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1. Inledning 

Samhället förändras kontinuerligt. I regeringens handlingsplan för att bekämpa 
mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade 
relationer (2007) står att alla människor har rätt att skyddas mot våld oavsett 
sexuell läggning. Samtidigt anser regeringen att det ska finnas samma rätt för 
skydd, stöd och hjälp för alla personer som behöver det. I Socialtjänstlagen SoL 
2001:453 står att kommunen är ytterst ansvarig för invånarnas välmående. Vid 
sökande av passande material till studien, upptäckte vi att Norrköpings 
kommuns socialnämnd varje år upprättar en uppdragsplan för att säkra 
kommuninvånarnas välbefinnande. I uppdragsplanen från 2009 står det en del 
om hur personer som utsätts för våld ska få samhällets hjälp, men vid närmare 
granskning så upptäckte vi att några av kommuninvånarna, HBT-personer 
(Homo-, Bi-, och Trans- sexuella personer), saknas i avsnittet ”Frihet från våld i 
nära relationer”, som beskriver insatser för människor som blir offer i 
heteronorma parrelationer. I planen finns att läsa:  
 
 

”I Norrköping råder nolltolerans mot alla former av 
våld. Socialnämnden ska förebygga och förhindra 
våld, hot och andra kränkningar mot kvinnor och 
barn” (Norrköpings socialnämnd, 2009:10)” 

 
 
Längre ner i texten, i samma plan, beskrivs olika mål som kommunen har vid 
arbete med våld inom nära relationer: 
 
 

• ”Kvinnor som utsätts för våld har stöd för att 
bearbeta sina upplevelser och förändra sin situation. 

• Män som utövar våld mot kvinnor har stöd för att 
förändra sitt beteende.” (Norrköpings socialnämnd, 
2009:10)” 
 
 

I uppdragsplanen står inget om personer som lever i samkönade relationer och 
utövar eller utsätts för våld och det är då stor risk för att de inte får den hjälp 
som de behöver. Det sociala arbetets utveckling har inte hängt med i de 
ändringar som skett vad gäller familjekonstellationer, det är inte längre bara 
man-kvinna-förhållanden som gäller. 
 
Största delen av tidigare forskning anser att mannen är förövare och kvinnan är 
offer, vilket innebär att behandlingsmetoderna är inriktade på denna 
konstellation. Våld i samkönade relationer behöver lyftas fram, så att alla 
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personer får den hjälp som de behöver. Det finns inte mycket forskning om våld 
i samkönade förhållanden utan den största delen av forskningen är baserad på de 
traditionella familjekonstellationerna. 
 
 

1.1. Syfte 

Syftet med denna c-uppsats är att studera Norrköpings kommuns handlande av 
personer som utsätts för eller utövar våld i samkönade relationer. Samtidigt vill 
vi förstå de olika professionernas egna uppfattningar om människor som utsätts 
för och förövar våld inom samkönade relationer. 
 
 

1.2 Frågeställningar 

1.2.1 Huvudfråga 

Hur bemöter Norrköpings kommun våld i samkönade relationer? 
 
 

1.2.2 Underfrågor 

• Vilka åtgärder/ hjälp finns? 
• Vilka professioner arbetar tillsammans? 
• Vilka erfarenheter finns med våld inom samkönade relationer? 
• Finns dolda eller omedvetna fördomar i bemötandet av våld i samkönade 

relationer? 
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2. Teoretisk bakgrund och tidigare forskning 

2.1 Teoretisk bakgrund 

Vid sökandet efter relevanta artiklar på Internet fann vi ett fåtal artiklar om 
ämnet våld i samkönade relationer. I samtliga artiklar nämndes teorin om 
heteronormen. Denna teori var ny för oss så vi läste in oss på teorin och ansåg 
att detta var en intressant och relevant teori att använda i vårt arbete.  
 
 

2.1.1 Heteronormativitet 

Heteronormativiteten utgår ifrån heterosexism, vilket med enkla ord kan 
beskrivas som en typ av rasism. Heterosexismen kan förklaras genom relationer, 
beteenden och identiteter som inte faller inom ramen för att heterosexualitet 
förnekas och underordnas och är avvikande (Heimer & Hermelin, 2009:15). 
Detta innebär att personer som inte är heterosexuella utan har en annan sexuell 
läggning, kan ses som onormala, ha lägre status samt utanför samhället. En 
annan författare som tar upp denna aspekt, samt utvecklar denna tanke är Tiina 
Rosenberg. 
 
Enligt Tiina Rosenbergs bok Queerfeministisk agenda medför hetero-
normativiteten två huvudsakliga grundsatser. Den första är att människor 
utesluter andra som inte anpassar sig till den rådande normen, vilka sedan 
indelas i ”vi” och ”de” kategorier. Den andra grundsatsen innebär assimilation 
genom att de avvikelser som finns i normen standardiseras (Rosenberg, 
2002:102). Denna utgår ifrån att alla udda personer ska anpassa sig till den 
dominerande gruppen som lever i heteronormen. Majoriteten bestämmer vilka 
riktlinjer som finns eller bör finnas och minoriteten har svårt att anpassa sig 
därefter (Rosenberg, 2002:102f). Det kan även kallas för assimilation. 
Assimilation innebär att en minoritetsgrupp antar majoritetsgruppens normer 
och riktlinjer, för att sedan ge upp sina egna normer och riktlinjer helt 
(www.ne.se). Dock blir inte denna assimilation fullständig, eftersom HBT- 
personer inte förändrar sin sexuella läggning, vilket vore brukligt för att 
assimilationen skall slå igenom. 
 
Vidare har Rosenberg (2002) uppfattningen att utan dessa samhällsgrupper och 
normer skulle alla personer utvecklas individuellt och känna sig trygga i 
samhället. Minoritetsgrupperna kan känna sig konstiga och udda jämfört med 
majoriteten (Rosenberg, 2002:103). 
 

http://www.ne.se/


 4 

Flera forskare har tagit upp hur heteronormen styr i samhället. Den svenska 
majoritetens norm kan upprätthållas genom olika lagar och institutioner, men 
också genom olika handlingar och relationer (Heimer & Hermelin, 2009:16). 
Några exempel på hur heteronormativiteten upprätthålls tar Holmberg och 
Stjernqvist upp i skriften ”Våldsamt lika och olika en skrift om våld i 
samkönade förhållanden” (2008:18f). Där beskrivs hur HBT- personer kan ha 
svårt att fylla i blanketter på grund av utformningen. Blanketternas utformning 
utgår ifrån att alla är heterosexuella, alltså att alla par och föräldrar är kvinna – 
man. 
 
Vidare beskriver Holmberg & Stjernqvist (2005) att heteronormen styr sociala 
situationer, exempelvis allt ifrån läkarbesök till fikarasten, där omgivningen 
automatiskt tänker och agerar utifrån heteronormen. Omgivningen reflekterar 
inte på sexualitet eller kön utan agerar och diskuterar utifrån vad som anses vara 
normalt, i detta fall heterosexualitet. Personer som lever i samkönade 
förhållanden anses vara ”onormala” och avvikande, eftersom de bryter mot 
heteronormen. I och med att homosexuella bryter mot normen kan det även 
sägas att de är utanför samhället och att de befinner sig i en typ av samhällig 
isolering (Holmberg & Stjernqvist, 2005:22). Isoleringen kan ligga till grund för 
våldet i de samkönade förhållandena, vilket vi kommer att påvisa längre fram i 
uppsatsen. 
 
Andra forskare beskriver heteronormen utifrån individen. Enligt Martinsson, 
Reimers & Reingardé (2007) är heteronormativitet de oskrivna reglerna som 
samhället sätter upp om hur en man och en kvinna skall vara. Genom 
människors behov att kategorisera har samhället skapat två olika kategorier som 
hålls separerade ifrån varandra (Martinsson, Reimers & Reingardé, 2007:11). 
Könskategorierna hjälper människor att känna sig trygga i mötet med andra 
människor. Dessa kategorier är uppdelade efter det biologiska könet, man och 
kvinna. För att inte stjälpa denna kategorisering, bör individen välja ett av dem 
utifrån sitt biologiska kön. Ifall personen inte vill eller kan välja någon av dessa 
kategorier kan samhället bestraffa dem i någon form, exempelvis exkludering ur 
samhället (Martinsson, Reimers & Reingardé, 2007:11). Mannen och kvinnan 
måste vara motsatser till varandra och även känna attraktion till det motsatta 
könet, för att det ska vara acceptabelt enligt samhällets norm (Martinsson, 
Reimers & Reingardé, 2007:11). Dessutom ska man och kvinna tänka, känna 
och uppföra sig enligt dessa könsnormer som är uppsatta av samhället. Dessa 
samhälliga könsnormer blir då en typ av normativ konstruktion (Martinsson, 
Reimers & Reingardé, 2007:11). Detta behandlar även Tiina Rosenberg i boken 
Queerfeministisk agenda som den första grundsatsen av två i heteronormen. Den 
innebär att samhället har längtan av att det måste finnas motsatser som passar 
ihop. Könskategoriseringen verkar vara naturlig och varje kön tilldelas förmåner 
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på det andra könets bekostnad. Det innebär att sociala missförhållanden uppstår 
(Rosenberg, 2002:102).  
 
En annan forskare påtalar detta utifrån identitetsbegreppet. Dominelli (2008) 
uttrycker att människors identitet avgörs av sammanhanget de befinner sig i och 
detta identitetsavgörande medför att vissa grupper följs åt och andra ramlar 
genom skyddsnätet (Dominelli, 2008:36), vilket händer i heteronormen. 
 
En bra sammanfattning av denna norm är följande citat:  
 
 

”Heteronormativitet är enkelt uttryckt antagandet att 
alla är heterosexuella och att det naturliga sättet att 
leva är heterosexuellt.” (Rosenberg, 2002:100) 
 

 
Detta citat anser vi förklara heteronormen på ett enkelt och bra sätt. Vi drar även 
slutsatsen att individerna i samhället bör vara heterosexuella för att passa in och 
inte bli lämnade utanför. 
 
Med stöd utifrån denna teori skall vi analysera och koppla till de intervjuer som 
vi har genomfört. Vidare kan denna teori ge oss upplysning om hur Norrköpings 
kommun handlar kring våld i samkönade relationer. 
 

2.2 Tidigare forskning 

Vid sökande av tidigare forskning om våld i samkönade relationer upptäckte vi 
att den största delen av forskningen om relationsvåld handlar om våld i 
heterosexuella relationer. Mannen anses som förövare och kvinnan som offer. 
Burke och Follingstad nämner i sin artikel från 1999, att det inte finns mycket 
forskning om våld i homosexuella kvinnorelationer, men ännu mindre om våld i 
manliga parrelationer. Artikeln är skriven av forskarna Burke och Follingstad 
vid University of South Carolina och är en litteraturstudie. Syftet med denna 
studie var att uppmärksamma de brister som finns i forskningen om våld i 
homosexuella relationer. Vi upptäckte ganska snart, att det fortfarande inte finns 
mycket forskning i detta ämne. Den tidigare forskningen som vi kommer att ha 
med i denna c-uppsats är koncentrerad till de båda könens homosexualitet. 
 
Att få fram en tydlig formulering om vad som är våld är svårt, då just våldet 
inom parrelationerna är kategoriserat i kön. Ofta görs mannen till förövaren och 
kvinnan till offret. FN definierar i kvinnokonventionen våld mot kvinnor på 
följande sätt: 
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”I denna deklaration avses med uttrycket ”våld mot 
kvinnor” varje könsbetingad våldshandling som 
resulterar i eller sannolikt kommer att resultera i 
fysisk, sexuell eller psykisk skada eller sådant 
lidande för kvinnor innefattande hot om sådana 
handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande 
vare sig det sker offentligt eller privat.” 
(www.kvinnokonventionen.se) 

 
 

Inom parrelationer finns olika uttryck för våld. Det förekommer fysisk, psykisk, 
sexuell och ekonomisk misshandel. Dessa typiska mönster finns inom 
relationsvåld oberoende av om det handlar om hetero- eller homosexuella 
förhållanden. Förövaren använder dessa olika former av våld för att kunna 
upprätthålla makt och kontroll över offret (Winberg & Salström, 2003:9ff).  
 
Den tidigare forskningen har även redovisat olika typer av våld. Enligt Burke 
och Follingstad (1999:489) finns tre olika former av våld inom nära relationer, 
fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Efter att studerat svenska rapporter inom 
detta område framkommer dock att det även finns en annan typ av våld, det 
ekonomiska våldet. Ingegärd Sahlström och Margareta Winberg förklarar i sin 
rapport Kvinna slår kvinna, man slår man – homosexuell partnermisshandel 
(2003) de olika typerna av våld. Författarna fick i uppdrag av det nationella 
rådet för Kvinnofrid att skriva en rapport om de brister som finns i bemötandet 
av våld i samkönade relationer. Avsikten var att kunna förbättra lagstiftningen, 
att förebyggande insatser kan hittas, och att utsatta kvinnor får ett bättre 
bemötande i utsatta situationer (Sahlström & Winberg, 2003:3). Både Burke & 
Follingstads samt Sahlström & Winbergs studier är överens om att fysiskt våld 
används för att kontrollera partnern exempelvis genom att bita, slåss och kasta 
saker efter offret. Psykologiskt våld innebär oftast våld som sker i tysthet, 
exempelvis genom att förövaren isolerar offret ifrån dennes vänner och familj 
(Holmberg & Stjernkvist, 2008:15f, 39). Offrets psykologiska isolering kan 
förstärkas genom samhällets okunskap och homofobiska värderingar. Det 
innebär att den utsatta personen binds ännu mer till den våldsamma partnern 
(Holmberg & Stjernqvist, 2008:40). Inom HBT-rörelsen (Homo-, Bi-, och 
Transexuell- rörelsen) är det inte helt ovanligt att den före detta partnern finns 
inom vänkretsen. HBT-rörelsen är så liten att de homosexuella personerna 
umgås i samma krets till skillnad från heterosexuella personer (Holmberg & 
Stjernkvist, 2008).  
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Burke och Follingstad (1999) tar upp i sin artikel att det sexuella våldet innebär 
verbala eller fysiska sexuella handlingar mot partnerns vilja (Burke & 
Follingstad, 1999:490). Sahlström och Winberg (2003) förklarar det ekonomiska 
våldet med att misshandlaren utövar makt genom stora finansiella krav eller 
genom att förstöra offrens egendom. Holmberg och Stjernqvist (2007) anser 
dock att det ekonomiska våldet är en del av det psykologiska (Holmberg & 
Stjernqvist, 2007:53). Samtidigt tar dessa författare upp en annan form av 
psykologiskt våld som förekommer i samkönade relationer och som kallas för 
”outing”. Innebörden är att förövaren hotar sin partner med att berätta för 
omgivningen om den sexuella läggningen och/eller HIV-status. Personer som 
finns i närmiljön av offret kan tänkas reagera med avsky eller rädsla, dvs 
homofobiska reaktioner om de får reda på offrets sexuella läggning (Holmberg 
& §Stjernkvist, 2008:13; 2007:53). Det tas upp i Holmberg och Stjernqvists 
(2007) artikel Samkönat partnervåld – vad är det och vilket stöd behövs? som är 
ett sidospår ifrån grundstudien (2005) Våldsamt lika och olika en studie om våld 
i samkönade partnerskap. 
 
Holmberg och Stjernqvist gjorde 2005 den första kvantitativa studien i Sverige 
inom ämnet våld i samkönade relationer. Studiens urval är tagna ur RFSLs 
medlemsuppgifter för att kunna komma till respondenter som ligger inom 
kriteriet. Respondenterna fick svara på frågorna utifrån nuvarande eller tidigare 
förhållanden. År 2008 gjorde författarna en uppföljande studie tillsammans med 
en reporter. Båda studierna har samma namn: Våldsamt lika och olika en studie 
om våld i samkönade partnerskap. 
 
En aspekt som tas upp i befintlig forskning är den dubbla skammen som offren 
kan känna. Enligt Holmberg och Stjernqvist (2008) innebär den dubbla 
skammen att en våldsutsatt homosexuell person inte bara känner skam för 
utsattheten, utan även för samhällets föreställning. Denna skam innebär att den 
samkönade relationen anses sakna över- och underordnad makt (Holmberg och 
Stjernqvist, 2008:56). Genom åren har det blivit vanligt att våldsutsatta 
heterosexuella kvinnor söker hjälp och stöd. Däremot sker relationsvåldet inom 
samkönade förhållanden i tystnad. När heterosexuella kvinnor väljer att inte 
anmäla misshandeln beror det på rädslan för förövaren. Självklart har 
homosexuella män och kvinnor också denna rädsla men många väljer att inte ta 
hjälp på grund av rädsla för samhällets och socialarbetarnas homofobi (Burke & 
Follingstad 1999:491).  
 
Rädslor är en annan viktig grund för att homosexuella människor som utsätts för 
eller utövar våld inte vågar ta hjälp i anspråk. Denna rädsla uppkommer genom 
att den homosexuella rörelsen kan skadas negativt om den nämns i samband 
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med våld. Holmberg och Stjernqvist (2007) nämner i sin artikel om samkönat 
partnervåld att den homosexuella rörelsen inte vill bli utforskade inom ämnet 
våld i samkönade relationer. De är rädda för att sätta igång negativa 
homofobiska reaktioner i samhället. Samtidigt känner sig personer inom 
samkönade relationer inte hemma i den hjälp som erbjuds utifrån samhällets 
heteronormativa tänkande (Sahlström & Winberg, 2003, Holmberg & 
Stjernqvist, 2008,2005, Hofrén,2007). 
 
I samhällets heteronormativa tankesätt finns en myt om mäns våld mot män i 
partnerförhållanden. Den kallas både av Holmberg och Stjernqvist (2008) samt 
Sahlström och Winberg (2003) för boxningsringsmyten. Denna myt innebär att 
omgivningen har fördomar mot mäns våld mot män. Den bygger på tron att alla 
män är lika starka samt att män förväntas svara med våld när något inträffar, 
samtidigt har offren förväntning på sig att kunna försvara sig, precis som i en 
boxningsring (Holmberg & Stjernqvist, 2008:37, Sahlström & Winberg, 
2003:18).  
 
Den befintliga forskningen tar upp många intressanta aspekter så som ”outa” 
och boxningsringsmyten, men också den dubbla skammen och olika rädslor som 
kan finnas inom våld i samkönade partnerskap. Vi kommer att till viss del 
använda oss av dessa begrepp i vår analys samt återkoppla till den forskning 
som redovisats här.  
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3. Metod 

3.1 Tillvägagångssätt/ metodval 

3.1.1 Tillvägagångssätt 

Vi väljer att göra en kvalitativ studie då denna form, enligt vår uppfattning, är 
den bästa för att undersöka detta outforskade fenomen. Anledningen till valet av 
kvalitativ undersökning var att vi ville göra intervjuer om informanternas egna 
uppfattningar och värderingar. Vidare ville vi undersöka tankar och funderingar 
om detta outforskade ämne. Ingången är abduktiv då vi har kunskap inom en 
viss ram. Utgångspunkten är en hermeneutisk ansats som innebär att vi behöver 
förförståelsen för att kunna producera ny kunskap genom studiens förlopp.  
 
Båda av studiens författare har viss kunskap om problematiken, då egna 
erfarenheter som offer av våld i nära relationer finns. Erfarenheterna är 
självupplevda i heterosexuella relationer och skiljer sig ifrån varandra. Genom 
detta har vi kunnat diskutera oss emellan och kunnat hålla erfarenheterna på 
distans. Vi har reflekterat mycket över om det är rätt ämne för oss att göra en 
studie om, men just våra egna erfarenheter gör att vi tycker att ämnet är väldigt 
intressant. Under det egna terapiarbetet uppkom frågan om det finns hjälp för 
homosexuella människor som förövar eller utsätts för våld, dessa funderingar 
övergick i ett intresse som vi ville fördjupa oss i.  
 
Vi hämtar information dels ur tidigare forskning dels ur semistrukturerade 
intervjuer. Vi väljer att ha intervjuer med olika professioner, så som polis, chefer 
inom kommunen, behandlare samt ideella organisationer som brottsofferjouren, 
kvinnojouren och HBT-jouren. Brottsofferjouren tackade ja direkt och vi fick ett 
intervjutillfälle. Däremot kunde inte kvinnojouren avsätta tid för oss på grund av 
sjukdom. Vi fick inte heller möjlighet att intervjua HBT-jouren med 
motivationen att det kändes fel att informera i detta ämne. Sammanlagt fick vi 
åtta olika intervjuer med politiker, chefer, behandlare, polis samt 
brottsofferjouren. Dessa genomförs enskilt, dvs en informator och en 
intervjuare. Vi delar upp intervjuerna så vi får fyra var. Anledningen till 
uppdelningen var att vi inte ville vara två emot en. Vi ville likställa makten 
mellan oss intervjuare och informanten för att påverka svaren så lite som 
möjligt. Därefter transkriberar vi intervjuerna noggrant och kategoriserar de 
nerskrivna intervjuerna. Då vi använder en hermeneutisk ansats har vi 
möjligheten att kategorisera fritt. Det bidrar till att få en större förståelse för 
fenomenet som i sin tur blir ny kunskap under studiens gång.  
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I analysdelen kommer vi att ta upp den tidigare forskningen och teorin om 
heteronormen samt koppla till kompletterande litteratur. Anledningen är att nya 
aspekter uppkommer. Vi behöver förklara dem genom att koppla till annan 
litteratur som inte hör ihop med den tidigare forskningen eller teorin om 
heteronormen. 
 

3.1.2 Val av metod 

Hermeneutiken innebär att vi måste ha viss kunskap i ämnet, vilket vi på visst 
sätt har, eftersom vi båda har erfarenheter av våld inom nära relationer. 
Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver i boken Tolkning och reflektion - 
vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod i del 3 vad hermeneutiken innebär. 
Hermeneutiken går ut på att det finns viss förförståelse som ökas genom ny 
kunskap och som i sin tur blir ny förförståelse som ökas med ny kunskap. Det är 
ett fortlöpande kretslopp under hela forskningen. Denna analysmetod innebär att 
bara hela kontexten kan ses i ett sammanhang. Att ta ut enskilda meningar eller 
delar ger en falsk bild av kontexten. Samtidigt kan texten ses för sig, och växla 
perspektiv att se på ämnet. Vi tolkar det så att det finns kontext i kontexten, dvs. 
att varje del är en kontext i ett större sammanhang. 
 
 

”Hela processen av uppkommande 
tolkningsmönster, textanalys, dialog och 
undertolkningar bör genomsyras av de… 
hermeneutiska cirklarna: den mellan del och helhet 
och den mellan förförståelse och förståelse.” 
(Alvesson & Sköldberg, 2008:211) 

 
 

En positiv konsekvens av detta metodval innebär att vi betraktar fenomenet ur 
ett holistiskt perspektiv vilket möjliggör för oss att se hela kontexten. Samtidigt 
är vi väl medvetna om att vår individuella kunskap kan påverka arbetet. 
 
Vi anser att hermeneutiken är det bästa sättet för vår kvalitativa studie, eftersom 
vi kan använda oss av den egna intuitionen, empatin och tankar som uppkommer 
under studiens gång. Viktiga begrepp i hermeneutiken är empati och ”verstehen” 
(”att förstå”). Dessa faktorer hjälper oss att tolka de insamlade materialen och 
sätta ihop med den kunskap som redan finns, som i sin tur leder till ny kunskap. 
Hermeneutisk analysmetod används för att upptäcka något som kan vara gömt. 
Samtidigt är vi medvetna om att hela forskningsprocessen är viktigare än själva 
slutresultatet. Genom forskningsförloppet och den nya kunskapen som 
sammansätts under tiden, utvecklas nya insikter i ämnet. Det innebär att 
utvecklingsgången i sig är resultatet (Alvesson, Sköldberg, 2008: 191ff). 
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Frågorna som uppkommer har sitt ursprung i processen. Studiens 
frågeställningar har utvecklats genom att vi har läst tidigare forskning om ämnet. 
Det är viktigt att vi har ett ödmjukt förhållningssätt till den nya förståelsen som 
kommer fram under processen (Alvesson & Sköldberg, 2008: 191ff). 
Gemensamt med den kunskap som vi redan har, växte frågeställningarna fram. 
 
För oss var hermeneutiken en bra analysmetod och tillvägagångssätt. Dock är vi 
medvetna om att om vi hade valt en annan metod skulle uppsatsen kanske fått en 
annan utgång. Det som avgjorde valet av analysmetod var just vår förförståelse 
som eventuellt skulle vara till en nackdel om vi hade valt en annan metod, som 
exempelvis fenomenologisk. Inom fenomenologin bör forskarna vara helt utan 
förförståelse och ha ett induktivt förhållningssätt. Vi ansåg att detta skulle kunna 
bli ett problem för oss, på grund av vår förförståelse och ingångssätt.  
 
Reliabiliteten hos oss forskare skulle kunna anses vara låg eftersom vi är 
oerfarna och ovana att genomföra studien (Patton, 2002:552). Det på grund av 
att vi är studenter och att denna uppsats är första gången som vi utför en 
vetenskaplig studie. Dock är reliabiliteten högre eftersom vi har diskuterat denna 
studie med vår erfarna handledare som kan ses som komplement till en 
triangulering (Patton, 2002:556). En annan aspekt till att reliabiliteten kan anses 
hög är att vi är två studenter som kan diskutera oss emellan, på det sättet kan vi 
hjälpa varandra i att undersöka det som skall undersökas. Detta kan även hjälpa 
oss att vara sakliga och fokusera på ämnet. Delar av reliabiliteten anses vara hög 
genom att vi använder oss av både befintlig dokumentation samt intervjuer 
vilket ger oss variation i datainsamlingen (Patton, 2002:556). Denna variation 
kan ge oss olika vinklar av fenomenet.  
 
Den generella validiteten i denna studie tycks vara hög eftersom vår 
intervjuguide är densamma oavsett profession. Frågorna i intervjuguiden är 
relevanta för syftet. Vi är medvetna om att olika professioner har olika 
perspektiv på samma område, vilket betyder att informanterna har olika 
utgångspunkter och dessa skiljer sig från profession till profession (Kvale, 
1997:223). Genom att frågorna är uppkomna ur syftet anser vi att vi mäter det 
som skall mätas, samt att vi har olika underfrågor till hjälp att besvara vår 
huvudfråga. Intervjufrågorna är ett led i att kunna besvara huvudfrågan hur 
Norrköpings kommun bemöter våld i samkönade relationer. 
 
Under det första handledningstillfället fick vi reda på att en liknande studie 
genomförs i Linköpings kommun. På grund av detta beslöt vi oss att avgränsa 
studien till Norrköpings kommun. Intressant med studien är att det senare går att 
jämföra grannkommunerna och på vilket sätt arbetet mot våld i samkönade 
relationer utförs. 
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Vi tror att studiens resultat eventuellt hade kunnat få en annan utgång om vi 
hade fått tillfälle att intervjua en informant från HBT-jouren. Antagandet 
uppkommer genom att vi anser att HBT-rörelsen skulle kunna vara en viktig del 
i vår studie.  
 
 

3.2 Urval 

Det finns olika möjligheter till vilka urval vi kan göra för att hitta respondenter 
som kan ha bra information för studien. Det bästa sättet att genomföra studien 
för att få ett bra resultat är ett strategiskt urval (Patton, 2002:243) som innebär 
att vi måste ta oss fram från topp till tå. Först tar vi kontakt med en politiker som 
är verksam inom det sociala arbetet i Norrköpings kommun för att kunna få 
intervjua denne. Vidare fortsätter urvalen genom snöbollsurval (Patton, 
2002:243). En hög kommunchef kan hänvisa oss till relevanta intervjupersoner 
som i sin tur kan ge oss information om personer som vi kan använda som 
informanter för studien. En förutsättning är att alla informanter har anknytning 
till kommunen och till det utforskade ämnet. Dock är vi medvetna om att andra 
urvalssätt kan ge oss andra informanter och på så sett få en annan typ av studie. 
Om man exempelvis endast använde sig av kriterieurval kanske andra 
informanter kunnat vara med än de som vi har i denna uppsats.  
 
 

3.3 Intervjuer 

Vi valde för studien semistrukturerade intervjuer då vi inte kan observera 
fenomenet. Utgångspunkten är att ingen av aktörerna har fått kontakt med våld i 
samkönade relationer (Patton, 2002:240). Denna form av intervjuer är därför det 
bästa valet anser vi, eftersom på så vis kan vi upptäcka hur Norrköpings 
kommun bemöter våld i samkönade relationer. Anledningen till valet av 
semistrukturerade intervjuer är att kunna följa upp relevant information. Det är 
inte möjligt vid fasta frågor. Vi vill få ut så mycket information som möjligt av 
respondenterna och få inblick i deras upplevelser av fenomenet. 
 
Då vi kommer att möta olika professioner vid intervjutillfällena har vi utformat 
en universal intervjuguide som kan användas till alla informanter oberoende av 
yrke. Vi kommer att intervjua en politiker som har anknytning till socialt arbete, 
flera verksamhetschefer samt personal som jobbar direkt med våld i nära 
relationer. Intervjuernas längd beräknas vara högst en timme, då vi inte får mer 
avsatt tid av informanterna.  
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Intervjuerna kommer därefter att transkriberas och vi försöker att ”djuplyssna” i 
dem då vi verkligen vill förstå vad som sägs. Detta innebär att intervjuerna 
genomsöks med syftet att hitta dolda budskap i dem (Nilsson & Waldemarson, 
1997:93). 
 
Vi har efter bästa förmåga försökt undvika vår förförståelse vid skrivandet av 
intervjuguiden för att inte färga frågorna, och för att det inte skall framkomma 
att vi har denna förförståelse. 
 
 

3.4 Etik 

Studien är etisk genomförd och använder de fyra forskningsetiska principerna 
som är utgivna av Vetenskapsrådet. De fyra forskningsetiska principerna heter 
Informationskrav, Samtyckeskrav, Konfidentialitetskrav och Nyttjandekrav. 
Dessa fyra principer finns för att en studie ska kunna genomföras etiskt hållbart 
och att ingen informant ska komma till skada. Våra informanter som är delaktiga 
i intervjuerna får ta del av rättigheterna som ingår i Informations- och 
Samtyckeskrav genom missivbrevet som utdelas innan intervjutillfället. Vi 
berättar muntligen innan intervjun om alla rättigheter som finns, exempelvis 
vilket syfte vi har med studien, att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas. Vi 
kan inte ge alla intervjupersoner garanterad anonymitet, då vi forskar inom ett 
begränsat område och vid vissa chefspositioner kan utomstående gissa vem som 
tog del i intervjun. Vi försöker skydda personerna så långt som möjligt genom 
att utelämna de riktiga namnen samt upplysa dessa personer att vi inte kan 
garantera anonymitet på grund av deras rang inom kommunen 
(www.codex.vr.se). 
 
Konfidentialitetskravet tas till vara genom att vi lagrar intervjuerna samt 
transkriptionerna på ett säkert ställe (www.codex.vr.se). Vi säkerställer detta 
genom att inte berätta var materialet finns lagrat samt att ingen obehörig 
kommer att få ta del av det. Detta krav måste vi ta mycket hänsyn till i vår 
studie, då materialet är känsligt på grund av det explosiva ämnesvalet. 
 
Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet bara får användas till 
forskningens syfte och inte till affärsmässigt bruk (www.codex.vr.se).  
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3.5 Avgränsningar 

Vi avgränsar oss i vår studie att bara undersöka en kommun för att vi vill ha en 
bild av det sociala arbetet som finns inom just denna kommun. Vid den första 
handledarträffen har vi fått veta att en liknande studie utförs i grannkommunen 
och vi har blivit nyfikna om hur grannkommunen arbetar inom studiens område. 
Denna studie publiceras senare under hösten 2010. 
 
En annan avgränsning vi gör är att bara undersöka homosexuella som förövar 
eller utsätts för våld inom samkönade relationer. HBT-begreppet är så stort och 
att inkludera alla i studien skulle spränga ramen vi har. Likväl förekommer 
HBT-begreppet flera gånger i arbetet. Med HBT-personer menas homo, bi eller 
transsexuella personer. 
 
Våld har så otroligt många innebörder. Våldet kan ske mellan exempelvis 
föräldrar och barn, syskon eller mellan par. Gatuvåldet är en annan typ av våld, 
där personerna oftast är okända för varandra eller inte har en nära relation till 
varandra. Vi har valt att avgränsa oss till relationsvåldet inom parrelationer. 
Därför innebär begreppet Våld i nära relationer för oss våld som sker mellan 
vuxna personer som har en kärleksrelation.  
 
Vi använder oss av Norrköping kommun socialnämnds handlingsplan från 2009, 
eftersom det var den enda som fanns tillgänglig vid studiens början. 
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4. Analys och resultat 

Vid analysarbetet av intervjuerna framkommer olika kategorier. I detta kapitel 
kommer vi ta upp kategorierna och diskutera dem. Vi delar in kategorierna i 
olika rubriker samt underrubriker. Första rubriken heter Mäns våld mot kvinnor 
och könsmaktsperspektivet som har underrubrikerna patriarkat och 
heteronormen och normaliseringsprocessen. Andra huvudrubriker är Kunskap 
och är indelat i kunskapsresurs eller kunskapsbrist? samt ”outside the box”-
tänkande. Sista huvudrubriken heter Rädslor och har underrubriker som heter 
homofobi, osäkerhet, assimilation och offrens och förövarens rädslor. Alla 
kategorierna kommer att diskuteras, anknytas till litteraturen samt förklaras 
genom citat som vi hämtar ur intervjuerna. 
 
 

4.1 Mäns våld mot kvinnor och könsmaktsperspektivet 

4.1.1 Patriarkat 

Under intervjuerna framkom ordet patriarkat och vi tog hjälp av 
Nationalencyklopedin för att förklarar ordet. Nationalencyklopedin förklarar 
patriarkat som ett socialt system där männen har makten och kvinnorna intar en 
underordnad roll. Systemet är starkt förankrat i samhället och kan upprätthållas 
genom olika sätt, som exempelvis högre lön för samma arbete 
(Nationalencyklopedin). Vi kopplade samman patriarkat med 
könsmaktsperspektivet, eftersom dessa två begrepp bygger på samma sak, 
nämligen att mannen har makten och kvinnan anses vara underordnad. 
 
Vid genomgången av intervjuerna framkommer att bemötandet av våld i nära 
relationer utgår ifrån könsmaktsperspektivet. Enligt informanterna bygger 
perspektivet på det patriarkala synsättet som finns i det svenska samhället. Ett 
patriarkalt synsätt innebär, enligt en av respondenterna, att mannen har makten 
över kvinnan och att hon anses som underordnad. En av informanterna uppger 
denna maktaspekt som en förklaring till det patriarkala synsättet:  
 
 

”…jag tänker att grunden är ändå den patriarkala 
samhällsstrukturen, då samhället har historiskt sett 
faktiskt tillåtit mannen att använda våld. Och så har 
man uppfostrat pojkar att bli män. Att historiskt sett 
har stöttat att det är ok att vara aggressiv…”  

(Informant 1) 
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Citatet är svar på frågan vad informanten har för syn på våld i nära relationer 
rent allmänt. Vidare spekulerar denne kring att det finns många olika 
förklaringsmodeller till våld i nära relationer. Respondenten uppger även att det 
kan finnas individuella förklaringar till våld i nära relationer. Emellertid kan det 
diskuteras om det handlar om det patriarkala samhället eller om det är det 
heteronormativa tänkandet som är starkt förankrat. Vi kopplar det tillbaka till 
teoridelen där vi beskriver egenskaper av det sociala könet. Enligt samhällets 
könsnormer bör män och kvinnor uppföra sig, tänka och känna på ett visst sätt 
(Martinsson, Reimers & Reingardé , 2007:11). Ovanstående citat beskriver olika 
egenskaper, exempelvis att våldsanvändning och aggressivitet kan kopplas till 
det manliga sociala könet. Några av informanterna uppger att det är det 
patriarkala synsättet som är stark förankrat i samhället då våld i nära relationer 
förklaras genom könsmaktsperspektivet. En av informanterna förklarade 
könsmaktsperspektivet på följande sätt: 
 
 

”…alltså ett könsmaktsperspektiv och då säger  det 
mycket vidare att det handlar om våld, jag ser det ut 
ifrån löner, jag ser det utifrån obetalt hälsoarbete, jag 
ser det utifrån, eh, ja alltså, tjänsters fördelning av 
kvinnor och män när det gäller toppjobb och sånt 
där. Alltså, jag fattar inte hur man kan blunda för det 
faktum att samhället är mansdominerat…”  

(Informant 6) 
 
 

Könsmaktsperspektivet uppkommer genom det patriarkala synsättet enligt 
Nationalencyklopedin. Där beskrivs strukturer och processer samt dolda 
mekanismer som är grunden till männens dominans över kvinnorna 
(Nationalencyclopedin). Andra informanter anser att våld alltid används för att 
kunna utöva makt över en annan person, oberoende kön eller relation till offret.  
 
 

”…alltså våld i nära relationer är då tänker jag, då är 
det inte bara, vad man kan säga, föräldrar, 
traditionellt våld män mot kvinnor utan det är också 
våld mot barn, alltså vuxnas våld mot barn, eller då 
det kan vara kvinnors våld mot män… tänker det här 
har med att man är i beroendeställning, tyvärr att 
man har känslomässig bindning på något sätt…”  

(Informant 2) 
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Då utfallet av svaren är olika i denna punkt tolkar vi att det inte handlar om 
patriarkalt synsätt utan att samhällets syn på våld bestäms av heteronormen. 
Tolkningen baseras på informanternas svar där de utgår ifrån 
könsmaktsperspektivet. Då detta perspektiv bygger på könskategorierna handlar 
det egentligen om ett heteronormativt tänkesätt. Könskategorierna är enligt 
Martinsson, Reimers & Reingardé (2007) ett verktyg för att visa motsatsen 
mellan de biologiska könen (Martinsson, Reimers & Reingardé, 2007:11), vilket 
också styrks på utsagan i ovanstående citat där mäns våld mot kvinnor anses 
som traditionellt våld. Vår tolkning av citatet är att mäns våld mot kvinnor anses 
vara det traditionella våldet som i sin tur anses vara den vanligaste formen av 
våld i nära relationer. Detta kan vara ett tecken på att heteronormen är förankrad 
hos informanterna på ett sätt som de själva kanske inte upptäcker. Vi kan se att 
det kan röra sig om att informanterna har tagit till sig ett synsätt som kanske inte 
är förankrat hos dem själva. Vi kommer att påvisa detta i nästa kapitel. 
 
 

4.1.2 Heteronormen och normaliseringsprocessen 

Genom vår tolkning kan vi se att informanterna anser mannen som förövare och 
kvinnan som offer. Det kan kopplas till heteronormen. Denna tolkning baseras 
på respondenternas svar där de hela tiden återkommer till att mannen är förövare 
och kvinna är offer, oavsett vilken intervjufråga som ställs. Vi tolkar det hela 
som en sorts normaliseringsprocess. Den ”vanliga” normaliseringsprocessen 
förekommer hos offret när det gäller våld i nära relationer. Förövaren vill utöva 
makt och misshandlar offret genom att trycka ner denne verbalt. Efter ett tag 
kommer offret att ta över förövarens negativa syn på denne. Syftet är att får 
offret till underordning (Holmberg & Stjernqvist, 2008:35). Samhällets syn på 
våld i nära relationer samt den tidigare forskningen handlar mycket om mäns 
våld mot kvinnor, därför tolkar vi att respondenterna har gått igenom en form av 
normaliseringsprocess. I detta fall tar de emot samhällets sanning om att det är 
mannen som är ansvarig för våld i nära relationer. Informanterna tar till sig 
samhällets synsätt och gör om det till sina egna uppfattningar, precis som i 
offrets normaliseringsprocess. Det innebär att informanterna anser att 
rollfördelningen är likställd med att förövaren är manlig och offret är kvinnlig. 
Det syns hos en av Norrköping kommuns verksamheter som heter Frideborg. 
Denna verksamhet är indelad i tre avdelningar: mansverksamhet, 
kvinnoverksamhet och barnverksamhet. Mansverksamheten är likställd med 
förövarens verksamhet och kvinnoverksamheten med offrets verksamhet. Enligt 
vår uppfattning är detta ett exempel på att den heteronormativa uppfattningen är 
förankrad i hela verksamheten. Utan detta perspektiv hade kanske dessa 
avdelningar haft ett annat namn som exempelvis familjeverksamhet, vilket även 
en av behandlarna reflekterade över: 
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”…då jag tänker på till exempel att vi heter mans 
och kvinnoverksamhet och därifrån exkluderar vi 
genast olika grupper, våldsutsatt man i homosexuell 
förhållande är då hänvisad då till 
kvinnoverksamheten…” 

(Informant 5) 
 
 
Citatet påvisar att informanten kan se att namnen på verksamheterna har 
betydelse för bemötandet av par som lever i samkönade förhållanden. Samtidigt 
reflekterar respondenten om att homosexuella par exkluderas i verksamheten. 
Tiina Rosenberg beskriver i sin bok Queerfeministisk agenda om hur 
heteronormen exkluderar minoritetsgrupper och inkluderar majoriteten 
(Rosenberg, 2002:100ff). 
 
Samma respondent reflekterar även över kvinnor som idag utsätter sin partner 
för våld. Dessa kvinnor behöver söka sig till mansverksamheten där förövare tas 
emot. 
 
 

”…eller att dom redan har våldsamma tendenser mot 
sin partner och de kvinnorna idag hänvisade idag till 
söka sig till mansverksamhet…” 

(Informant 5) 
 
 

Likväl kan dessa citat även visa rollfördelningen mellan förövare och offer, som 
kan vara ett resultat av det heteronormativa synsättet som finns inom 
kommunen. Emellertid tror vi inte att det räcker med att ändra namnen på 
verksamheterna, utan att det behövs en förändring av själva synsättet. Hur denna 
förändring bör ske kan vi inte svara på och därför lämnar vi frågan öppen.  
 
Enligt tidigare forskning finns en viss skillnad i våldet mellan homo- och 
heterosexuella par. Exempelvis är begreppen ”outa” och boxringsmyten 
någonting som finns i homosexuella relationer (Holmberg & Stjernkvist, 
2008:13,37; 2007:53). Informanterna uppger att våldet i sig inte skiljer sig åt och 
därför finns det inte någon skillnad i bemötandet av heterosexuella och 
homosexuella par. I samma ögonblick säger respondenterna att det finns skillnad 
i terapiformen. Manliga förövare samt kvinnliga offer får gå i var sin 
gruppverksamhet. Om förövaren är kvinna och offret är man erbjuds däremot 
endast individuella terapisamtal. En av informanterna skildrar det så här (namn 
ersätts med stjärnor): 
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”…men om en man är utsatt så får han ju träffa **** 
och **** men han får inte gå i grupp med kvinnor 
som är utsatta för mäns våld. Och däremot 
individuellt. Och likadant att förövarna, oavsett om 
det är en kvinna eller en man får ju träffa **** som 
behandlare för männen. Men återigen om det är en 
kvinna som är förövare går hon ju inte i en grupp 
utav männen."  

(Informant 6) 
 
 
Genom detta citat tolkar vi att de manliga offren och de kvinnliga förövarna kan 
känna sig som udda och utanför normen på grund av att de inte får gå i 
gruppverksamheten. Vi tolkar att individerna som inte får vara i grupp med 
exempelvis andra förövare på grund av könet, kan känna sig ensamma i sin roll 
som förövare eller offer. Citatet kan ses som ett exempel på exkludering och 
inkludering som Tiina Rosenberg (2007) tar upp i sin bok Queerfeministisk 
agenda. 
 
Ett annat tecken på den heteronormativa förankringen i samhället finns i nästa 
citat. Informanterna förklarar att det är den hjälpsökande individen som är det 
viktiga och inte vilket kön individen har. Emellertid så återkommer 
respondenterna till könsaspekten då de hänvisar till att mannen är förövaren. I 
citatet nedan påvisas denna dubbelhet:  

 
 

”… man måste ju fundera på vad som händer om vi 
tar bort männens stora ansvar för våld i nära 
relationer…”  

(Informant 2) 
 

 
Vid detta synsätt på våld i nära relationer får vi uppfattningen att det är männen 
som har det yttersta ansvaret för våldet. 
 
På frågan om det finns riktlinjer för bemötande av våld i samkönade relationer 
så hänvisas till Socialnämndens handlingsplan. I inledningen beskrivs 
handlingsplanen och det är mäns våld mot kvinnor som är i fokus. En informant 
svarar följande på ovanstående fråga: 
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”…nej, det tror jag inte. Vi har en handlingsplan 
inom kommunen för våld i nära relationer. Eh, å i 
det så ingår ju naturligtvis precis som vi säger homo, 
bi och transsexuella personer. Eh, men till största del 
så tror jag att vi fortfarande tänker att ta hand om 
heterosexuella relationer. Eh, men vi benämner det 
som våld i nära relationer, så inrymmer ju även det 
personer som inte är heterosexuella. Sen tror inte jag 
att vi är speciellt bra på. Överhuvudtaget så behöver 
vi ju.. vi har en handlingsplan precis nu utarbetat för 
att vi känner vi måste bli bättre på det på 
socialkontoret. Eh, vad jag vet så finns det inte 
direkta riktlinjer för homosexuella överhuvudtaget. 
Det är möjligt att det finns men jag känner inte till 
dom…” 

(Informant 2) 
 
 

I citatet uppger informanten att det gäller samma riktlinjer oavsett om det är 
heterosexuella förhållanden eller inte. Samtidigt reflekterar denne om att den 
största delen av arbetet görs utifrån ett heteronormativt perspektiv. En annan 
informant svarar på liknande sätt, men spinner vidare på att det inte behöver 
finnas en särskild handlingsplan, då individen bemöts och inte sexualiteten: 
 
 

”…Inte samkönade, det vet jag inte. Men jag vet att 
det ska finnas några riktlinjer i samkönat våld. Men 
jag vet inte om man ska haka upp sig för mycket på 
det här med samkönad, för att jag tror att det är 
samma dynamik som styr våldet…”  

(Informant 8) 
 
 
Citatet påvisar att informanten anser att det inte behövs olika riktlinjer i 
bemötandet av våldet hos heterosexuella och homosexuella par. Vidare anser 
denne att riktlinjerna är de samma oavsett offrets och förövarens sexualitet, trots 
att informanten redan har angett att riktlinjerna är utarbetade efter mäns våld 
mot kvinnor. 
 
Vi har hittat tecken på att det finns omedvetenhet om problematiken på grund av 
heteronormen bland respondenterna. De svarar på frågorna ur ett 
heteronormativt perspektiv genom att automatiskt berätta i termerna man-
kvinna-relation. Reflektionen nedan handlar om homosexuellas speciella 
utsatthet. Ändå tolkas man-kvinna-relationer som norm i det sociala arbetet mot 
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våld i nära relationer. Nedan så sätter respondenten sig in i en homosexuell 
persons situation: 

 
 

”… jag tror att det är ännu lite mer för att jag tror att 
det är dubbel utsatthet eller hur man nu ska säga. Att 
leva i ett förhållande, att leva med en, ett 
homosexuellt förhållande med en annan man och så 
blir dessutom utsatt för våld så tror jag att det är.. 
alltså..ja, jag tror att det är ännu tyngre för mig på 
något sätt, även att det är tungt för en kvinna i en 
vanlig relation att känna så…”  

(Informant 8) 
 
 

Här uttalar respondenten omedvetet att han anser en man-kvinna relation som 
det vanliga. Informanten uppvisar hur heteronormen är omedvetet förankrat i 
tankesättet. Heteronormen är utbredd i samhället och de flesta är påverkade av 
denna norm på ett eller annat sätt. Uppsatsarbetet får oss att inse hur starkt 
heteronormen är förankrat i samhället och även påverkar oss själva. Vi gör och 
säger saker som verkar normala för oss, men vid närmare blick är de ett resultat 
av heteronormativiteten, precis som Holmberg och Stjernqvist påvisar i sitt 
arbete (Holmberg & Stjernqvist, 2008:18,19). 
 
Även på frågan om hur respondenterna vill utveckla arbetet i framtiden så styrs 
svaret av heteronormen. Citatet nedan kan också vara ett tecken på det 
omedvetna heteronormativa tänkandet.  
 
 

”…som liksom en person som jobbar i hemtjänsten 
som är hos en kvinna som är 75 år, som kanske har 
en man som är 80 år och kanske dement och slår 
henne, som kan se, kan förstå, vet: vad ska jag 
göra?...”  

(Informant 6) 
 
 
Citatet visar att det heteronormativa tankesättet styr det sociala arbetets 
framtidsvisioner och att även där anses kvinnan vara offret och mannen 
förövaren. I nästa citat så visar informanten en medvetenhet om problemet och 
den utmaning som finns med att försöka se våld ur ett annat perspektiv: 
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”…när man pratar om våld i samkönade relationer 
då utmanas ju det tidigare könsmaktsperspektivet 
när man tänker att, om jag tänker att män slår 
kvinnor för att behålla en könsmaktstruktur och som 
ett utryck för det. Aha, men då säger alla, men hallå, 
samkönade relationer då? Där faller ju din jävla 
argumentation, tycker dom. Jag vet inte riktigt, alltså 
jag tycker, alltså det gör det nog inte för att jag tror 
att det finns en sånt samhällignormativt sätt att, som 
som som avspeglar sig i samkönade, tror jag…”  

(Informant 6) 
 
 
Här visas att informanten försöker förklara våld i samkönade relationer utifrån 
könsmaktsperspektivet. Respondenten menar att det patriarkala synsättet är så 
starkt förankrat i samhället så att det även påverkar våld i samkönade relationer. 
En förklaring till att det är svårt att kunna se ur ett annat perspektiv kan vara att 
det saknas kunskap. Om det finns kunskapsbrist eller om det finns 
kunskapsresurser skall vi ta upp i följande kapitel. 
 
 

4.2 Kunskap 

4.2.1 Kunskapsresurs eller kunskapsbrist? 

Studien av empirin visar att det finns kunskap om våld i nära relationer även om 
det främst handlar om mäns våld mot kvinnor. Respondenterna svarade utan 
problem på frågan hur Norrköpings kommun arbetar med våld i nära relationer, 
vilket belyses med hjälp av citatet nedan: 
 
 

”…vi arbetar på alltså i första hand på att ge 
information till berörda. Insatser, att vi finns alltså 
med berörda, insatser, tänker jag att vi haft ett 
väldigt bra samarbete med exempel vårdcentraler, 
kuratorer på vårdcentraler, kuratorer på skolor, polis, 
socialtjänst har inte samarbetet inte alltid varit 
jättebra, men det börjar blir bättre där också…” 

(Informant 5) 
 
 
Här visas att det finns stort samarbete i kommunen med våld i nära relationer. 
En annan respondent besvarade frågan med: 
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”…ja, genom att någon, att man har Frideborg. Det 
är en kommunal verksamhet. Man ser att det finns 
ett jättestort behov för människor att få prata om det 
man varit med om… … men kommunen anser att 
det här, det ska finnas en plats och möjlighet för 
människor att kunna få prata om det våld man har 
varit utsatt för i nära relation… …vi skulle säkert 
behöva mera pengar för att nå dom män som faktiskt 
söker sig till oss, som har utsatt kvinnor för våld i 
nära relationer…”  

(Informant 2) 
 
 
Här visar respondenten att det finns kommunal kunskap om stöd för individer 
som utsätts för eller utövar våld i nära relationer. Citatet demonstrerar att det 
även där styrs av heteronormen då mannen anses som förövare igen.  
 
Vid tolkningen av det empiriska materialet kan vi skönja att det inte finns 
mycket forskning gällande våld i samkönade relationer. Några respondenter har 
svårt att svara spontant eller svarar undvikande på intervjufrågorna som handlar 
om ämnet. Enligt kommunikationsteorier finns det verbala och icke-verbala 
uttryck i det mänskliga språket. Det verbala uttrycket är ord som hörs. De icke-
verbala uttrycken består delvis av kroppsspråk som exempelvis rörelser, minspel 
eller gester. Den andra delen består lika mycket av hur vi andas medan vi pratar, 
om vi pausar under samtalet, vilka tonlägen vi intar eller om vi betonar vissa ord 
mer än andra (Nilsson & Waldebarson, 2007:65). Vi tolkar delar av 
respondenternas icke-verbala kommunikation, exempelvis att de inte avslutar 
sina meningar innan de börjar på en ny, som ett tecken på osäkerhet. Framför 
allt upptäcks dessa tecken vid transkriberingen. Meningarna är 
osammanhängande vilket resulterar i förvirring för oss. Enligt Dahlkwist (2005) 
kan detta röra sig om ett sidospår som innebär att vissa personer kan prata 
mycket om lite. Sidospåret används av en person för att undvika att prata om 
obehagliga saker (Dahlkwist, 2005:59).  
 
Ett exempel är en av respondenternas svar på frågan ”Upplever du att det finns 
skillnader i bemötandet mellan manliga och kvinnliga homosexuella 
förhållanden?”  

 
 

”…nej, det finns, min erfarenhet av det, och jag kan 
ser liksom, eh, jag inte, jag vet inte om det, jag 
tänker själv så ut ifrån så att säga, eh, jag känner en, 
många så att säga, båda homosexuella och lesbiska 
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så att, eh, nej, ja, nej, men det alltså är mycket 
möjligt att det är så, nej inte ut ifrån min värld.” 

(Informant 4) 
 

 
De avbrutna meningarna tolkar vi som att de beror på respondentens osäkerhet i 
ämnet vilket även Dahlkwist (2005) menar. När vissa av respondenterna läser 
direkt ur kommunens handlingsplan, för att kunna svara på frågorna, blir 
osäkerheten tydligare för oss. Ett annat exempel visas i kommande citat:  

 
 
IP: ”…och då så fick RFSU, då eller RFHL, nej… 
RF…” 
 
U: ”RFSL” 
 
IP: ”RFSL, fick en, någons slags bidrag för att 
liksom ha en jourtelefon liksom för män så. Så det är 
ju det...”  

(Informant 6) 
 
 

Här visas att det kan röra sig om osäkerhet, men det kan även vara en 
kunskapsbrist hos respondenten, som är tjänsteman. Nilsson och Waldemarson 
(2007) tar upp i sin bok Kommunikation – samspel mellan människor att 
ofullständiga uttryck kan vara ett försök att undankomma ansvaret från det 
sagda. Författarna tar även upp att det är ett sätt att undanhålla en inre osäkerhet 
(Nilsson & Waldemarson, 2007:133).  
 
Osäkerhet verkar även finnas huruvida det finns samarbetspartners eller inte när 
det gäller våld i samkönade förhållanden. Genom citatet nedan vill vi visa denna 
osäkerhet ännu en gång.  
 
 

U: ”Finns det några samarbetspartners i bemötandet 
av våld i samkönade förhållanden?” 
 
IP: ”…intressant fråga, vi pratade om den här HBT-
jouren som jag inte riktigt vet om den finns eller 
inte, eller om jag inbillat mig det…” 

(Informant 1) 
 
 

Det visas i citatet att informanten inte riktigt har vetskap om att det finns en 
samarbetspartner som kallas HBT-jouren.  
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Under intervjuerna framkommer att respondenterna upplever att det saknas 
kunskap om våld i samkönade relationer. Vidare fick en del respondenter 
tillfälle att önska vad som behövs inom kommunens utveckling av socialt arbete. 
Respondenterna önskar att få kunskap om våld i samkönade relationer samt att 
de aktivt behöver försöka nå denna utsatta grupp. En informant uppger följande: 
 
 

”…jaha, min utopi det skulle ju, men om det 
handlade om samkönade relationer skulle ju även 
vara roligt att se att man får flera såna samtal att 
dom här personerna känner sig trygghet att ringa till 
oss och veta att vi finns, att, att nå ut till dom på 
något sätt och att då behöver man sätta sig ner, jobba 
med den frågan och hur gör man det då på det bästa 
sättet?” 

(Informant 3) 
 
 

Enligt vår tolkning påvisar respondenten att denne är medveten om att det finns 
kunskapsbrist, samt att kommunen behöver nå ut till denna utsatta grupp. En 
annan respondent menar att det saknas kunskap om våld i nära relationer vid 
klienternas bemötande. Informanten menar att det inte finns tillräckligt med 
utbildning bland kommunpersonalen, vilket syns i citatet nedan: 
 
 

”…och där skriver man jättemycket om att vad man 
ska kunna och konflikter och samtal och 
blablablabla… Ingenting om att en 
myndighetsperson, på ekonomisk bistånd, på ett 
socialkontor, på vård och omsorgskontoret ska 
kunna någonting om våld i nära relationer, det finns 
inte med 2010…”  

(Informant 6) 
 
 
Respondenten upplever att det finns stora kunskapsbrister i socialt arbete med 
våld i nära relationer. Vid intervjuerna framkommer även att det finns viss 
kommunikationsbrist, som kan leda till att kunskapsflödet stagnerar. En av 
informanterna tycker att det saknas kommunikation i samarbetet mellan de olika 
aktörerna. 
 
Kommunikation är viktigt. Om den ena delen i verksamheten har fått kunskap 
om ämnet och det finns kommunikationsbrister, kan det leda till konflikter och 
missförstånd (Dahlkwist, 2005:9). Bolman och Deal (2005) ser i sin bok Nya 
perspektiv på organisation och ledarskap utifrån ett strukturellt perspektiv. I 
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detta perspektiv är det viktigt att kunskap och information förmedlas mellan de 
olika delarna i verksamheten (Bolman & Deal, 2005:368). Om 
informationsflödet inte fungerar kan de olika delarna i verksamheterna gå miste 
om kunskap som kan bidra till ett bättre bemötande. Anledningarna till denna 
kommunikationsbrist kan vara många, men vi har valt att inte lägga fokus på 
detta.  
 
Osäkerheten uppstår också vid frågan om samarbetspartners i bemötandet av 
våld i nära relationer. Det framkommer att vid våld i heterosexuella förhållanden 
har kommunen många olika samarbetspartners såsom polis, landsting, 
åklagarmyndighet och ideella organisationer som kvinnojouren, tjejjouren samt 
brottsofferjouren. En stor del av respondenterna uppger att det inte finns några 
samarbetspartners i arbetet med våld i samkönade förhållanden. En tjänsteman 
upplyser att det finns samarbetspartners:  
 
 

”…vi samarbetar ju med ROKS framför allt och 
kvinnojouren, tjejjouren och även någonting som 
heter Noahuset som jobbar här för utsatta eller våld 
och brottsofferjouren, det är våra samarbetspartner. 
Förutom att vi ger pengarna till dom här RFSL, 
annars kan jag inte se att vi har…”  

(Informant 6) 
 
 
Denna tjänsteman upplyser oss om en samarbetspartner som vi inte hört talas om 
tidigare. För att utöka antalet informanter till uppsatsen tänkte vi kontakta Noaks 
Ark, som är landstingsanknytna, men på grund av tidsbrist så förkastade vi idén. 
Andra informanter berättar att det kan finnas samarbete med HBT-jouren, att 
HBT-jouren inte finns, eller att samarbetet endast finns på pappret. En av 
informanterna uppger detta:  

 
 

”…nej, så inget samarbete som sker på den här 
nivån där jag jobbar på i alla fall, det gör det inte, 
utan det sker på en högre nivå eller, och då är vi där 
igen. Är det ett papperssamarbete? Det står väl 
någonstans, att vi ska samverka för att det är så jävla 
populärt att samverkar med varandra nuförtiden…” 

(Informant 5) 
 
 

Respondenten påstår inte bara att det finns vissa kunskapsbrister utan är även 
trött på ”papperssamarbetet” som denne uppger. Vi tolkar att respondenten 
menar att samarbetet sker på chefsnivå och att det inte är förankrat hos 
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utförarna. Båda citaten påpekar viss kunskapsbrist som finns inom kommunens 
arbete mot våld i samkönade relationer. Enligt vår tolkning kan bristen vara en 
riskfaktor för otrygghet när det gäller bemötande av våld i samkönade relationer. 
Riskfaktorer kan uppkomma genom kommunikationsbrist vilket påverkar 
personalen som i sin tur skapar otrygghet vid bemötandet av förövaren och 
offret. Genom kommunikation är det enklare att undvika missförstånd samt öka 
förståelsen om samhälliga normer (Dahlkwist, 2005:9). 
 
På kommunens hemsida står det att man tar emot homosexuella par med 
våldsproblem. Vid intervjuerna hänvisar informanterna till denna sida. Vi får en 
känsla av att det inte är riktigt förankrat i bemötandet, vilket även visas vid en 
självkritisk reflektion ifrån en av behandlarna: 

 
 

”…en man från ett rent homosexuellt förhållande, 
men han var bara kvar i två samtal, men det har nog 
att göra med, med min, eh, ska man säga, eh, mitt 
intryck där heterosexuella synssätt jag återkom hela 
tiden till tanken mannen-kvinnan-förhållandet när 
jag satt och pratade med honom, och jag tror att han 
tröttnade faktiskt så det hade ju också, det kräver en 
annan närvaro utav mig…” 

(Informant 5) 
 
 
Behandlaren reflekterar över varför mannen inte fortsatte med samtalen. 
Informanten funderar på om denne hade haft ”rätt” kunskap skulle kanske 
mannen ha fortsatt med samtalen. Vi upplever att det saknas kunskap om våld i 
samkönade relationer. Kunskap är viktigt för att kunna både tänka och se ur 
andra perspektiv. 
 

4.2.2 ”Outside the Box”-tänkande 

Kunskapsbristen kan även leda till att det kan vara svårt att tänka och se ”outside 
the box”. Vi menar att det är viktigt inom arbetet med människor och även för 
att förstå samhällets kontinuerliga förändring. Det kan bero på det patriarkala 
synsättet som vi tidigare tog upp. Enligt vår definition av ”outside the box” så är 
det att personer har kunskap om olika perspektiv och synsätt så att de kan tänka, 
agera och se bortom ramarna. I detta fall handlar det om heteronormativiteten. 
Det är viktigt att ta tillvara varje enskild individs problematik. Respondenterna 
kan se bortom dessa ramar och visar empati genom egna reflektioner under 
intervjuns gång. En reflektion syns i citatet nedan: 
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”…det är ingen av kvinnorna som kommer hit som 
är tillsammans med en man som behöver prata om 
att de är heterosexuella, nej, men det behöver i så 
fall en homosexuell person, och det gör någonting 
med själva personen som dom behöver hantera och 
det är olycklig, onödig tycker jag…” 

(Informant 3) 
 
 

Respondenten reflekterar här att heterosexuella kvinnor inte behöver påtala om 
sin sexuella läggning. Däremot behöver homosexuella kvinnor kanske göra det. 
I denna reflektion kan vi även koppla Hofréns (2007) teori om ”komma ut 
processen”. Författaren menar att en homosexuell person måste avslöja sin 
sexualitet gång på gång vid möte av nya personer. Anledningen till denna 
upprepning är att omgivningen tänker utifrån ett heterosexuellt perspektiv 
(Hofrén, 2007:11ff) Vidare handlar reflektionen om hur informanterna bemöter 
kvinnor som kommer till Frideborgsverksamheten. Reflektionen visar också att 
informanterna omedvetet bemöter dessa offer utifrån heteronormativiteten. 
Andra intressanta reflektioner som gjordes under intervjuerna är medvetenheten 
för den dubbla skammen som utsatta i samkönade relationer kan känna 
(Holmberg & Stjernqvist, 2008:56). Citatet nedan påvisar en reflektion som sker 
angående den dubbla skammen.  

 
 

”…jag tror att det är ännu lite mer för att jag tror att 
det är dubbel utsatthet eller hur man nu ska säga…”  

(Informant 6) 
 
 

Respondenten reflekterar över den dubbla skammen som vissa offer kan känna i 
samkönade relationer. Liknande reflektioner görs av alla respondenter. 
Intervjuerna visar sig vara ett bra reflektionstillfälle för dem. Samtidigt kan det 
ibland vara svårt att se ”outside-the box”, som exempelvis en av tjänstemännen 
berättar: 
 
 

”…och att kvinnor som är utsatta för våld har stöd 
för bearbeta sina upplevelser av våld och har 
möjlighet för att förändra sin situation, och att barn, 
ser vi till att dom får stöd och hjälp, och sen flickor 
som utsätts för våld och kränkningar inom familjen 
har stöd och dom som utövar våld och kränkningar 
har stöd för att förändra sitt beteende, alltså det är 
dom mål vi har, det och vi har fokuserat på mäns 
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våld mot kvinnor för jag vill inte, alltså det är ett 
sånt pass nytt, alltså överhuvudtaget pratar om våld i 
nära relationer det är ganska nytt fenomen ändå…” 

(Informant 4) 
 
 
Citatet visar att det är svårt att förändra fokus från ett ämne till ett annat. Vi  
tolkar det som att det sociala arbetets utveckling är långsammare än den 
samhälliga utvecklingen. Enligt Stina Johansson (2007) kan det ses i 
samhällsdebatten där det ofta handlar om att individernas olika behov inte kan 
tillfredsställas genom det officiella välfärdssystemet (Johansson, 2007:9). 
 
I intervjuerna framkom tankar om homosexuella personers olika rädslor som kan 
tänkas uppkomma. En av respondenterna gör en intressant reflektion: 
 
 

”…äh, då liksom gå fram och anmäla sin partner 
precis, det är liksom som ”one in the family”, men 
det är från mitt perspektiv. Det är ännu svårare än 
för en kvinna som är socialsekreterare och blir utsatt 
för våld utav sin man. Det är jävligt svårt 
naturligtvis att komma fram, men jag tror att det är 
ännu svårare faktiskt i samkönade…”  

(Informant 6) 
 
 
Respondenten berättar att det kan vara svårt för en homosexuell person att 
anmäla sin partner. Vidare vill respondenten påvisa att det kan vara lättare för en 
kvinna som lever i ett heterosexuellt förhållande att anmäla sin partner. 
Informanten lyfter även fram att våld förekommer i alla samhällskategorier och 
använder sig av yrkesprofessionen socialsekreterare som exempel. Vi tolkar 
respondentens reflektion att det redan är tabubelagt för en socialsekreterare att 
vara utsatt för våld. Informanten poängterar att det kan vara ännu tyngre för en 
homosexuell person att komma ut med problematiken. Vi ser att respondenten 
delar samma påstående som Holmberg och Stjernqvist (2008) på sidan 7 i 
uppsatsen. Där beskrivs något liknande som ”one in the family” då 
homosexuellas ex-partner oftast finns inom vänskapskretsen. Det kan även 
kopplas till de rädslor som personer i samkönade förhållanden kan uppleva. 
Dessa rädslor kan vara av olika slag och karaktär. 
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4.3 Rädslor 

4.3.1 Homofobi 

Vi har redan tidigare nämnt att det finns en viss osäkerhet hos respondenterna. 
Denna osäkerhet kan inte bara tolkas som kunskapsbrist utan också som rädsla 
för att framställas som homofobiska. Enligt nationalencyklopedin innebär 
homofobi att en person är rädd för homosexuella personer eller egna 
homosexuella handlingar. Rädslor och intolerans mot homosexualitet räknas 
inom ett samhälle som homofobi (Nationalencyklopedin). Denna fobi finns inte 
bara på individnivå utan även på samhällig nivå. Heteronormativiteten och 
homofobin förstärks och upprätthålls genom olika handlingar, lagar och 
institutioner. Det kan uttryckas på olika sätt, inte bara genom extrema 
handlingar, utan även i vardagliga situationer. Ett exempel är att det inte är helt 
okej för ett homosexuellt par att visa känslor offentligt (Holmberg & Stjernqvist, 
2005:22).  
 
En av tjänstemännen svarar på frågan om hur denne känner inför homosexuella 
partnerskap.  
 
 

”…ja alltså ja för.., tycker inte att det är så, det är 
inte så, tror väl att jag har väl vant mig lite…” 

(Informant 1) 
 
 
Citatet kan vara ett tecken på dold och omedveten homofobi, men det kan även 
tyda på osäkerhet.  
 
Homofobin kan inte bara påvisas på personlig nivå utan också på den samhälliga 
nivån. Enligt Holmberg och Stjernqvist (2005) får homosexuella par inte 
adoptera barn och vid uppbrott av partnerskapet så skyddas de inte genom lagen 
(Holmberg & Stjernqvist, 2005:23). Numera har Sverige antagit en lag om att 
homosexuella får adoptera sina närståendes barn samt att det har införts en 
Partnerlag. Sedan november 2009 är det tillåtet för homosexuella att gifta sig i 
kyrkan då partnerlaget försvann och det homosexuella äktenskapet inkluderas av 
Äktenskapsbalken. En av respondenterna kommenterade detta på följande sätt: 
 
 

”…det är anmärkningsvärt att Svenska Kyrkan, att 
det finns präster som inte behöver, som jobbar i 
Svenska Kyrkan och som inte behöver viga 
homosexuella och sånt där…”  

(Informant 6) 



 31 

 
 

Ovanstående citat visar att informanten inte kan förstå varför vissa yrkesgrupper 
får göra skillnad i bemötandet mellan människor på grund av sexuell läggning.  
 
Vid frågan om den egna synen på homosexuellt partnerskap så får 
respondenterna oftast tänka länge innan de svarar. Den långa pausen tolkar vi, 
som tidigare nämnts, som osäkerhet av något slag.  
 
Tiina Rosenberg (2002) beskriver hur heteronormen byggs upp genom att dela 
in samhället i två grundpelare som exkluderar eller inkluderar. Med detta menas 
att människor har behov av att dela in människor i ”vi” och ”dom” (Rosenberg, 
2002:100ff). Följande citat är ett exempel för det: 
 
 

”Jag tycker det är skitkul att det har börjat faktiskt. 
Att dom får gifta sig i kyrkan och hela… nej jag 
tycker det är skitkul!”  

(Informant 8) 
 
 
Avslutningsvis kan empirin tolkas som att det finns rädslor utifrån 
omgivningens uppfattning att homofobi är något som inte får finnas. Utifrån det 
empiriska materialet tolkar vi att respondenterna är rädda för att anses vara 
intoleranta mot homosexuella personer. Rädslor av olika slag kan visas som 
osäkerhet, men rädslor kan även uppkomma av osäkerhet. 
 

4.3.2 Osäkerhet 

Under analysarbetet framkom osäkerhet vilket avspeglades i informanternas svar 
på våra frågor. Vad denna osäkerhet beror på är svårt att avgöra. Dock kan vi 
koppla detta till Dahlkwists resonemang om sidospår. Enligt Dahlkwists (2005) 
resonemang om sidospår kan personer undvika att prata om obehagliga 
företeelser exempelvis genom att byta ämne (Dahlkwist, 2005:59). Vid frågan 
om hur informanterna själva känner inför homosexuella partnerskap får vi dels 
svar ur ett personligt och dels ur ett professionellt perspektiv, som följande 
exempel visar: 
 
 

”…alltså man har ju ändå varit ganska många år där 
a människor mer och mer som vågar att berätta att 
man är homosexuell så jag känner att jag inte har 
några svårigheter för det, sen kan jag känna att min 
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yrkesprofession att vi säkert skulle kunna göra mer 
för den här gruppen…” 

(Informant 1) 
 
 
Citatet visar att informantens svar till viss del handlar om det egna tyckandet för 
att sedan gå vidare till yrkesprofessionens tankesätt. Det kan kopplas till 
Dahlkwists (2005) tidigare nämnda teori om sidospåret, som innebär att 
personen försöker undvika svaret. Ett ytterligare exempel på denna teori kan ses 
nedan: 
 
 

”… alltså min sexualitet tänker jag, min sexuella 
preferens är ju egentligen, det det tycker jag, min 
sak. Så att, då tänker jag att ingen annan värderar 
och jag vill inte värderar någon annans heller…”  

(Informant 6) 
 
 

Informanten till citatet påvisar att denne svarar utifrån sin egen sexualitet i ett 
försök att upplysa om att denne inte har några problem gällande homosexuella 
par.  
 
Många respondenter svarar först utifrån sin privata roll och går sedan över till 
den professionella rollen. I den privata rollen innefattas personlighet, ålder och 
socioekonomisk status. Den professionella rollen innefattar färdigheter och 
kunskap (Svensson, Johansson & Laanemets, 2008:96). Att informanterna 
svarar på detta sätt kan bero på att de är osäkra på hur de ska svara på frågan. Vi 
är likväl medvetna om att informanterna kan ha förmågan att se utifrån både sin 
privata och professionella identitet. 
 
Ett annat exempel på denna hypotes om osäkerhet syns i följande citat:  
 
 

”…ja alltså för min del så är det väldigt 
okomplicerat, människor som har behov av hjälp 
som har vänt sig till mig, så är det väl inga 
funderingar kring det. Är det någon som vill, 
behöver hjälp som är homosexuell transperson, 
javisst då jobbar vi med det…” 

(Informant 3) 
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Här berättar respondenten först utifrån sitt privata perspektiv och går sedan över 
till det professionella perspektivet. Som tidigare nämnts kan citatet antingen 
handla om ett sidospår eller att personen ser frågan utifrån två olika perspektiv. 
 
Vi är medvetna om att respondenterna kan vara rädda för kritik och konflikter 
med arbetsgivaren. Det grundar vi på flertalet av respondenternas osäkra svar 
som i sin tur kan knytas till Dahlkwists (2005) teori om sidospåret. Som vi tog 
upp tidigare kan osäkerheten vara ett resultat av olika rädslor. Dessa rädslor 
finns inte bara hos offren och förövarna utan kan även finnas hos personalen. 
 
 

4.3.3 Offrens, förövarnas och personalens rädslor 

Offren och förövarna kan oftast vara rädda för att ta hjälp av kommunen vid 
våld i nära relationer. En av informanterna skildrar följande: 
 
 

”…då krävs det ju också att man som kvinna går till 
socialen, berättar att jag har såna problem hemma 
och är man misshandlad kvinna, skuldbelagd och 
tycker att det är hemskt skamset det man har vart 
med om. Plus man är livrädd om att någon ska börja 
och ifrågasätta ens roll som mamma…”  

(Informant 8) 
 
 
Respondenten upplyser om en dubbel rädsla som alla kvinnor kan känna vid en 
anmälan om våld i nära relationer. Enligt vår tolkning kan denna dubbla rädsla 
vara könlös. Vår uppfattning är att samma rädsla kan kännas av alla människor 
oberoende av kön eller sexualitet. Det innebär att även papparollen kan 
ifrågasättas. I citatet nedan skildras ett scenario om en kvinna som sökte hjälp 
eftersom hon utsattes för våld hemma. 
 
 

”…så ville han göra hembesök hemma hos dom för 
att se på samspelet mellan mor och barn. Och jag 
menar sånt här sprider sig från en kvinna till en 
annan. Och då törs man inte gå till sos för att söka 
hjälp för att en handläggare har tappat sig helt 
enkelt…”  

(Informant 8) 
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Citatet påvisar att våldsutsatta personer kanske inte söker hjälp på socialtjänsten 
på grund av rädslan för att en utredning kommer ske. Felaktig information sprids 
lätt i samhället och rädslorna ökar.  
 
Rädslor kan också uppkomma vid personalens bemötande av klienter. Det kan 
finnas rädslor för att kränka klienternas integritet genom att fråga efter 
våldsutsättning i hemmamiljön. En av respondenterna uppger: 

 
 
”…utan någon anledning tror vi att då skulle du resa 
och gå ut ifrån här och säga: vad fan min integritet 
förbjuder dig…”  

(Informant 6) 
 
 
Informantens citat påvisar en rädsla i att det är fel att fråga om en människa har 
utsatts för våld. Dessa rädslor finns inte bara hos personalen, utan även 
våldsutsatta personer vågar inte att ta hjälp ifrån kommunen. 
  
Alla dessa exempel visar att det finns olika källor av rädslor. De finns hos 
kommunpersonalen lika mycket som hos klienterna.  
 
Alla dessa funderingar kommer vi nu att diskutera kring i slutdiskussionen. Vi 
vill även där lägga fram nya upptäcker och insikter som vi kommit fram till. 
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5. Slutdiskussion 

I slutdiskussionen besvarar vi studiens frågeställningar utifrån kategorierna som 
beskrivs i analysdelen. Vi diskuterar även nya fenomen som upptäcktes under 
forskningsarbetet.  
 
 

5.1 Könsmaktsperspektiv eller heteronormen? 

I föregående kapitel nämndes att Norrköpings kommun har ett patriarkalt synsätt 
när det handlar om våld i nära relationer. Synsättet analyserades under kapitlet 
Mäns våld mot kvinnor och könsmaktsperspektivet, där vi ställde heteronormen 
mot det patriarkala synsättet. Vi upptäckte att kommunen har svårt att se ur ett 
heteronormativt perspektiv eftersom de patriarkala ”glasögonen” är för starka. I 
kapitlet Mäns våld mot kvinnor och könsmaktsperspektivet kom det fram att en 
informant inte ville ta bort mäns ansvar för våldet i nära relationer. Det är ett 
tecken för oss, att det patriarkala synsättet är förankrat hos denna respondent, 
eftersom den i början hade svårt att se förövarens roll i ämnet. Enligt oss är 
förövaren den ansvarige och inte ett visst kön. 
 
Under intervjuerna återkom informanterna ständigt till mäns våld mot kvinnor. 
För oss verkade det som detta våld jämställdes med våld i nära relationer. 
Tolkningen är att det är ett tecken på att det patriarkala synsättet är fast förankrat 
hos respondenterna. Våld i nära relationer infattar även våld i samkönade 
relationer, men också föräldrars våld mot barn, hedersrelaterat våld och annat 
våld som sker i nära relationer. I ett av citaten beskrivs mäns våld mot kvinnor 
som traditionellt våld. Intervjuarna visade även att informanterna ständigt 
återkom till mäns våld emot kvinnor, fast vi frågade efter våld i samkönade 
relationer. Vår uppfattning är att informanterna har svårt att se bortom 
samhällets ramar. Även FN:s definition av våld mot kvinnor utgår ifrån ett 
patriarkalt synsätt och utelämnar då en grupp. Gruppen är de våldsutsatta 
männen i samhället, exempelvis män som lever inom samkönade relationer. Vi 
tolkar FN:s förklaring om ”könsbetingad våldshandling” såsom att våld i nära 
relationer inte kan förekomma mellan samkönade par. 
 
Under arbetet upptäckte vi även att informanterna oftast använde ordet individ i 
samma andetag som offer och att ordet offer användes i samband med kvinnor. 
Tolkningen är att individer är kvinnor som i sin tur är offer. Männen jämfördes 
ofta med att vara förövare. Funderingar uppkom om vilken syn samhället har på 
kvinnor och män. Genom att männen ses som förövare utesluts de i samma 
andetag ifrån tanken att även de kan vara offer. Vår tolkning är att män som är 
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utsatta för våld inte kan söka hjälp då de omedvetet anses vara förövare. Denna 
syn belyses även i citatet på sidan 15, där informanten ansåg att männen ur 
historisk syn uppfostrades att vara aggressiva och våldsamma. Det styrker även 
Martinsson, Reimers & Reingardé (2007) teori om samhällets könsnormer, där 
man och kvinnan tillskrivs olika roller och personliga egenskaper som 
generaliseras till ett visst kön.  
 
Vi anser att ny forskning i detta ämne innebär ny kunskap som i sin tur kan 
förändra samhällets syn på individer och dess kön. 
 
 

5.2 Kunskap 

Som tidigare nämnts så behövs mer forskning för att kunna nå en förändring 
eftersom med mer kunskap så kan problemområdet ses ur olika vinklar. Mer 
kunskap leder också till att man kan se utanför ramarna och med detta så 
försvinner även rädslorna. Kunskap är nyckeln till förändring. Finns inte den, 
blir det svårt att bemöta individer i ett utsatt läge.  
 
Att kunskap saknades upptäckte vi under transkriberingsarbetet, då många sagda 
meningar saknade ord eller var ofullständiga och utan betydelse. Det kan 
förklaras genom sidospåret. Personer som känner att frågan är obekväm försöker 
att säga mycket utan att säga vad de verkligen tänker (Dahlkwist, 2005:59). Det 
förvirrade oss i början, då vi trodde att vi hade hört fel eller att det var fel på 
våra bandspelare. Efter många gångers uppspelning och avlyssning förstod vi att 
inspelningarna var korrekta. Vi började ställa oss frågan om vad det var som 
gjorde att meningarna var ofullständiga eller helt enkelt förvirrande. Vi kom 
fram till att det kan finnas osäkerhet som beror på kunskapsbrist hos 
informanterna. I de olika citaten som vi tog upp i analysdelen syns hur 
informanterna avbröt sina meningar för att påbörja en ny. Vi delar Dahlkwist 
(2005) tankar och tolkar det som osäkerhet på grund av bristande kunskap i 
ämnet. Detta illustrerade vi även genom flera citat i analysen. 
 
Vi nämnde tidigare att det råder viss kunskapsbrist inom Norrköpings kommun 
när det gäller frågan om våld i samkönade relationer och det belystes genom 
olika citat. På frågor som handlade om hur kommunen arbetar mot våld i nära 
relationer svarade en del av informanterna genom att läsa ur kommunens egen 
handlingsplan. Respondenterna visste hur kommunen arbetar mot våld i 
heterosexuella dock inte i samkönade relationer. Enligt vår uppfattning kan 
denna typ av kunskapsbrist påverka bemötandet av offer och förövare samt gör 
det svårt att belysa problemen ur olika perspektiv. För att kunna se utanför 
ramarna, ”outside the box”, behövs ny kunskap genom forskning. Förmågan att 
kunna se utanför ramarna har stor betydelse för socialt arbete. Utan denna 
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förmåga blir det svårt att bemöta individer där de befinner sig i livet och då kan 
det vara komplicerat att kunna se individernas speciella behov.  
 
Vi vill framhäva att det framkom under intervjuerna att det finns mycket empati 
och engagemang för våldsutsatta personer som lever i samkönat partnerskap. 
Informanterna har lätt att sätta sig in i offrens och förövarnas situation samt att 
reflektera över bemötandet av dem. Samtidigt var respondenterna medvetna om 
att det inte bara krävs empati utan även kunskap för att bemöta dessa personer.  
 
Det är svårt att se ur ett annat perspektiv, därför är det viktigt med forskning 
som kan ge ny kunskap. Med kunskapens hjälp blir det lättare att kunna se ur 
andra perspektiv som i sin tur hjälper till att öka förmågan att kunna se utanför 
ramarna. Vi själva upptäckte under arbetets gång att vår syn på världen 
förändrades genom att vår egen kunskap ökade. Uppväxten i ett heteronormativt 
samhälle präglade oss mycket. Samtidigt märkte vi hur vissa rädslor försvann 
genom att vår forskning gav oss mer kunskap. 
 
 

5.3 Rädslor 

Vi är medvetna om att de avbrutna meningarna även kan bero på olika rädslor. I 
kategorin om rädslor upptäckte vi främst två huvudspår. Ett spår innebär att 
informanterna kan vara rädda för att framställas som intoleranta. Det andra 
spåret kan vara rädslan för att komma i konflikt med sin arbetsgivare. De två 
rädslorna kan vara starka för informanterna, eftersom de kan leda till 
repressalier. Repressalierna kan innebära avsked och/eller uteslutning ifrån 
samhället samt bli illa omtyckt av andra individer Det tog Tiina Rosenberg 
(2002) upp om exkludering och inkludering i det heteronormativa samhället 
(Rosenberg, 2002:100ff). Emellertid är vi medvetna om att rädslorna kanske 
uppkom för att informanterna var rädda för huruvida vi (undersökarna) skulle 
uppfatta dem.  
 
Tidigare forskning visar att det även finns rädslor hos homosexuella personer. 
Rädslorna kan vara att personerna tror att de kommer att bemötas med fördomar 
och därför inte vågar söka sig till socialtjänsten (Burke & Follingstad, 
1999:491). Respondenterna var medvetna om att det inte alltid finns förtroende 
för socialtjänsten. Problemet är att många offer eller förövare inte vågar söka sig 
till socialtjänsten för att få hjälp, vilket vi även berättade om i kapitlet Offrens, 
förövarnas och personalens rädslor. Konsekvensen är, enligt informanterna, att 
det kan finnas ett högt mörkertal när det gäller våld i samkönade relationer. 
 
Det kan även finnas rädslor för att samhället ska få en negativ syn på HBT-
rörelsen, om våld nämns i samband med homosexuella personer. Enligt 
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Holmberg och Stjernqvist (2008) vågar rörelsen inte erkänna att det finns våld 
inom samkönade partnerskap. HBT-rörelsen vill, enligt forskarna, förhindra att 
det just vunna positiva ryktet ska få en negativ spricka genom att nämnas i 
samband med våld i nära relationer. Kollektivet är starkare än den enskilda 
individen. Denna starka ståndpunkt kan användas till att genomföra och trycka 
på politikerna för exempelvis lagändringar m.m. Konsekvensen av detta blir att 
varje individs rättigheter och behov inte tas till vara. Rörelsen består av en 
minoritet i den heteronormativa befolkningen så därför kan den lätt utpekas som 
ny syndabock. Enligt vår uppfattning innebär det att inom rörelsen kan 
kollektivet anses vara viktigare än den enskilda individens behov. Vidare tolkar 
vi att fenomenet kan likställas med samma företeelse som finns i hedersrelaterat 
våld, där kollektivet också anses vara viktigare än den enskilda individen. Enligt 
vår åsikt leder alla dessa rädslor till den dubbla skammen som tas upp på sida 8 i 
uppsatsen. 
 
 

5.4 Motsägelsefullhet 

Om vi nu tittar på dessa tre olika kategorierna kan vi dra slutsatsen att alla dessa 
tre är fulla av motsägelsefullheter. Om det inte finns kunskap, kan uppgifterna 
bli motsägelsefulla under ett samtal. Även rädslor påverkar hur ett samtal 
framställs som Dahlkwist (2005) påstår. Enligt vår tolkning kan det också leda 
till motsägelsefull fakta. Tidigare nämnde vi att utan kunskap kan det bli svårt 
att se utifrån andra perspektiv, vilket i sin tur kan leda till motsägelsefulla 
uppgifter. Under intervjuerna framkom det ständigt motsägelsefulla 
upplysningar.  
 
Informanterna uppgav att det inte finns skillnader i bemötande av heterosexuella 
och homosexuella par. Samtidigt uppgav respondenterna att det finns skillnader 
i terapiformen som, enligt vår tolkning, också är en form av bemötande. 
Informanterna berättade att manliga förövare och kvinnliga offer får gå i olika 
grupper för samtal. Däremot erbjöds kvinnliga förövare samt manliga offer 
endast individuella samtal som vi tog upp på sidan 17. Vi tolkar att detta 
bemötande medför att de manliga offren och de kvinnliga förövarna kan känna 
sig som udda och utanför normen. Skillnaden förstärker den ”vi” och ”dom” 
känslan inom samhället som Rosenberg (2002) framhäver. Uppdelningen är en 
del av den heteronormativitet som råder i samhället (Roseberg, 2002:100ff). 
 
Enligt vår uppfattning är det förövarens eller offrets roll som ska sättas i fokus i 
gruppsamtalet och inte det biologiska könet. I ett gruppsamtal kan individerna få 
uppleva att de inte är ensamma om att vara förövare eller offer. Personerna kan 
även få en inblick i att offer och förövare finns inom alla samhällskategorier och 
hierarkier oavsett kön. Denna aspekt är en viktig del i samtalen och genom att 
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utesluta manliga offer och kvinnliga förövare från grupperna så går dessa 
individer miste om en viktig process. Detta är viktig del för att komma vidare i 
samtalsterapin och att kunna förändra individens känslor och tankar. Dock är vi 
medvetna om att det kan vara svårt att fullfölja. Informanterna uppgav att det 
inte är många homosexuella personer som söker sig till Frideborgs 
verksamheten. Vi förstår att det kan vara svårt att genomföra gruppsamtal med 
blandade kön på grund av det heteronormativa synsättet som råder i samhället. 
Vi menar med det att kvinnliga offer kan ha svårt att se bortom det biologiska 
könet och uppleva det svårt att ha med en man i samma grupp. 
Könsmaktsperspektivet kan även vara förankrat i de kvinnliga offren och 
manliga förövarna, men vi anser att det är offrets och förövarens roll som ska 
sättas i fokus, inte det biologiska könet. 
 
Motsägelsefullhet dök upp vid flera tillfällen, exempelvis vid frågan om 
samarbetspartner i bemötandet av våld i nära relationer. Vid våld i 
heterosexuella förhållanden har kommunen många olika samarbetspartners, 
såsom polis, landsting, åklagarmyndighet och ideella organisationer som 
kvinnojouren och brottsofferjouren. Detta tog vi upp tidigare i kapitlet om 
kunskap. När det handlar om våld i samkönade relationer uppgav en del 
respondenter att det inte finns några samarbetspartner. Samtidigt har 
informanterna redan påtalat att det inte finns några skillnader i bemötandet av 
våldet i nära relationer. Det påtalades även att våld i nära relationer innefattar 
våld i samkönade relationer, hedersrelaterat våld och mycket mer. Informanterna 
syftade ändå på att våld i nära relationer är en företeelse som är specifik för 
man- kvinna förhållanden.  
 
En annan motsägelsefullhet som framkom är att en del informanter uppgav att 
det finns samarbete med HBT-jouren, medan andra påstod att det inte finns det. 
En informant berättade att samarbetet endast finns på pappret och en annan 
hänvisade till att HBT-jouren får pengar av kommunen. Vissa respondenter 
berättade att HBT-jourens telefonlinje inte längre existerar medan en del 
hänvisade till denna telefonlinje. När vi ringde jourtelefonen fick vi klart för oss 
att den inte längre existerar. Holmberg och Stjernqvist (2008) tar upp i sin studie 
Våldsamt lika och olika en skrift om våld i samkönade förhållanden, att det finns 
ett nummer till en jourtelefon hos kvinnojouren i Norrköping, men vid närmare 
efterforskning så finns inte telefonnumret kvar längre. Vi tolkar detta som en 
motsägelsefullhet inom kommunen och de olika befattningarna vilket kan leda 
till att utvecklingen i arbetet mot våld i nära relationer förhindras.  
 
Enligt oss kan denna typ av motsägelsefullhet även vara en riskfaktor som 
skapar otrygghet vid bemötandet av våld i samkönade partnerskap. Otryggheten 
uppkommer främst genom otydliga rutiner inom kommunen och dålig 
kommunikation. Det kan leda till att personalen känner sig otrygga och osäkra i 
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bemötandet av våld i samkönade relationer. Otryggheten kan föras vidare till 
förövarna och offren, som i sin tur kan leda till att offren lägger mer skuld och 
skam på sig själva.  
 
En del informanter informerade om att Norrköpings kommuns hemsida tar upp 
ämnet - våld i samkönade relationer. De respondenterna berättade också att de 
tar emot offer och förövare som lever i samkönade relationer. Dock upplever vi 
att det inte är riktigt förankrat hos alla medarbetare. En del respondenter påvisar 
själva att de har bemött dessa individer utifrån heteronormen och inte utifrån var 
individen själv befinner sig, som citatet på sidan 25 visar. Det syns även tydligt i 
kommunens handlingsplan från 2009 som beskrevs på sidan 1. Denna version av 
handlingsplan var den som låg på nätet när vi påbörjade studien. Fokus läggs 
även där på att mannen är förövaren och kvinnan är offer. Vi upplever att på 
detta sätt har kommunen försökt att förhålla sig till regeringens handlingsplan 
om våld i samkönade relationer.  
 
Vidare berättades det i intervjuerna att våldet i heterosexuella förhållanden är 
det stora samhällsproblemet och att detta behöver prioriteras. Dock finns det en 
medvetenhet om våldet i samkönade relationer bland informanterna. Dessa 
individer prioriteras inte av kommunen då fokus fortfarande är på mäns våld mot 
kvinnor. Förklaringen kan vara att det är ett så pass nytt fenomen. Vi tolkar detta 
som att kommunen är rädd för att om fokus flyttas ifrån mäns våld mot kvinnor 
till annan typ av våld så tappas intresset helt och en syndabock skulle försvinna. 
Enligt vår tolkning är syndabocken viktig bland befolkningen i samhället, 
eftersom den ”hjälper till” så att den enskilda individen inte behöver reflektera 
över sig själv. Även könsmaktsperspektivet kan förloras genom att flytta fokus 
ifrån mäns våld mot kvinnor. Allt detta kan ha som följd att kommunen måste 
ändra sitt synsätt och sitt bemötande.  
 
Under intervjuerna framkom det även att det finns motsägelser i riktlinjerna. 
Informanterna uppgav att det är samma riktlinjer för våld i samkönade som i 
heterosexuella relationer. Samtidigt sa respondenterna att dessa riktlinjer är 
utformade efter könsmaktperspektivet, som vi nämnde på sidan 19, vilket 
innebär att det inte finns riktlinjer vid våld i samkönade partnerskap. Tidigare 
förklarade vi i kapitlet Heteronormen och normaliseringsprocessen, att 
könsmaktsperspektivet inte kan vara förklaringen till våldet inom samkönade 
förhållanden. Inom dessa förhållanden finns viss maktaspekt, vilket innebär att 
förövaren vill ha makten över offret enligt Holmberg och Stjernqvist (2008). Vi 
utesluter därmed kön som den enda förklaringen till maktaspekten. Naturligtvis 
står det i riktlinjerna att alla som söker hjälp skall tas emot, men vi tror att den 
negativa synen på män är omedvetet förankrat i tanken. Det kan påverka 
bemötandet av våldsutsatta män på ett negativt sätt, precis som nämndes i ett 
citat på sidan 25. 
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En viktigt upptäckt som vi gjorde under arbetet handlar om homosexuella mäns 
utsatthet. Homosexuella kvinnor kan vända sig till kvinnojourer när situationen 
blir akut, men vart skall männen vända sig när deras situation blir akut? Det 
finns även tjejjourer och olika telefonlinjer för heterosexuella tjejer och kvinnor 
dit även homosexuella kvinnor kan vända sig. Men för de utsatta homosexuella 
männen verkar det inte finnas hjälp. Samhället är starkt präglat av heteronormen 
och det innebär att dessa utsatta män inte syns. Männen faller genom det 
samhälliga skyddsnätet, precis som Dominelli (2008) beskriver i sin bok Anti-
Racist Social Work (Dominelli, 2008:36). 
 
Könsmaktsaspekten gör mannen till förövare och kvinnan till offer. Dock vill vi 
påpeka att det alltid är förövaren som bär ansvaret för våld oavsett kön. Vi 
anser att det är fel att förklara våld i nära relationer genom könsmaktsaspekten, 
eftersom våld är könlöst! 
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6. Hur hanterar Norrköpings kommun våld i samkönade 
relationer? 

Genom vår analys samt slutdiskussion har det framkommit många olika aspekter 
på hur Norrköpings kommun bemöter våld i samkönade relationer. Det vi har 
funnit är framförallt att inom den del som behandlar våld i nära relationer finns 
det motsägelsefullhet. Både vad denna motsägelsefullhet kan innebära men 
också hur den påvisas framkommer i slutdiskussionen. Vi har upptäckt att denna 
motsägelsefullhet gör det svårt att direkt svara på hur Norrköpings kommun 
bemöter våldet inom samkönade relationer. Detta för att uppgifterna ifrån 
socialnämndens handlingsplan uppger en sak medan informanterna ger en annan 
bild. Vidare ger även informanterna olika uppgifter, ofta motsägelsefulla. Vid 
vår underfråga vilka åtgärder/ hjälp finns? framkommer även här 
motsägelsefullhet, eftersom en del informanter uppger att det finns hjälp att få 
medan andra uppger att det inte finns det. Genom vår analys kan vi skönja att 
hjälpen främst är utformad utifrån heteronormen och kan på så vis vara olämplig 
för personer som lever i samkönade förhållanden.  
 
Motsägelsefullheten framkommer även vid frågan: vilka professioner arbetar 
ihop? Där uppger en del informanter att det finns samarbetspartners, en del 
svarar att det inte finns, en del vet inte om det finns några och en del uppger att 
kommunen ger pengar till samarbetspartners. Det är svårt för oss att bedöma om 
det verkligen finns några samarbetspartners vid våld i samkönade relationer, och 
om vi har svårt med denna bedömning hur skall det inte då vara för en person 
som är utsatt för eller förövar våld i samkönade partnerskap att få veta detta.  
 
Däremot på vår underfråga vilka erfarenheter finns med våld inom samkönade 
relationer får vi, utan motsägelsefulla uppgifter, svaret att det knappast finns 
några erfarenheter alls. Informanterna själva uppger att detta kan bero på att det 
är så få personer som har vänts sig till kommunen för att få hjälp. Dock 
framkommer det att mörkertalet kan vara stort. Vad som ligger bakom detta kan 
man spekulera kring. Vi har genom vår analys dragit slutsatsen att det kan bero 
på den rådande heteronormen som råder i samhället, och att kommunen har 
utformat sin hjälp utifrån denna heteronorm. 
 
Utifrån heteronormen har vi även kunnat se om det finns dolda eller omedvetna 
fördomar i bemötandet av våld i samkönade relationer. Via informanternas 
utsagor har vi dragit slutsatsen att de omedvetna fördomarna är kopplade till 
heteronormen. Där informanterna ofrånkomligen kommer tillbaka till 
heteronormen utan att reflektera över denna. Detta görs framförallt när 
informanterna först talar om våld i samkönade relationer men för att förklara 
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detta våld går över till mäns våld mot kvinnor. Vi tolkar detta som att 
heteronormen påverkar informanterna omedvetet och även framkommer dolt för 
informanterna själva. 
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7. Förslag till vidare forskning 
 
Denna studie ska bidra till ett bättre bemötande för homosexuella personer som 
är våldsutsatta. Samtidigt ska medvetenheten om heteronormativiteten ökas så 
att samhällets syn kan förändras.  
 
Under arbetets gång upptäcktes att det finns flera ämnen som är intressanta att 
fördjupa sig i eller forska vidare om. Tyvärr fanns begränsad tid och ram för att 
genomföra studien, då det handlar om en C-uppsats. Studien var både 
inspirerande och upplysande för oss och samtidigt öppnades våra ögon så att vi 
började se saker på nytt sätt. Under studiens gång upptäckte vi att vi nu ser 
världen genom nya glasögon. En ny värld utanför heteronormen öppnades för 
oss. Dock är det anmärkningsvärt att även vi varje dag upptäcker att vi är starkt 
präglade av denna norm. Det syns i vårt handlande, tänkande och i vilka ord vi 
använder.  
 
Ett intressant ämne att forska vidare inom är området mäns våld mot män. Det 
nämndes redan i kapitlet om tidigare forskning. Den forskning som finns om 
våld i samkönade relationer gäller främst i lesbiska parrelationer. Enligt oss är 
orsaken till det den starka kvinnorörelsen som finns i Sverige. Lesbiska kvinnor 
kommer bättre till tals, medan homosexuella män ofta glöms bort. Därför är 
mäns våld mot män ett viktigt ämne att forska vidare i. 
 
Ett annat område som kan vara intressant att forska vidare i är om de omedvetna 
signaler som sänds ut under samtal med brukarna. Uppsatsen visar att det finns 
dolda, diskriminerande men omedvetna signaler som människor kan sända ut 
vid samtal med en homo-, bi- eller transperson. Genom att forska om vilka 
signaler det är kan dessa åtgärdas.  
 
Egentligen bör det forskas ännu mer inom dessa osynliga grupper. Exempelvis 
borde även asexuella människor ingå i HBT-begreppet, då dessa inte heller 
passar in i den gällande heteronormen och därmed faller igenom det sociala 
skyddsnätet, som Dominelli (2008) beskriver. 
 

Vidare så bör det även forskas vidare i vad heteronormen har för betydelse i 
samhället. Hur kan denna norm brytas så att alla, oavsett sexuell läggning, kan 
få känna att de är en del av samhället. Forskningen borde bidra till att alla HBT- 
personer känner sig inkluderade i samhället. 
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Ett annat forskningsförslag är om den eventuella kommunikationsbrist som 
råder inom Norrköpings kommun. Det skulle kunna innebära att kunskapen och 
tryggheten skulle öka hos medarbetarna inom kommunen. Det kan i sin tur 
förändra bemötandet av personer som utsätts för eller utövar relationsvåld. 
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Bilaga 1 
 
Förfrågan om medverkan i studien om våld i samkönade relationer 
 
Tidigare samhällsvetenskapliga studier visar att de flesta studierna som handlar 
om våld inom nära relationer gjordes i heterosexuella förhållanden. Samhället 
utvecklas dock hela tiden och för nuvarande är samkönade relationer en vanlig 
bild inom vardagen. Då den tidigare forskningen nästan bara avser 
heterosexuella relationer som efter socialkonstruktionism gör, man till förövaren 
och kvinnan till offer, finns stor brist i forskningen om våld i samkönade 
relationer.  
 
Vi har valt i vår studie att använda oss av olika professioner som kan tänkas 
komma i kontakt med personer som utsätts för och utövar våld för att kunna 
ställa frågor kring detta ämne.  
 
Vår förfrågan till dig är, om du vill delta i denna undersökning. Vi kommer att 
fråga i intervjun om hur du förstår, definiera och agera vid misstanke av våld i 
samkönade relationer eller vilka möjligheter som finns inom kommunen. 
Intervjun kommer att ta ungefär en timme och spelas in på band. Därefter 
kommer vi att överföra intervjuerna från tal till skrift och analysera dem. Vid 
vissa befattningar kan vi inte garantera anonymitet, men vi ska inte nämna ditt 
namn i studien. Det enda som kommer fram är vilket yrke intervjupersonen har. 
Vi vill tillägga att det bara är vi och handledaren som kommer att ha tillgång till 
materialet. Vi ser helst att intervjuerna sker på arbetsplatsen men kan även ske 
på annan plats om så önskas. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som 
helst stoppa utan att förklara grunden. 
 
Vi är två studenter som läser Termin 6 på socionomprogrammet på Linköpings 
Universitet. Denna studie kommer vara grund till vårt examensarbete. När 
avhandlingen är färdigställt kommer den att finnas på Linköpinguniversitetets 
socionomprograms hemsida. 
 
För eventuella frågor är ni välkomna att kontakta oss via e-post eller telefon. 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
………………………………….  …………………………. 
Jeanette Runqvist    Melanie Lind 
jeanette.runqvist@gmail.com  melli065@student.liu.se
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mailto:melli065@student.liu.se
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Tele: 0738-247959    070-2327766 
Handledare: Janicke Andersson  tele: 011-363353 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
1. Vilken ålder har du? 
2. Vilken befattning har du? 
3. Hur länge har du arbetat inom kommunen? 
4. Vad har du för syn på våld i nära relationer i allmänhet? 
5. Hur skulle du beskriva våld i nära relationer? 
6. Hur arbetar kommunen med våld i nära relationer? 
7. Hur arbetar kommunen med våld i samkönade förhållanden anser du? 
8. Vilken erfarenhet har du av våld i samkönade förhållanden? 
9. Finns det några riktlinjer som kommunen följer i arbetet med våld i 

samkönade partnerskap? 
10.  I så fall vilka? 
11.  Vilket förhållnings sätt har Norrköpings kommun till homosexualitet anser 

du? 
12. Hur känner du inför homosexuella partnerskap? 
13. Anser du att det finns skillnader med våldet mellan heterosexuella par och 

homosexuella par? 
14. Upplever du att det finns skillnader i bemötandet mellan kvinnliga och 

manliga homosexuella partnerskap? 
15. Upplever du att det finns skillnader i bemötandet av våldet mellan kvinnliga 

och manliga homosexuella partnerskap? 
16. Finns det några samarbetspartners vid bemötandet av våld i samkönade 

partnerskap? 
17. Om det finns, vilka? 
18. Hur ser samarbetet ut? 
19. Är det någonting som du anses saknas vid samarbetet? 
20. Hur skulle du vilja utveckla samarbetet i framtiden? 

Tacka för intervjun! 
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