosexuella kvinnor utsätts för psykologisk kontroll i 

större utsträckning än männen, medan männen utsätts för psykologisk isolering i större 

utsträckning än kvinnorna. Kartläggning visar på att de homosexuella männen generellt 

utsätts för psykologiskt och sexuellt våld i högre grad än de medverkande homosexuella 

kvinnorna. Gällande fysiskt våld utsätts de homosexuella männen mer än kvinnorna, men 

differensen är ej stor (Holmberg, C. & Stjernqvist, U. 2005).   

 

När det gäller resonemang kring våld i nära relationer kopplas ofta maskulinitet och våld ihop 

med varandra, detta utifrån att mannen anses vara det ”starka” könen och kvinnan det 

”svagare”. Manligt fysiskt och sexuellt våld mot kvinnor anses vara en yttring av det 

djuprotade synsättet att män ska leva upp till imagen av att vara en ”man” inom deras sociala 

gemenskap. Vad som anses vara manligt varierar däremot mellan olika regioner, samhällen, 

etcetera. DeKeseredy och Schwartz refererar till Stanko när de betonar att män är våldsamma 

mot kvinnor, men desto våldsammare mot andra män. De påpekar vikten av att i alla 

diskussioner av mäns våld även diskutera mäns upplevelser av våld, både som förövare och 

som offer (DeKeseredy, W.S. & Schwartz, M.D. 2005). Holmberg och Enander förklarar 

även våldet mot heterosexuella kvinnor utifrån männens makt över gruppen kvinnor i deras 

bok Varför går hon? – om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser (Holmberg, C. & 

Enander, V. 2004). Holmberg och Enander skriver att våldet måste tolkas och förstås utifrån 

kvinnors underordning och mäns överordning. De menar på att männens samhälleliga makt 

indirekt gör våld mot kvinnor godtagbart och att våldet måste ses och tolkas strukturellt (a.a.).  
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Som tidigare nämnts grundades Nationellt råd för kvinnofrid år 2000 av den svenska 

regeringen.  Syftet med rådet var att fördjupa kunskaperna kring våld i nära parrelationer och 

där ett av de prioriterade områdena var våld i samkönade parrelationer. År 2003 lades 

rapporten Kvinna slår kvinna, man slår man – homosexuell partnermisshandel fram. Rådet 

konstaterade att våld i samkönade parrelationer är ett område där okunskapen är mycket stor 

och där det krävs att ämnet synliggörs för att påskynda en kunskapsökning och i och med det 

att bemötandet av dessa kvinnor/män förbättras (Nationellt Råd för Kvinnofrid. 2003).  

      

I kartläggningen som socialstyrelsen publicerade år 2004 på uppdrag av regeringen 

framkommer det att de brister som finns i bemötandet av individer som lever i en samkönad 

parrelation grundar sig på okunskap snarare än en ovilja från myndighetens sida. 

Kartläggningen framhåller även att avsaknaden av kunskap bland professionella kan bidra till 

att de behov som behövs inte ses och på så sätt ges heller inte den hjälp som borde 

erbjudas/ges. Det kan tillexempel handla om att en man i en samkönad parrelation inte ges det 

boendeskydd han behöver. Det kan även handla om att ett homosexuellt par nekas 

familjerådgivning på grund av att rådgivaren saknar hbt-kompetens (Socialstyrelsen. 2004).  

      

I artikeln Samkönat partnervåld – vad är det och vilket stöd behövs? Av Holmberg och 

Stjernqvist (2007) framkommer det att av de 57 deltagarna i studien hade 31 av dem sökt 

hjälp. Det visade sig att respondenterna först och främst vänt sig till någon i deras egen 

gemensamhetskrets framförallt sina vänner följt av familjen. De respondenter som vänt sig till 

samhällsinstanser har i första hand vänt sig till psykiatrin, en psykolog, en terapeut, den 

kommunala familjeterapin eller till en kurator. De som varit nöjda med denna kontakt har 

poängterat vikten av att den professionella haft kompetens kring hbt-frågor och inte 

problematiserade klientens sexuella läggning. De som blivit missnöjda med hjälpen uttryckte i 

studien att det handlade om att deras sexuella läggning problematiserades snarare än våldet i 

sig. Yngre respondenter språkade för att de blivit bemöta med kommentarer som att 

problemet kommer att växa bort när han/hon kommit över sitt sexuella sökande och med det 

menat blivit vuxen och heterosexuell. En del utsatta har även i hjälpsökande situationen vänt 

sig till ideella organisationer. Tre av respondenterna hade sökt sig till kvinnojouren. Ingen av 

dem var nöjda med bemötandet (Holmberg, C., & Stjernqvist, U. 2007). En av respondenterna 

uttryckte att hon inte fick något stöd på grund av att hon var lesbisk, den andra upplevde sig 
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homofobiskt bemött och den tredje önskade att kompetensen i fråga om våld i samkönade 

parrelationer vore större bland de anställda (Holmberg, C., & Stjernqvist, U. 2007). I och med 

upplevelser av att inte ha blivit väl bemött stannar många kvar i förhållandet där de blir 

misshandlade och håller istället tyst om vad som pågår. Socialarbetare, psykologer, 

sjukhuspersonal, anställda inom rättsväsendet, diakoner, lärare och andra professioner som 

kommer i kontakt med problematiken måste få rätt utbildning för att arbeta mot en förändring 

gällande riktlinjer, hjälp- och stödprogram etcetera (McClennen, J.C. 2005). 

 

Queerteorin är en teori som vuxit fram under den senare delen av förra seklet. Queerteorin 

ifrågasätter heteronormativitet som relation, struktur etcetera, vilket i sin tur innebär att den 

ifrågasätter den struktur som ligger som grund i vårt samhälle. Queerteorin förklaras i 

nationalencyklopedin som ett: 

… teoretiskt perspektiv för att analysera sexualitet som relationer, identiteter, strukturer och värderingar vilka är 

historiskt betingade… Fenomenen "heterosexualitet", "homosexualitet", "kvinna" och "man" betraktas som 

relationer mellan olika slags socialt konstruerade sanningar, begär och maktförhållanden. 

(Hemsidan för Nationalencyklopedin – sökord Queerteori) 

 

Teorin har sin bakgrund inom lesbisk feministisk teori samt inom gaystudier. Från början 

utvecklades teorin av filosofer samt litteraturvetare, men under 1990-talet spreds den till 

samhällsvetenskapen, juridiken, teologin samt naturvetenskapen. Queerteori bör inte ses som 

en enhetlig teori utan som en blandning av ett flertal perspektiv som på ett kritiskt sätt 

ifrågasätter de heteronormativa strukturer, relationer och handlingar som försöker upprätthålla 

synen av heterosexualitet som den naturliga ursprungssexualiteten (Rosenberg, T. 2002). 

Queerteorin grundar sig på ett konstruktivistiskt samt dekonstruktivistiskt synsätt. Det vill 

säga queerteorin utgår dels ifrån att våra känslor och identiteter är resultaten av vår historia 

och kultur, men den bygger även på tanken att den betydelse vi föreskriver ting, identiteter, 

strukturer etcetera bygger på att vi har förståelse för skillnaderna i strukturerna. För att förstå 

måste vi sätta det vi vill förstå i förhållande till någonting annat (Kulick, D. 1996). 

Queerteorin kan sägas vara användbar vid alla studier som på ett kritiskt sätt vill granska det 

heteronormativa (Rosenberg, T. 2002).  
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MATERIAL OCH METOD 

Val av metod 

Syftet med denna studie är att undersöka hur olika instanser i vårt samhälle ser på våld i 

samkönade parrelationer och vad de gör för att arbeta kring denna problematik. I och med 

denna utgångspunkt har studien en kvalitativ ansats. Den insamlingsmetod som valts är 

delfimetoden. Delfimetoden bygger på hypotesen att människor ständigt förändras utifrån den 

nuvarande kontexten samt utifrån vilka erfarenheter som utbyts med varandra (Segraeus, V. 

1994). Segreaus citerar Börjesson för att ge en beskrivning av delfimetoden: 

Man etablerar således med Delfimetoden ett intellektuellt samspelsförhållande med gruppens deltagare, man 

deltar som undersökningsledare och som deltagare i undersökningen tillsammans i en skapande process. Man 

bygger tillsammans upp bilder, föreställningar och uppfattningar om verkligheten. 

(Segraeus.V, 1994. s.15) 

      

Utifrån den tillämpning som gjorts av delfimetoden i denna studie har metoden använts så att 

respondenterna i studien fått sig tillsänt ett antal frågor via e-mail. Dessa frågor skulle 

besvaras av respondenterna inom en vecka för att sedan återsändas till mig som ansvarig för 

studien. När frågorna sammanställts utformades följdfrågor utifrån frågorna från första rundan 

och sändes åter till respondenterna. Även dessa frågor skulle besvaras inom en vecka för att 

sedan återsändas till mig som ansvarig. I denna studie blev rond två den slutliga ronden, men 

med delfitekniken finns inget givet antal ronder utan frågerundorna kan upprepas i princip hur 

många gånger som helst eller tills man uppnår en mättnad av inkommen data. Genom denna 

form av datainsamlingsmetod får respondenterna ta del av varandras erfarenheter vilket kan 

bidra till en begrepps- och kunskapsutveckling både för studieansvarig och för deltagande 

respondenter (Segraeus.V. 1994).  

      

Den analys som gjorts i denna studie har utformats genom inspiration av 

meningskategorisering och tematisering. Meningskategorisering går ut på att insamlad data 

kodas i kategorier/teman. Dessa kan ha utvecklats i förväg eller vuxit fram under analysens 

gång. (Kvale, S. 2007). I denna studie utvecklades huvudkategorier i förväg och utgjorde de 

frågor i det första frågeformulär som skickades ut till deltagande respondenter. De 

huvudkategorier som analysen bygger på är; synen på våld i samkönade parrelationer, 
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utbildning och samverkan och bemötande. Utifrån de svar som insamlades under första 

frågerundan utvecklades frågor till en andra frågerunda. Dessa frågor bidrog till att 

respondenterna gavs ytterligare en möjlighet att utveckla resonemang och tankegångar från 

första rundan.  

  

Urval 

Selektering av teoretisk population för studien har genomförts genom strategiskt urval. Denna 

form av urval är att föredra vid kvalitativ data. Det som är av vikt är kvaliteten på 

respondenterna, ej representativiteten, vilket gör att denna metod lämpar sig bäst för det valda 

ämnesområdet i denna studie. Stor vikt läggs alltså vid val av respondenter, de individer som 

har de största kunskaperna eller de individer som kan uttrycka sig bäst är de respondenter som 

önskas (Halvorsen, K. 2006).    

     

Deltagare i denna studie är en anställd från vardera instans i en mellanstor svensk stad: 

• Ungdomsmottagningen 

• Socialtjänsten – Vuxenstöd/mottagningsgruppen 

      

Även sjukhuset, familjerådgivningen och kvinnojouren tillfrågades att delta i studien. Först 

tillfrågades akutmottagningen på sjukhuset, men de valde att inte delta på grund av att de 

enbart tar hand om den akuta vården, ej ställer frågor kring vad som inträffat. Därefter 

tillfrågades könsmottagningen. Könsmottagningen, kvinnojouren samt familjerådgivningen 

tackade ja och tillsändes inbjudningsbrev samt frågor. Efter att frågorna tillsänds 

könsmottagningen återkom ett mail med meddelande att de ej vill delta på grund av att de 

aldrig mött någon som utsatts för våld i en samkönad parrelation och därav ansåg det vara 

svårt att svara på de frågor som ställts. En vecka efter utsända frågor till familjerådgivningen 

tackade även de nej till att delta. De ansåg inte att de hade tillräcklig kunskap för att svara på 

frågorna. De talade om att de mött homosexuella par, men att deras kunskap var för 

knapphänt för att kunna ge utförliga svar. Dagen innan frågorna skulle återsändas till mig som 

ansvarig för studien tackade även kvinnojouren nej till att delta. De hade inte haft tid att 

besvara frågorna på grund av tidsbrist.  
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Anledningen till att just dessa instanser från början valdes att tas med i studien grundar sig på 

att alla dessa instanser på något sätt kan komma i kontakt med den problematik som denna 

uppsats behandlar. I den svenska kartläggningen som lades fram år 2005 framkom det att 

individer som utsatts för våld i en samkönad parrelation oftare vänder sig till socialtjänsten 

och familjerådgivningen än till hbt-organisationer (Holmberg, C., & Stjernqvist, U. 2005). 

Anledningen till att ungdomsmottagningen tagits med är på grund av att det är den instans 

som ungdomar först och främst kan vända sig till i frågor rörande relationer, sexualitet 

etcetera. Anledningen till att könsmottagningen senare valdes att tas med grundar sig på att 

det är den instans som kan vändas till efter en viss ålder (beroende av kommun) då 

ungdomsmottaningen ej längre är aktuell att vända sig till. Kvinnojouren har valts att tas med 

utifrån att deras verksamhet grundar sig på att ta hand om kvinnor som utsatts för våld i nära 

parrelationer vilket även innefattar lesbiska kvinnor som utsätts för våld av sin partner 

(Sveriges Kvinnojourers Riksförbund)   

  

Tillvägagångssätt 

Tidigare forskning till denna studie har insamlats via Mittuniversitetets databaser samt via the 

World Wide Web samt via tryckta artiklar och verk från universitetsbiblioteket. I sökning via 

Mittuniversitetets databaser har CSA Social Science samt KVINNSAM först och främst 

används. De sökord som används vid sökning i CSA är följande: 

same-sex  homosexual 

domestic-violence partner abuse 

support services  support  help 

      

Sökning med dessa sökord utmynnade i totalt 57 träffar varav 37 stycken var vetenskapligt 

granskade. Utav dessa 37 var 12 stycken dubbelexemplar vilket innebär att 25 stycken artiklar 

var av intresse att titta vidare på. Då syftet med denna studie är att undersöka hur olika 

myndigheter/organisationer ser på och arbetar kring våld i samkönade parrelationer så var det 

även bemötandet och upplevelserna av bemötandet som var av intresse att se vidare på vilket 

bidrog till att enbart 4 artiklar valdes att användas.  
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I sökning via KVINNSAM används sökordet Carin Holmberg vilket resulterade i 13 träffar. 

Utav dessa 13 träffar valdes enbart två artiklar utav den anledningen att de var de enda som 

belyste våld i samkönade parrelationer. Den ena artikeln var från Tidskrift för genusvetenskap 

och den andra från Socialmedicinsk tidskrift, vilka båda är vetenskapligt granskade tidskrifter.  

      

Sökningar via World Wide Web gjordes via www.socialstyrelsen.se, www.regeringen.se, 

www.nck.uu.se, www.kvinnojour.com och www.nationalencyklopedin.se. På de olika 

hemsidorna användes aktuellt material för denna studie. Från socialstyrelsen laddades artikeln 

Sexuell läggning och bemötande i socialtjänsten (Socialstyrelsen. 2004) ner. Via regeringens 

hemsida lästes aktuell lagstiftning, via nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) laddades 

skriften Kvinna slår kvinna, man slår man – homosexuell partnermisshandel (Nationellt Råd 

för Kvinnofrid. 2003) ner. Via Sveriges kvinnojourers riksförbund beställdes handboken – 

Våld i samkönade parrelationer. Via centrum för genusstudier på Stockholms universitet 

beställdes kartläggning – Våldsamt lika och olika – om våld i samkönade parrelationer 

(Holmberg, C., & Stjernqvist, U. 2005). Artikeln Queer Theory: Vad är det och vad är det 

bra för? (Kulick, D. 1994) i tidskriften Lambda Nordica erhölls från Uppsala Universitet.  

 

Avseende studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet kan det vara av fördel att även 

förtydliga begreppens innebörd sammanflätat med de kopplingar som görs till denna studie. 

Validitet kan förklaras som giltighet eller relevans. Det brukar talas om yttre och inre 

validitet. Yttre validitet syftar till studien som helhet, det vill säga studiens generaliserbarhet, 

medan inre validitet avser hur studien är upplagd (Halvorsen, K. 2006). Syftet med denna 

studie har varit att ta reda på hur olika instanser i vårt samhälle ser på och arbetar kring våld i 

samkönade parrelationer. Avseende studiens yttre validitet kan det sägas att studietiden varit 

begränsad varav validiteten minskat. Den yttre validiteten ökar ju längre tid studien pågår. 

Det som kan sägas tala för studiens validitet är den granskning och kritik, som riktats och 

getts med jämna mellanrum utav min handledare. Dock är det svårt att svara på studiens 

generaliserbarhet utifrån att den utarbetas kvalitativt. Då studien har en kvalitativ ansats är 

inte tanken att komma fram till någon absolut sanning utan mer ge en bild av och 

problematisera ämnesområdet. Utifrån det empiriska material kan det ändock sägas att denna 

studie visar på samma resultat som annan forskning och data visar på området. Däremot kan 

inte svaren från vare sig socialtjänsten eller ungdomsmottagningen sägas vara generella svar 
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för alla på den aktuella arbetsplatsen eller generellt för alla socialtjänster och 

ungdomsmottagningar i Sverige. Avseende den inre validiteten handlar det om att urval av 

respondenter gjorts på ett sådant sätt att ”rätt” individer deltar. Det handlar även om att 

relevant material för studien insamlats. Avseende studiens inre validitet anses val av 

respondenter samt material tala för validitet i denna studie. Utifrån att strategiskt urval 

används så ökar den inre validiteten utifrån att strategiskt urval utgår från att de som anses 

lämpa sig bäst för det valda ämnesområdet är de respondenter som väljs. Ett brett material har 

även används för att påvisa olika sidor av ämnet vilket på så vis kan tala för validiteten. 

Reliabilitet syftar till studiens tillförlitlighet. I kvalitativt utformade studier är reliabiliteten 

svårare att avgöra än i kvantitativa studier (Halvorsen, K. 2006). Det som kan sägas tala för 

studiens reliabilitet är att så många källor som möjligt har försökts användas och ger på så sätt 

en breddare bild av området. Studien kan även sägas vara tillförlitlig utifrån att det som 

antogs undersökas har undersökts och resulterat i denna uppsats.  

 

Metodproblem 

Ett metodproblem som uppkommer uteslutande då sökning i databas används är att det finns 

en viss fördröjning i publiceringen till nätet, vilket innebär att möjlighet finns att den senaste 

litteraturen inte finns tillgänglig därigenom. Vid sökning i databasen stöttes även problem på 

gällande att vissa artiklar inte fanns tillgängliga i fulltext. Detta problem löstes i vissa fall 

genom att tidskriften fanns att tillgå i tryckt form via biblioteket eller annan resurs. 

      

Ett annat metodproblem har varit att ämnet är relativt outforskat här i Sverige, vilket bidrog 

till att vetenskapligt granskat material från svenska forskare inte gick att tillgå i stor 

utsträckning. När det gäller det svenska material som fanns att tillgå var det samma forskare 

som studerat ämnet vilket bidrog till att materialet var relativt lika. 

      

Ytterligare ett metodproblem kan sägas vara de avhopp som skett under tidens gång. De 

argument som angavs som anledning till avhoppen handlade om bristande kunskap och 

tidsbrist, vilket enligt mig bidrar till ämnets aktualitet. Det måste ske en förändring på 

kunskapsfronten för att de individer som utsätts/utsatts för våld i samkönade parrelationer ges 

samma förutsättningar och stöd som de är berättigade till.  
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Ett annat metodproblem har varit att den data som respondenterna förväntades generera var 

svårare att få in än vad som från start förmodats. Tanken var att respondenterna skulle få en 

vecka per runda att svara på frågorna. Under den första rundan skedde tre avhopp. Av de två 

respondenter som fortfarande deltog inkom en av dem med svaren från första rundan, en 

vecka senare än vad som sagt (efter överenskommelse) på grund av avsaknad av tid. Detta 

bidrog till att tidsplaneringen sköts fram en vecka. Under den andra frågerundan sköts även 

tiden fram några dagar för en av respondenterna med anledning av omställningsarbete på 

arbetsplatsen som lett till att svaren inte hunnit sammanställas i tid.  

 

Etiska överväganden 

Det finns fyra huvudkrav utifrån de forskningsetiska riktlinjerna. Dessa är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att som forskare eller som ansvarig för studien skall 

respondenter/informanter alltid informeras om vad deras deltagande innebär för studien, att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande 

(Vetenskapsrådet. 2002). I denna studie har informationskravet uppfyllts genom muntlig samt 

skriftlig information. Innan frågor skickades ut till valda myndigheter/organisationer togs 

kontakt med dem via telefon. I det första samtalet informerades de om studiens syfte, vald 

metod och vad deras deltagande i studien skulle innebära. Vid samtycke till deltagande 

skickades ett inbjudningsbrev (se bilaga 1) ut till respektive respondent i samband med första 

frågerundan. I inbjudningsbrevet informerades de ytterligare om studiens upplägg och att de 

när som helst hade rätt att avsluta sitt deltagande.  

      

Samtyckeskravet går ut på att respondenten/informanten själv har rätt att avgöra om de vill 

delta eller ej och även hur länge de vill delta i studien (a.a.). Samtyckeskravet i denna studie 

uppfylldes i och med att respondenterna själva valde om de ville delta och även om de ville 

svara på de frågor som skickas ut till dem. Respondenterna i studien informerades om att de 

när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande i det informationsbrev som skickades ut. 

      

Konfidentialitetskravet syftar till att skydda respondenten/informanten från att bli 
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identifierade av utomstående. Data om respondenter/informanter får ej rapporteras på ett 

sådant sätt att det går att urskilja deras identitet (Vetenskapsrådet. 2002). I denna studie har 

konfidentialitetskravet uppfyllts genom att data behandlats så att obehöriga ej ägt tillgång till 

dem samt att data efter analys förstörts.   

      

Det sista kravet; nyttjandekravet, har som mål att skydda insamlad data från att användas i 

annat syfte än till dess forskningsändamål, tillexempel för kommersiella intentioner (a.a.). 

Detta krav uppfylls i och med att den insamlade datan förstörts efter analys och på så sätt kan 

materialet inte komma att användas för andra ändamål.  

      

Etiska problem kan även uppstå i förhållande till valt ämnesområde. I denna studie var tanken 

från början att undersöka hur personer som levt i en samkönad parrelation upplevt bemötandet 

från olika hjälp-/stödinsatser i samhället. Utifrån att denna grupp kan räknas till en särskilt 

sårbar grupp i samhället gjordes en övervägning som innebar att studiens syfte ändrades till 

att behandla hur olika sociala instanser i vårt samhälle ser på våld i samkönade parrelationer 

och hur de arbetar kring denna fråga inom sin egen verksamhet i fråga kring bemötande.  

     

Utifrån rollen som ansvarig för denna studie åligger dock det slutliga ansvaret i fråga om 

kvaliteten på de etiska avgörandena mig. Som ansvarig är det av vikt att inneha kännedom om 

de etiska riktlinjerna som gäller i forskning, men även ha kännedom om värderingsfrågor. I 

slutändan är dock den avgörande faktorn för kvaliteten på de etiska avgörandena ens integritet 

och ärlighet, kunskap och erfarenhet (Kvale, S. 2007).  
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RESULTAT/ANALYS 

Denna del redogör för de empiriska data som insamlats via de två frågerundor som 

genomförts och besvarats av socialtjänsten samt ungdomsmottagningen. Detta kapitel 

innefattar även en begreppslig problematisering av ämnet utifrån insamlad data samt utifrån 

de teoretiska utgångspunkter som tagits upp i tidigare avsnitt.  

 

Synen på våld i samkönade parrelationer 

År 2004 utkom som tidigare nämnts socialstyrelsens lägesbeskrivning kring ämnet sexuell 

läggning och bemötande inom socialtjänsten. Denna lägesbeskrivning visade att socialtjänsten 

i möten med klienter utgår ifrån att alla lever i heterosexuella parrelationer. De individer som 

vänt sig till socialtjänsten efter att ha utsatts för våld i en nära parrelation, och som levt i en 

samkönad parrelation, anser inte att kontakten varit några problem, men då på grund av att de 

ej berättat om deras sexuella läggning (Socialstyrelsen. 2004). Att utgå ifrån att alla lever i 

heterosexuella parrelationer kan kopplas till den heteronormativitet som präglar vårt samhälle. 

Heteronormativitet bidrar till att vi omedvetet utgår från heteronormativitet så länge inget 

annat talas om.  

 

Nedan följer några av de frågor som socialtjänsten samt ungdomsmottagningen fick besvara 

gällande deras syn av våld i samkönade parrelationer. 

   

Socialtjänsten gav följande definition av våld i samkönade parrelationer: 

… På samma sätt som i alla relationer med våld, som kan vara fysiskt eller psykiskt betingat. Det kan räcka med 

att det finns en känsla av obehag, eller att ena partnern upplever att hon/han känner sig begränsad i 

förhållandet p g a den andra partnern… Vidare kan det handla om hot, knuffar, slag, hedersrelaterat våld, 

sexuellt våld, psykiskt våld i form av kränkande ord och trakasserier osv. Våld kan också handla om våld eller 

hot om våld gentemot den utsattes barn, andra närstående eller dess djur. Våld kan också vara materiellt, dvs att 

ha sönder saker som är betydelsefulla för den enskilde. 

 

På frågan hur många som värderas vänder sig till socialtjänsten på grund av våld i en nära 

parrelation gavs följande svar: 
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… På en månad träffar vi ungefär 1-3 stycken som utsatts för våld i en nära relation. Under år 2008 har vi 

sammanlagt haft ca 40 besök av personer som utsatts för våld i nära parrelationer. Det har mestadels varit 

kvinnor som utsatts för våld av män, men det har även varit ett fåtal män som utsatts för våld av sin kvinna… 

 

På frågan hur många av dessa som uppskattats varit i en samkönad parrelation gavs följande 

svar: 

Under år 2008 har vi inte haft någon som lever i en samkönad parrelation och som utsatts för våld. Det är inte 

vanligt förekommande att vi möter våldsutsatta som lever i en samkönad relation. 

      

Ungdomsmottagningen gav följande definition av våld i samkönade parrelationer: 

Samma definition av begreppet våld som i heteroförhållanden eller våld mellan människor. 

 

På frågan hur många som värderas vänder sig till ungdomsmottagningen på grund av våld i en 

nära relation gavs följande svar: 

Inget söker till oss som en första instans. Det kan komma fram i samtal men anledningen till bokat eller obokat 

besök har då i första hand gällt annat… 

 

På frågan hur många av dessa som uppskattas varit i samkönad parrelation gavs följande svar: 

Vi har inte fört statistik som urskiljer samkönade relationer… 

      

Sammanfattningsvis kan det sägas att varken socialtjänsten eller ungdomsmottagningen gör 

någon åtskillnad i fråga om våld i heterosexuella parrelationer eller våld i samkönade 

parrelationer. Däremot skiljer sig deras svar åt på frågorna hur många de värderar vänder sig 

till dem som instans och hur många av dessa som uppskattas leva i en samkönad parrelation. 

Socialtjänsten beskriver att de hitintills (fram till början av december) under år 2008 haft 40 

personer som vänt sig till dem på grund av våld i en nära parrelation, men att ingen av dem 

levt i en samkönad parrelation. De påpekar även att det inte är vanligt förekommande att de 

möter våldsutsatta som lever i en samkönad parrelation. Ungdomsmottagningen menar att 

ingen vänder sig till dem som första instans på grund av våld i en nära parrelation, men att om 

någon uppger att de utsatts för våld i en nära parrelation i kontakt med dem så görs ingen 

åtskillnad kring deras sexuella läggning, varav de ej kan svara på om någon levt i en 
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samkönad parrelation. 

 

Svaren ovan tyder på att våld i samkönade parrelationer inte anses vara lika vanligt 

förekommande som våld i heterosexuella parrelationer. Socialtjänsten delger att 40 stycken 

vänt sig till dem på grund av våld i en nära parrelation, men att ingen av dem levt i en 

samkönad parrelation. Utifrån den tidigare forskningen påpekas det att individer som lever i 

samkönade parrelationer undviker att tala om detta i kontakt med myndigheter/organisationer 

varav det skulle kunna påstås att någon av dessa 40 individer som vänt sig till socialtjänsten 

på grund av våld i en nära parrelation varit i en samkönad parrelation, men undanhållit detta. 

Heteronormativitet som norm innebär att heterosexualitet är utgångspunkt så länge inget 

annat framhålls. När det gäller resonemang kring våld i nära parrelationer kopplas oftast 

våldet ihop med maskulinitet varav det skulle kunna tänkas vara så att när en kvinna som 

utsatts för våld i en nära parrelation besöker exempelvis socialtjänsten, familjerådgivningen, 

sjukhuset så är utgångspunkten att det är en man som bär ansvar för handlingen vilket innebär 

att en viktig upplysning osynliggörs. I och med en heteronormativ syn på våldet kan det 

tänkas vara så att de faktiska förhållandena osynliggörs och att det stöd/hjälp som i det 

individuella ärendet behövs inte uppfattas. Som uppmärksammats i tidigare forskning så finns 

en risk att tillexempel en man som utsatts i en nära parrelation inte ges det boendeskydd som 

han behöver. 

 

Om problematiken ses utifrån ett queerperspektiv kan det sägas vara av vikt att våld i 

samkönade parrelationer inte likställs med våld i heterosexuella parrelationer, då utifrån 

betydelse att våldet på så sätt ses ur ett heteronormativt perspektiv där de heterosexuella 

parrelationerna och rollerna blir utgångspunkt för hur våldet ses i de samkönade 

parrelationerna. Ur ett queerteoretiskt perspektiv bör våld i parrelationer, här samkönade 

parrelationer, förklaras utifrån dess faktiska karaktärsdrag och inte särskiljas till att utgöra en 

gren av våld i heterosexuella parrelationer. Det är viktigt att se till den faktiska situationen så 

att individen och dess behov görs rättvisa utifrån de reella förhållandena.  

 

För att utveckla resonemangen vidare från första rundan sändes följdfrågor efter att svaren 

sammanställts. En av följdfrågorna kring synen på våld i samkönade parrelationer handlade 

om hur vanligt förekommande de tror att våldet är samt hur de ser på våldets struktur. 
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Socialtjänsten svarar: 

Våld i samkönade parrelationer är nog vanligare än man tror. Dock märks inte dessa personer av på samma 

sätt… En tanke kan vara att de kanske inte vet att de insatser som socialtjänsten eller kvinnojouren erbjuder inte 

bara är för kvinnor som blir utsatta av våld från sin man, utan att de även är för kvinnor som blir utsatt för våld 

av en kvinna eller man som blir utsatt för våld av en man.  

 

Ungdomsmottagningen gav svaret: 

Vi har ingen säker statistik på mott och för litet underlag vad gäller HBT för att veta. Svaret blir alltså att vi inte 

vet. 

 

Dessa svar visar på att varken socialtjänsten eller ungdomsmottagningen har en klar 

uppfattning av våldets omfattning eller existens i samkönade parrelationer. På frågan vad de 

tror är orsaken till att våld i samkönade parrelationer ägnas så lite uppmärksamhet svarar 

socialtjänsten:  

En anledning till att våld i samkönade parrelationer ägnas så lite uppmärksamhet inom socialtjänsten kan bero 

på att de som lever i en sådan relation sällan besöker socialtjänsten.  

 

Ungdomsmottagningen gav svaret: 

Att samkönade parrelationer i sig får lite till ingen uppmärksamhet. Att våld i relationer sällan frågas efter vid 

besök i vården.   

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att våld i samkönade parrelationer inte ges så mycket 

uppmärksamhet. Socialtjänsten ger indikationer om att de tror det är vanligare förekommande 

än vad man förmodar, ungdomsmottagningen vågar inte svara på frågan på grund av för lite 

kunskap. Svaren kan anses tyda på att det finns en okunskap kring våld i samkönade 

parrelationer samt en generell kunskapsbrist gällande andra sexuella läggningar än 

heterosexualitet. Socialtjänstens svar att ”… de som lever i en sådan relation sällan besöker 

socialtjänsten” kan tänkas bidra till att de individer som vänder sig till socialtjänsten inte 

synliggörs i och med en utgångspunkt att personer med annan sexuell läggning inte skulle 

vända sig till de samhällsinstanser som finns att söka kontakt med. Detta skulle kunna vara ett 

tydligt tecken på att heteronormativitet är den syn som ligger till grund för vårt sätt att se på 

strukturer, relationer, värderingar. Utav denna anledning anses utbildning vara en viktig 
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komponent vilket leder vidare till nästa huvudkategori Utbildning & Samverkan. 

 

Utbildning & Samverkan 

I Socialstyrelsens kartläggning framhålls att avsaknaden av kunskap bland professionella kan 

bidra till att de behov som behövs inte ses och på så sätt ges heller inte den hjälp som borde 

erbjudas/ges (Socialstyrelsen. 2004). Nationellt Råd för Kvinnofrid (2003) konstaterade i 

rapporten Kvinna slår kvinna, man slår man – homosexuell partnermisshandel att våld i 

samkönade parrelationer är ett område där okunskapen är mycket stor och där det krävs att 

ämnet synliggörs för att påskynda en kunskapsökning (Nationellt Råd för kvinnofrid. 2003). 

 

Nedan följer de svar som gavs av socialtjänsten samt ungdomsmottagningen på de frågor 

rörande utbildning/information av våld i heterosexuella parrelationer samt i samkönade 

parrelationer och även kring samverkan med andra myndigheter i frågor kring våld i nära 

parrelationer som ställdes under första frågerundan.  

 

Socialtjänsten gav följande svar på frågan om de på deras arbetsplats fått 

utbildning/information kring våld i heterosexuella parrelationer samt våld i homosexuella 

parrelationer: 

Ja, vi är några inom enheten som nyligen har gått en utbildning i ”våld i nära relationer”. Där har alla typer av 

våld och relationer aktualiserats. Utbildningen har bedrivits i studiecirkelform, med fyra tillfällen då deltagare 

och ledare från (…) läns kvinnofrids team varit med. Utbildningen kommer att pågå under våren år 2009 för 

ytterliggare deltagare inom socialförvaltningen… 

 

På frågan om de samverkar med andra myndigheter/organisationer kring våld i samkönade 

parrelationer gavs följande svar: 

Samverkan skulle se likadan ut oavsett om man lever i en heterogen eller homogen parrelation. Samverkan sker 

med polis, psykiatri, sjukhus, Kvinnojour, Brottsofferjour, hyresvärdar, andra kommuner, kuratorer, enheten för 

barn- och unga, Boendesociala gruppen, Beroendecentrum och s v… Vidare kan samverkan omfattas av 

planering, ansvarsfördelning osv. Det är bra att få en överblick över situation, då det ofta kan bli många 

personer inblandade… 
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Ungdomsmottagningen svarade enligt följande på frågan om de fått utbildning/informationer 

kring våld i heterosexuella parrelationer samt våld i homosexuella parrelationer: 

Ja, de flesta har fått utbildning och information. Länsstyrelsen och kvinnojourens kurs våld mot kvinnor samt 

andra. Ca hälften av personalen har varit i Stockholm på studiebesök vårdcentral på söder där de arbetar 

särskilt med lesbiska. Där har de kunnat konstatera att våld mellan kvinnor som lever ihop sker i större 

omfattning och att det sexuella våldet kan vara ganska grovt jämfört med heteroförhållanden. 

 

På frågan om de samverkar med andra myndigheter/organisationer gavs följande svar: 

Samverkan samma som för hetero.  Med polis, brottsofferjour, socialtjänst, kvinnoklinik 

Vi stöttar alltid anmälan av brott. 

 

Här kan det fastställas att i fråga om utbildning har ett antal på vardera arbetsplats fått 

utbildning/information kring frågan om våld i nära parrelationer, där våld i samkönade 

parrelationer innefattats. I fråga om samverkan kan det konstateras att samverkan sker och att 

ingen åtskillnad görs gällande samverkan i heterosexuella parrelationer eller i samkönade 

parrelationer. En förklaring till att utbildning/information kring våld i samkönade 

parrelationer inte givits/ges i samma utsträckning som kring frågan om våld i heterosexuella 

parrelationer kan kopplas till det faktum att våld i samkönade parrelationer generellt sätt inte 

ägnats lika stor uppmärksamhet som frågan kring våld mot kvinnor i samhället. Detta skulle 

kunna förklaras utifrån teorin att våld är starkt kopplat till maskulinitet och makt. Våldet 

förklaras utifrån denna teori att det är männens makt över gruppen kvinnor och även männens 

samhälleliga makt som möjliggör våldet. Detta synsätt kan sägas bidra till en förförståelse att 

våld ej kan förekomma i samkönade förhållanden i och med att maktförhållandet kvinna – 

man ej existerar. Ur ett queerteoretiskt perspektiv skulle det kunna sägas vara så att 

anledningen till att utbildning/information inte ges i samma utsträckning beror på de 

heteronormativa strukturer som genomsyrar vårt samhälle bidrar till att våld i samkönade 

parrelationer inte tas på lika stort allvar som våld i heterosexuella parrelationer. Då utifrån den 

socialt konstruerade synen av män/kvinnor, där mannen ses som det ”starka” könet och 

kvinnan som det ”svagare könet”. Detta synsätt kan även bidra till att i de fall där våld 

förekommer finns en risk att försöka tillsätta den ena partnern som den ”starkare” och den 

”svagare”, vilket inte alltid behöver vara sanning. Det går ej att säga vem som är 

förövare/utsatt utifrån vare sig utifrån könstillhörighet, kroppsform, ålder etcetera.  
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Efter sammanställning av svar från första frågerundan blev en av följdfrågorna kring 

utbildning vad de tror behövs för att våld i samkönade parrelationer på ett bättre sätt 

synliggörs och vad det är som behövs för att kunskapen ska bli större, då framför allt bland 

professionella. Socialtjänsten svarade: 

Mer utbildning är ett måste. Det är även viktigt att ”marknadsföra” vilka hjälpinsatser som finns att få. 

Motivera de som lever i en sådan relation att vilja veta vart de ska vända sig för hjälp. 

 

Ungdomsmottagningen gav följande svar: 

HBT frågor/perspektiv behöver synliggöras allra först. Samt våld i alla relationer. 

 

På frågan kring hur samverkan fungerar med andra myndigheter gav socialtjänsten följande 

svar: 

Samverkan fungerar oftast bra. Där man märker att samverkan fungerar mindre bra är när det gäller 

boendefrågan. Många tror att socialtjänsten snabbt kan erbjuda lägenheter. Detta blir ett problem i (…) 

kommun där det råder akut bostadsbrist.  

 

Ungdomsmottagningen gav följande svar: 

Väldigt bra och förbättringar diskuteras nästan varje år. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att både socialtjänsten och ungdomsmottagning anser att mer 

utbildning behövs på området. På frågan kring samverkan anser båda två att det fungerar bra, 

bortsätt från samverkan kring boendefrågan som socialtjänsten inte anser fungerar. Både 

svaren från socialtjänsten och ungdomsmottagningen visar på att kunskapen brister och att 

tillräcklig kompetens ej innehas kring våld i samkönade parrelationer och ej heller kring hbt 

generellt sätt. Socialtjänstens svar att de som lever i en ”sådan” relation bör motiveras att vilja 

veta vart de ska vända sig för hjälp kan tolkas som att socialtjänsten inte tror att individer som 

lever i samkönade parrelationer vänder sig till dem eller andra samhällsinstanser som inte 

enbart riktar sig till individer med annan sexuell läggning än heterosexualitet. Att utgå ifrån 

att individer i samkönade parrelationer inte vänder sig till exempelvis socialtjänsten kan ses 

vara en anledning till att de som vänder sig till dem upplever att de blir felaktigt bemötta. Som 

tidigare forskning visat så kan bristande kompetens bidra till att den faktiska situationen inte 

uppmärksammas vilket i sin tur kan bidra till att rätt stöd/hjälp inte erbjuds. Det skulle kunna 
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sägas att i och med den heteronormativitet som genomsyrar vårt samhälle och som i sin tur 

påverkar vår syn på relationer, strukturer, värderingar etcetera så osynliggörs andra möjliga 

sätt att se på frågan och som i sin tur bidrar till att vi blir ”blinda” för andra synsätt. 

Kompetens hjälper oss att vidga vårt synsätt och på så sätt även vårt bemötande vilket leder in 

på den tredje och den sista huvudkategorin Bemötande.  

 

Bemötande 

Socialstyrelsen (2004) framhåller i deras lägesbeskrivning att bristande observans och 

bristande kompetens från professionella kan vara en anledning till att homo- och bisexuella 

anser sig dåligt bemötta från socialtjänsten. De menar på att på grund av bristande kompetens 

finns en risk att den hjälp och det stöd som borde ges/erbjudas inte uppmärksammas på grund 

av att de behov som finns inte ses (a.a.). Holmberg och Stjernqvist (2007) efterfrågar i deras 

artikel Samkönat partnervåld – Vad är det och vilket stöd behövs? kompetens i frågor kring 

homosexuella, bisexuella och transsexuella bland professionella. Författarna menar att 

bristande kunskap bidrar till den strukturella diskriminering som dessa individer emellanåt får 

erfara (Holmberg, C. & Stjernqvist, U. 2007).  

 
Socialtjänsten ger följande svar på frågan kring om de har några skrivna riktlinjer kring 

bemötande av våldsutsatta i en parrelation: 

Ja det har vi. Vi har en handbok och en checklista som gäller för (…) län. Inom (…) kommun finns särskilda 

riktlinjer som varje år ses över. 

 

På frågan om det finns några anvisningar som lyfter bemötandet av våldsutsatta i en 

samkönad parrelation gavs följande svar: 

I handboken nämns personer som utsätts för våld och som lever i en samkönad parrelation. Men inga tydliga 

riktlinjer om vad man exempelvis kan tänka på när man möter en person som lever i en samkönad parrelation 

och som utsätts för våld… 

 

På frågan om de anser det är något särskilt som bör beaktas i bemötandet av individer som 

utsatts/utsätts för våld i en samkönad parrelation gavs svaret: 

När det gäller de som lever i en samkönad relation och som utsätts för våld är det mycket som man måste 

beakta. Exempelvis en lesbisk kvinna kanske lever i en ”dold” relation där hennes närstående familj inte vet om 



 26 

att hon lever med en annan kvinna. Blir hon då utsatt för våld av den andra kvinnan kan det vara svårt att vända 

sig till någon då det finns en rädsla att ”komma ut”. Det är viktigt att man har det i åtanke att en person som 

lever i en samkönad relation kan vara utsatta på olika sätt och inte bara av det våld som partnern utövar. Vidare 

är det viktigt att vara medveten om sina egna eventuella fördomar och möta personen med största tillförsikt och 

respektfullhet. 

 

På frågan hur ett första möte skulle kunna se ut gavs följande beskrivning: 

Oftast kommer den våldsutsatte till socialtjänsten efter att ha blivit hänvisad via exempelvis psykiatrin eller 

kvinnojour. Personen får beskriva sin situation i den mån denna orkar och vill… Den styrka personer besitter 

som klarat att leva i den situationen betonas… Det finns ett utarbetat frågematerial för kvinnofridsfrågor att 

använda sig av, och som går utmärkt att använda vid alla typer av våld i nära relationer… Ett första möte 

handlar mestadels om att den våldsutsatte personen är i behov av boende och ekonomiskt stöd… Under mötet 

informerar vi även om vilka möjligheter till skydd som samhället erbjuder, kvinnojouren, kvarskrivning, 

besöksförbud och andra trygghetspaket polisen kan erbjuda. Vi frågar alltid om personen har polisanmält 

våldsförövaren. Finns det barn med informerar vi om de stödinsatser kommunen kan erbjuda och kontakt tas 

även med enheten för barn och unga… Vidare informeras den våldsutsatte om möjligheten till samtalskontakt 

via Hälsocentralerna och stöd via Brottsofferjouren. Vidare är det viktigt att alltid boka ny besökstid och ”hålla 

kvar” den sökanden, med regelbunden kontakt och stöd… 

      

Ungdomsmottagningen gav följande svar på frågan om de har några skrivna riktlinjer kring 

bemötandet av våldsutsatta i en parrelation: 

Nej. 

 

På grund av att de ej har några skrivna riktlinjer svarade de ej på frågan kring om det finns 

några anvisningar som lyfter bemötandet av våldsutsatta i en samkönad parrelation. På frågan 

om de anser att det är något särskilt som bör beaktas i bemötandet av individer som 

utsatts/utsätts för våld i en samkönad parrelation gavs svaret: 

Att det är tydligt och klart vilket kön partners har. Att vården inte förutsätter att män är med kvinnor och 

kvinnor med män och inga andra varianter finns. 

 

På frågan hur ett första möte skulle kunna se ut gavs följande svar: 

Förmodar att du här menar när någon sökt sig till oss pga våld i relationen – med det gör ingen och därför finns 

ingen manual för hur ett första samtal kan se ut. Eftersom våld kan komma upp när huvudfrågan varit en annan 

efter flera samtal så blir det väldigt olika hur de samtalen ser ut. 
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I fråga om bemötande kan det utifrån svaren ovan noteras att tydliga riktlinjer och praxis 

saknas i fråga om bemötande av våldsutsatta i samkönade parrelationer. Socialtjänsten 

framhåller att de har riktlinjer i fråga om våld i nära parrelationer, men att inga tydliga 

riktlinjer finns gällande vad som bör tänkas på i bemötandet av våldsutsatta individer som 

lever i en samkönad parrelation. Socialtjänsten framhåller vikten av att vara medveten om 

sina egna fördomar i bemötandet och att det är av vikt att bemöta med respekt och optimism. 

Ungdomsmottagningen framhåller även vikten av att inte utgå från att den våldsutsatte lever i 

en heterosexuell parrelation.  

 

Utifrån de svar som gavs lyfter socialtjänsten den dubbla utsatthet som individer som utsätts 

för våld i en nära samkönad parrelation kan erfara i och med att deras sexuella läggning kan 

vara dold för närstående familj, vänner, arbetskamrater etcetera. Utifrån detta kan det inte 

anses vara ovanligt att individer undviker att tala om sin sexuella läggning i möten med 

professionella på grund av en rädsla att bemötas med fördomar utifrån deras sexuella 

läggning. Som ungdomsmottagningen framhåller är det av stor vikt att professionella, vare sig 

det är inom vården eller andra människovårdande yrken, inte utgå ifrån att kvinnor är med 

män och män med kvinnor. De riktlinjer som finns är utformade med utgångspunkt i frågan 

kring mäns våld mot kvinnor vilket gör att våldet ses och förklaras ur en heteronormativ syn. 

Våldet ses som kopplat till den samhälleliga bilden av män och kvinnor, där männen ses som 

överordnade kvinnor i fråga om exempelvis makt.  Detta kan sägas bidra till att våldet inte tas 

på lika stor allvar i fråga om manligt utsatta som kvinnligt utsatta. När det gäller de riktlinjer 

som finns påpekar socialtjänsten att de är utformade för att hantera våld i heterosexuella 

parrelationer och att våld i samkönade parrelationer nämns, men ej ges tydliga riktlinjer. Detta 

skulle kunnas sägas bidra till att heterosexualitet blir utgångspunkt vid bemötande. Utifrån ett 

queerteoretiskt synsätt kan det sägas att de riktlinjer, handlingsplaner och frågeformulär som 

finns kring våld i nära parrelationer idag bör ses över. Detta på grund av att de är utformade 

utifrån en heteronormativ syn på våld. På grund av detta kan det tänkas att det är lätt att 

professionella i bemötandet av individer som lever i samkönade förhållanden utgår från denna 

syn vilket bidrar till att våldet ses utifrån heterosexualitet som norm. Genom att se på våldet 

ur ett heteronormativt synsätt så är det lätt att det brister i observansen i fråga om våld i 

samkönade parrelationer, vilket kan bidra till att åtgärder inte sätts in eller att våldet inte tas 

på lika stort allvar eller överhuvudtaget uppmärksammas.  
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I fråga kring bemötande resulterade första rundan i en följdfråga om utrymme ges för 

reflektion och diskussion kring exempelvis värdegrund.  

 

Socialtjänsten svarade: 

Det ges möjlighet till diskussion kring värdegrund. Detta sker bland annat en gång i veckan på de gruppträffar 

varje arbetsgrupp har. I gruppträffarna deltar även en team chef. 

 

Ungdomsmottagningen svarade: 

Ja. I allmänna diskussioner och förhållningssätt i allt som görs på UM. Många av våra utbildningar (både de vi 

får och de vi ger) har genus, HBT på agendan. 

 

Socialtjänstens samt ungdomsmottagningens svar tyder på att diskussion kring värdegrund 

och förhållningssätt ges utrymme till på båda arbetsplatserna. I regeringsformen står det att all 

offentlig verksamhet skall präglas av respekt för alla människors lika värde, frihet och 

värdegrund och motverka diskriminering på grund av exempelvis sexuell läggning. Utifrån 

detta kan det sägas vara av stor vikt att utrymme ges för reflektion och diskussion kring 

förhållningssätt och värdegrund. Detta för att reflektera kring ens egen människosyn och även 

för att reflektera kring hur denna påverkar det bemötande som sedan ges. Som uppgetts i 

tidigare forskning så upplever vissa individer att de blivit homofobiskt bemötta i kontakt med 

myndigheter/organisationer. Detta är ett brott mot bland annat regeringsrätten. Det är av vikt 

att reflektion och diskussioner förs på arbetsplatser för att se till att leva upp till den svenska 

lagen. I och med heteronormativitet som norm i samhället och i bemötande kan professionella 

sägas hjälpa till att upprätthålla den institutionella diskriminering som förekommer gentemot 

individer med annan sexuell läggning än heterosexualitet.  
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DISKUSSION 

Vad har då kommits fram till i denna uppsats? Det som kan sägas är att socialtjänsten och 

ungdomsmottagning inte upplever att våld i samkönade parrelationer är lika vanligt 

förekommande som våld i heterosexuella parrelationer och att frågan heller inte ges lika 

mycket uppmärksamhet inom deras verksamheter och heller inte i samhället som stort. 

Däremot tror socialtjänsten att våld i samkönade parrelationer är vanligare förekommande än 

vad som tros. Ungdomsmottagningen vågar inte säga något kring omfattningen på grund av 

för lite underlag/stöd som skulle kunna agera stöd för deras åsikt. En uppfattning som även 

framkommer i studien är att individer som utsätts för våld i samkönade parrelationer inte 

skulle vända sig till de samhällsinstanser som ej enbart riktar sig till individer med annan 

sexuell läggning, en uppfattning som även påvisats i kartläggningen av Holmberg och 

Stjernqvist (2005). I fråga om utbildning/information framhåller både socialtjänsten och 

ungdomsmottagningen att det ej ges i lika stor utsträckning som kring frågan om mäns våld 

mot kvinnor. Däremot är utbildning/information kring våld i samkönade parrelationer något 

som de båda efterfrågar. Efterfrågan sker i samband med att de vill ge ”rätt” bemötande. 

Ungdomsmottagningen framhåller vikten av att ej utgå ifrån heteronormativitet som norm i 

bemötandet. Socialtjänsten framhåller den dubbla utsattheten det innebär att leva i en 

samkönad parrelation och samtidigt vara utsatt för våld av sin partner. Båda framhåller vikten 

av att ges utrymme att reflektera och diskutera värdegrund och förhållningssätt för att bli 

medveten om och även att vidga sin egen syn.  

 

De frågeställningar som legat till grund för denna studie och som skulle agera stöd för att 

besvara mitt syfte är följande: Påverkas synen av våld utifrån individers sexuella läggning? 

Vilken kunskap finns kring våld i samkönade relationer? Hur ser arbetet ut kring våld i 

samkönade parrelationer på respektive arbetsplats? Påverkas bemötandet av individers 

sexuella läggning? Har då dessa besvarats genom studien? Som ovan visat så påverkas synen 

av våld till viss del utav individers sexuella läggning, då i fråga om den heteronormativitet 

som ligger till grund för det generella synsättet i samhället. Detta påverkar även indirekt 

bemötandet, i fråga om vilka insatser och vilket stöd som ges. På frågan om vilken kunskap 

som finns kring våld i samkönade parrelationer visar studien att kunskapen fortfarande 

behöver öka, men däremot kan det sägas att sedan år 2003 då Nationellt Råd för kvinnofrid 

lade fram rapporten Kvinna slår kvinna, man slår man – homosexuell partnermisshandel har 
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en kunskapsökning skett. Gällande frågan hur arbetet ser ut kring våld i samkönade 

parrelationer på respektive arbetsplats så gav socialtjänsten svaret att de sällan möter individer 

som utsatts för våld i en samkönad parrelation, men att om så skulle vara fallet så skulle 

förfarandet se likadant ut som vid arbetet kring individer som utsatts för våld i en 

heterosexuell parrelation. Samma svar gavs av ungdomsmottagningen. Det som skilde svaren 

åt var att socialtjänsten talade om att de har utarbetade riktlinjer som går att använda i samtal 

med alla som utsatts för våld i en nära parrelation. Ungdomsmottagningen svarade att de, om 

det skulle vara någon som vänder sig till dem, skulle utgå från den aktuella situationen och att 

samtalen på så vis kan komma att se olika ut. Båda gav svaret att samverkan ser likadan ut 

kring individer som lever i samkönade samt heterosexuella parrelationer och som utsatts för 

våld.  

 

Gällande studiens resultat kan det påpekas att socialtjänsten samt ungdomsmottagningen är de 

instanser som från början var positivt inställda till att delta i denna studie. De instanser som 

hoppat av under studiens gång är även de som från början var något negativt inställda till att 

delta vilket kan ha påverkat studiens resultat. Detta kan ses som en av studiens svagheter. 

Utav fem respondenter kvarstod två fram till slutet av studien.  

 

Val av metod kan sägas vara en av styrkorna med denna studie. Delfimetoden bidrar till ett 

kunskapsutbyte för mig som ansvarig för studien i och med att utrymme ges till att reflektera 

över de svar som inkommit innan följfrågor sänds ut. På så sätt finns en möjlighet att frågor 

ställs som annars skulle ha glömts bort. Kunskapsutbytet innefattar även deltagande 

respondenter. I och med att frågorna till andra frågerundan baserar sig på de svar som getts av 

respondenterna under första rundan får deltagande respondenter ta del av och reflektera till 

varandras svar.  På grund av de avhopp som skedde blev dock detta kunskapsutbyte inte lika 

stort som från början förväntats.  

 

Avseende queerteorin finns viss kritik som bör nämnas. Queerteorin anses vara överteoretisk, 

västerländsk och akademisk. Queerteorin ses av vissa som en teori som vuxit fram enbart för 

att användas i den akademiska världen. Andra menar på i sin kritik att det viktiga i 

användningen av den är att inte ”tappa greppet” med aktivismen (Rosenberg, T. 2002).  
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Med det menat att bakgrunden till varför ämnet varit av intresse att studera inte får glömmas 

bort (Rosenberg, T. 2002). I denna studie så har queerteorin används som en teoretisk 

utgångspunkt och ej som den enda. Utav denna anledning anses dess användning i denna 

uppsats ej lett till att fokus tappats från studiens bakgrund och intresset kring ämnesfrågan.  

 

Vad kan då denna studie sägas ha för betydelse för samhället och för den fortsatta 

forskningen? Som påvisats är en kunskapsökning kring våld i samkönade parrelationer 

nödvändig. Det är av vikt att frågan fortsätter att belysas både inom forskning samt i 

samhället i stort. Det är av vikt att påvisa att våld i nära parrelationer inte enbart förekommer i 

heterosexuella parrelationer. Det är av vikt att frågan synliggörs och att 

information/utbildning lyfts och uppmärksammas och även efterfrågas av professionella för 

att påvisa att detta är något som förekommer och som tas avstånd ifrån. Det är av vikt att 

frågan uppmärksammas så att alla, oavsett sexuell läggning, får den hjälp och det stöd 

han/hon behöver i en situation där han/hon blivit utsatt/blir utsatt för våld i en nära 

parrelation. Tillexempel män som utsätts för våld i en samkönad parrelation ska veta vart han 

kan vända sig för att erbjudas exempelvis skyddat boende. Detta avser även kvinnor som 

utsatts för våld i en samkönad parrelation. Det måste tydliggöras att även en kvinna kan vara 

den som utsätter sin partner för våld i en nära parrelation. Gällande fortsatt forskning kan det 

sägas vara intressant att undersöka våldets struktur i samkönade parrelationer ur ett 

maktperspektiv. Som denna studie visat på så är våld i nära parrelation uppbyggt kring tanken 

att det är männens överordning av kvinnor som möjliggör våldet. Utav denna anledning skulle 

det vara intressant att se på våld i samkönade parrelationer ur ett maktperspektiv. 
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BILAGA 1 – Inbjudningsbrev 

                                                                      
   
 
Inbjudan att delta i ett intressant och viktigt projekt om våld i samkönade parrelationer  
 
Detta brev är en inbjudan att delta i en intressant och viktig studie rörande frågan: 

• Samhällsinstansers syn på och arbete kring våld i samkönade parrelationer 

 

Inom svensk forskning finns begränsad kunskap kring ämnet varav tanken med denna studie 

är att lyfta frågan och införskaffa mer kunskap kring problematiken. Studien kommer att 

genomföras med hjälp av delfimetoden. Denna metod innebär att du som respondent får dig 

tillsänt ett antal frågor via e-mail som sedan ska besvaras (bifogade i detta mail). När frågorna 

är besvarade återsänds de åter till mig som ansvarig för studien. Därefter sammanställs alla 

deltagande respondenters svar och sänds åter till dig som respondent tillsammans med några 

nya följdfrågor. När dessa frågor är besvarade återsänds de till mig för en slutlig 

sammanställning. 

 

Deltagandet i studien är naturligtvis frivilligt och som respondent har du när som helst rätt att 

avbryta ditt deltagande. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inga 

obehöriga kan ta del av dem. Det vill säga full konfidentialitet och datasäkerhet garanteras. 

När data analyserats kommer de att förstöras. Den data som sammanställs kommer 

presenteras i min kommande examensuppsats på socionomutbildningen. 

 

Vid frågor eller andra funderingar kan ni nå mig på följande nummer: 

 

Therése Söderberg: 0709-xx xx xx eller via e-mail xxxxxxxx@student.miun.se  

 

Min handledare är universitetslektor Mona Livholts, Institutionen för Socialt Arbete, 

Mittuniversitetet. 

 

 

 

INBJUDAN 
Datum 



  

BILAGA 2 – Första frågerundan 

Intervjuguide 
 
Frågor tillsammans med svar återsänds till min e-mail: xxxxxxxx@student.miun.se 
senast den xxxxxxxx  
 

Fråga 1. Hur skulle du definiera våld i samkönade parrelationer? 

Fråga 2. Hur många värderar du vänder sig till er som instans på grund av våld i en nära 

parrelationer? 

Fråga 3. Hur många av dessa uppskattar du har levt i en samkönad parrelation? 

Fråga 4. Skulle du kunna ge en beskrivning av hur ett första möte/samtal skulle kunna se ut? 

Fråga 5. Samverkar ni i frågan kring våld i samkönade parrelationer med andra 

myndigheter/organisationer? I sådant fall vilka och hur kan den samverkan se ut? 

Fråga 6. Har du på din arbetsplats fått utbildning/information kring våld i heterosexuella 

parrelationer samt våld i homosexuella parrelationer? 

Fråga 7a. Har ni på er arbetsplats några skrivna riktlinjer kring bemötandet av våldsutsatta i 

en parrelation? 

b. Om ja, finns det några anvisningar som lyfter bemötandet av våldsutsatta i en samkönad 

parrelation? 

Fråga 8. Vad anser du är viktigt att tänka på i bemötandet av individer som utsatts för våld i 

en nära relation? 

Fråga 9. Anser du att det är något särskilt man bör beakta i bemötandet av individer som 

utsatts/utsätts för våld i en samkönad relation? 

 

 



  

BILAGA 3 – Andra frågerundan 

 
Intervjuguide – andra rundan 
 
Frågor tillsammans med svar återsänds till min e-mail: xxxxxxxx@student.miun.se 
senast den xxxxxxxx  
 
 
Fråga 1. Socialtjänsten påpekar vikten av att vara medveten om sina egna fördomar i mötet 

med våldsutsatta individer som lever i en samkönad relation. Anser ni att det på er arbetsplats 

ges utrymme för reflektion och diskussion kring frågor rörande exempelvis värdegrund? Om 

ja utveckla detta vidare, om nej anser ni detta vara något som bör ges utrymme för på 

arbetsplatsen?  

Fråga 2. Utifrån beskriven kunskap redogör ungdomsmottagningen för att våld mellan 

kvinnor som lever ihop sker i större omfattning och att det sexuella våldet kan vara ganska 

grovt jämfört med i heteroförhållanden. Hur vanligt förekommande tror ni att våld i 

samkönade parrelationer är samt hur ser ni på våldets struktur (exempelvis fysiskt, psykiskt, 

sexuellt); skiljer det sig mellan olika parkonstellationer exempelvis man – man, kvinna - 

kvinna?  

Fråga 3. Både ungdomsmottagningen och socialtjänsten beskriver att samverkan sker med 

andra myndigheter (polis, brottsofferjour och kvinnoklinik/kvinnojour etcetera) kring 

personer som utsatts för våld i nära relationer. Hur anser ni att samverkan med andra 

myndigheter fungerar i dessa fall? 

Fråga 4. I den forskning som ligger till grund för denna studie är ett återkommande tema 

efterfrågan av kompetens bland professionella i frågor som rör homosexualitet, bisexualitet 

och transexualitet. Socialtjänsten beskriver att våld i samkönade relationer nämns i den 

handbok som finns hos dem, men att tydliga riktlinjer och praxis saknas kring vad man bör 

tänka på när man bemöter en person som lever i en samkönad parrelation och som utsatts för 

våld. Vad tror ni det beror på att frågan kring våld i samkönade relationer ägnas så lite 

uppmärksamhet?  

Fråga 5. Vad tror ni behövs för att våld i samkönade parrelationer på ett bättre sätt synliggörs 

och att kunskapen kring fenomenet blir större, då framförallt bland professionella? 

 

 
 
 


