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 Lesbiskt relationsvåld 
ur ett socialsekreterarperspektiv. 

Tomas Oredsson 
Per Böhlin 
 
ABSTRACT 

Denna uppsats behandlar lesbiskt relationsvåld, och syftet var att undersöka vilka föreställningar 
socialsekreterare har kring lesbiskt relationsvåld samt hur de ser på förutsättningarna för att utfö-
ra ett bra arbete med denna grupp. Vi utgick från följande frågeställningar: Vilka föreställningar 
har socialsekreterare om dem som utövar våld i lesbiska relationer? Vilka föreställningar har 
socialsekreterare om dem som blir utsatta för våld i lesbiska relationer? Vilka förklaringsmodel-
ler/teorier utgår socialsekreterare ifrån i sina resonemang kring lesbiskt relationsvåld? Vilka 
förutsättningar anser sig socialsekreterare ha på sin arbetsplats för att göra ett bra arbete med 
lesbiska i våldsamma relationer? 

Vi hade en hermeneutisk ansats, och vi använde en kvalitativ metod. Utifrån fem intervjuer med 
socialsekreterare undersökte vi vilka föreställningar de hade kring lesbiskt relationsvåld. I analy-
sen användes två teoretiska perspektiv, socialkonstruktivism och empowerment. 
I vår uppsats framkom att samtliga socialsekreterare baserar sin förståelse om lesbiskt relations-
våld på heterosexuellt relationsvåld och att de anser att socialtjänsten har tillräckliga resurser och 
kunskaper för att arbeta med denna grupp. Att heterosexuella ses som norm påverkar tydligt arbe-
tet. Slutsatser ur ett empowerment-perspektiv blev då att en personlig men även organisatorisk 
förändring där man tar itu med heteronormativiteten krävs för att förbättra det sociala arbetet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: lesbiskt relationsvåld, socialtjänst, föreställningar, socialkonstruktivism, empower-
ment. 
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Inledning 

Relationsvåld anser vi vara ett angeläget och viktigt ämne. Det faktum att framförallt kvinnor, 
men även män utsätts för våld från sin partner är som vi ser det ett stort problem. Mäns våld mot 
kvinnor drabbar ett stort antal kvinnor och flickor varje år i Sverige vilket framkommer i under-
sökningen Slagen Dam (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001). Debatten kring 
våld i relationer är känslig och har inte förrän på senare år fått den uppmärksamhet den kräver, 
och uppmärksamheten har till största delen inriktats på bara en sida av företeelsen, d.v.s. mäns 
våld mot kvinnor. Våld i samkönade relationer, dvs våld i en relation som består av två personer 
av samma kön (Svensson & Östergren, 2003, s. 3) har inte tagits upp och uppmärksammats i 
samma omfattning trots att detta är något som bevisligen existerar. Utländska studier kring före-
komsten av lesbiskt relationsvåld påvisar varierande resultat. Vissa påvisar att lesbiskt partner-
våld förekommer i mellan 25-33% av relationerna (Svensson & Östergren, 2003, s. 5) och andra 
studier i så hög frekvens som 30-75% (Lie & Gentlewarrior, 1991). Lesbiskt relationsvåld är en-
ligt de studier vi tagit del av ett verkligt problem, och vi har i den här uppsatsen valt att titta när-
mare på det utifrån ett socialsekreterarperspektiv. 
 
Vi anser att lesbiskt relationsvåld är ett socialt problem. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt per-
spektiv är inget förhållande eller tillstånd ett socialt problem i sig, utan vissa blir det. Sociala 
problem skapas i en process där individer och grupper i ett samhälle ger mening och betydelse åt 
olika fenomen, och där vissa förhållanden tillskrivs karaktären av socialt problem (Meeuwisse, 
Sunesson & Swärd, 2001, s. 144). Man skulle kunna säga att ett fenomen genomgår en defini-
tionsprocess där det definieras som ett socialt problem. Relationsvåld har fått en hel del uppmärk-
samhet under de senaste åren, och nu höjs röster för att uppmärksamhet även bör riktas mot ho-
mosexuellt relationsvåld. RFSL (Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande) har länge drivit 
frågan men även Nationellt råd för kvinnofrid som regeringen inrättat kan sägas ha bidragit till 
den definitionsprocess som lett till att lesbiskt relationsvåld nu tillskrivs karaktären av ett socialt 
problem. De berättelser som nu kommit fram från homosexuella som lever och levt i våldsamma 
relationer vittnar om det lidande som människor därigenom utsätts och utsatts för, och vi menar 
att det är av stor vikt att professionella bemöter dessa människor på bästa möjliga sätt. Vi har 
därför valt att belysa lesbiskt relationsvåld utifrån ett socialsekreterarperspektiv, dvs undersöka 
hur kunskap och bemötande fungerar i dessa sammanhang. 

Socialstyrelsen beskriver att socialtjänstens största problem när det gäller samkönat relationsvåld 
är bristande observans gentemot homosexuella, dvs att socialsekreterare inte uppfattar klientens 
sexuella läggning eller förutsätter att klienten är heterosexuell. Bristande observans kan leda till 
allvarliga konsekvenser för den som söker hjälp, och det gäller inte minst personer som utsätts för 
partnervåld (Socialstyrelsen, 2004, s. 27).  

Socialtjänsten arbetar i olika sammanhang med våldsutsatta klienter. Vad som styr socialtjänstens 
ansvarsområden och även till viss del vilka möjligheter socialtjänsten har att arbeta med lesbiska 
våldsutsatta kvinnor är alltså den lagstiftning som omgärdar organisationen. Lagstiftning är ett 
redskap som ska värna om människors rättsäkerhet och ställning i ett demokratiskt samhälle. So-
cialtjänsten har ansvar för att ge stöd och hjälp i enlighet med de riktlinjer som kommer till ut-
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tryck i Socialtjänstlagen (SoL) om att förespråka individers sociala trygghet och jämlikhet i livs-
villkor. I SoL återfinns en tydligt uttryckt skyldighet för socialtjänsten gentemot offer för rela-
tionsvåld: 

 
Socialnämnden bör verka för att den som utsatts för brott och dennes 
anhöriga får stöd och hjälp. Socialnämnden bör särskilt beakta att 
kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i 
hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situa-
tion. (Sveriges Lagar, 2003, SoL 5 kap 11§) 

Som författarna tolkar detta har socialtjänsten ett tydligt ansvar också för lesbiska kvinnor som 
utsätts för relationsvåld. Trots det tydligt uttalade ansvaret i SoL och den uppmärksamhet som 
mäns våld mot kvinnor fått verkar det gå trögt vad det gäller förändringar och förbättringar för 
människor i samkönade våldsamma relationer. Renzetti skriver i antologin Gender Violence In-
terdisciplinary Perspectives (1997, s. 285): (egen övers.) Mycket är sig likt som det var 1985 då 
ämnet började studeras. Homofobin är fortfarande utbredd och okontrollerad, de flesta våldsutsat-
ta lesbiska får inte den hjälp och det stöd de behöver, och samkönat våld får inte på allvar den 
uppmärksamhet det förtjänar i den allmänna relationsvåldsrörelsen.  

Vår hypotes i denna uppsats är därför att våldet i lesbiska relationer behöver synliggöras, och att 
en ökad kunskap är nödvändig för ett kompetent och professionellt bemötande och en genuin 
förståelse av detta högst reella problem. Vår förhoppning är att vår uppsats kan väcka tankar, 
stimulera till reflektioner och sprida kunskap om lesbiskt relationsvåld, kunskap som vi som bli-
vande socionomer men också redan yrkesverksamma socialsekreterare och beslutsfattare kan 
använda för att bättre motsvara det ansvar vi har, och de förhoppningar som ställs på oss från 
lesbiska kvinnor som lever i eller har levt i våldsamma relationer.  

Uppsatsens disposition 
Först presenterar vi bakgrunden till valet av ämne och vår förförståelse. Sen kommer våra be-
greppsdefinitioner samt avgränsning, detta för att underlätta läsningen av nästföljande avsnitt 
tidigare forskning då dessa begrepp används där. Efter tidigare forskning följer uppsatsens syfte 
och tillhörande forskningsfrågor. Anledningen till detta upplägg är att vi anser att genom tidigare 
forskning ges en bild av forskningsläget kring ämnet. Efter detta följer uppsatsens syfte och 
forskningsfrågor. Nästföljande kapitel är metod som följs av teoriavsnittet. Sedan kommer vårt 
resultatavsnitt som sedan analyseras i följande kapitel. Uppsatsen avslutas med ett diskussionsav-
snitt där vi knyter ihop uppsatsen. 

Bakgrund och förförståelse   

Vårt intresse kring ämnet lesbiskt relationsvåld och dess hantering i socialtjänsten väcktes under 
termin 6 när vi gjorde vår andra praktik. Båda författarna gjorde sin praktik på ett socialtjänstkon-
tor inom Stockholms stad, dock inte på samma kontor. Vi upptäckte båda två ganska snart att 
mäns våld mot kvinnor var något som diskuterades flitigt i arbetsgrupper och att handlingsplaner 
höll på att utvecklas för att som det utrycktes ”på ett bättre sätt bemöta kvinnor i våldsamma rela-
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tioner”. Könet på den som utövar våldet framgick inte här, men man utgick hela tiden enbart från 
just mäns våld mot kvinnor. Båda författarna började på varsitt håll fundera över vad som händer 
med de kvinnor som utsätts för våld men där förövaren inte är man. Den ena författaren kom i 
kontakt med Kvinna slår kvinna man slår man som är utgiven av Nationellt råd för kvinnofrid 
(2003) och det blev en introduktion till ämnet. Den andra författaren gick på en föreläsningsserie 
om homosexuellt relationsvåld som praktikplatsen anordnade och där Annelie Svensson från 
RFSL:s brottsofferjour talade, och det fungerade som en tankeväckare och introduktion till äm-
net. Efter att ha diskuterat och sammanfört våra synpunkter beslöt vi oss för att skriva vår uppsats 
tillsammans och att ämnet skulle vara lesbiskt relationsvåld. 

När vi började arbetet med uppsatsen rörde sig vår förförståelse kring lesbiskt relationsvåld 
mycket kring heteronormativitet, samt en känsla av att lesbiska kvinnor som utsätts för relations-
våld inte får det stöd och den hjälp de behöver. Heteronormativitet innebär att vårt samhälle utgår 
ifrån att heterosexualitet är den norm som gäller för vuxna personers samliv med fokus på val av 
sin partners kön för möjligheten att skaffa barn och ingå äktenskap. Normens karaktär och kraft 
bidrar ofta till att andra sexuella läggningar än den heterosexuella undertrycks som tänkbar sam-
levnadsform. Heteronormativitetens kraft medför anser vi att de förväntningar på och föreställ-
ningar människor har om en persons sexualitet i praktiken innebär att han eller hon är heterosex-
uell tills motsatsen bevisats. Självklarheten i den heterosexuella normen synliggörs alltså först då 
någon bryter mot denna traditionella syn på sexualitet och samlevnad. När en kvinna brukar våld 
mot den kvinna hon lever med förklaras det i utifrån patriarkala normer om att ett par består av en 
aktiv man och en passiv kvinna. Denna förklaringsmodell är i sig också ett heteronormativt ut-
tryck.  

Vi ansåg att debatten om relationsvåld utgick ifrån ett heteronormativt tankesätt då relationsvål-
det bedöms och värderas utifrån de involverades kön. Enligt ett heteronormativt sätt att resonera 
är en man aldrig offer för våld i ett parförhållande och en kvinna kan inte vara våldsam. Detta 
skapar problem för dem som faller offer för samkönat partnervåld. Fördomar om homosexuella i 
samhället och bristande kunskap om dem som grupp gör att våld inom samkönade parförhållan-
den uppfattas och behandlas genom heteronormativa ögon. Av denna anledning har homosexuel-
la som utsatts för våld i en parrelation många gånger inte fått det stöd de behöver och har rätt till 
från socialsekreterare. Socialtjänsten anses också enligt Socialstyrelsen ha bristande kunskap om 
homosexuella och deras livsförhållanden (Socialstyrelsen, 2004.loc.cit). Våra forskningsfrågor 
formulerades utifrån dessa utgångspunkter, samt efter ytterligare kontakt med Anneli Svensson, 
brottsofferjoursansvarig på RFSL Stockholm. 

Under arbetet med uppsatsen har flera personer uttryckt förvåning och intresse över att vi som 
män valt att skriva om detta ämne. Vi har fått höra allt från att det är mycket intressant men hur 
skulle vi kunna tänkas använda resultaten, till att det kort och gott är suspekt att vi skriver om 
ämnet. Vi har reflekterat över varför vi har bemötts så här, och undrar om det kan ha att göra med 
att vi som män med nödvändighet har ett outsiderperspektiv till ämnet. För oss gör det ämnet än 
mer angeläget att samla kunskap kring. 
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Definitioner 

Heterosexuell - Bli kär i, förälskad och sexuellt attraherad av någon av det motsatta könet 
(HOMO. Alla är lika för mig. 2005, s. 5).  

Homosexuell - Bli kär i, förälskad och sexuellt attraherad av någon av sitt eget kön (a.a, s. 5).  

Heteronormativitet - Heterosexualitet uppfattas som det normala, givna och förväntade. Därmed 
blir annan sexuell läggning betraktad som onormal och konstig/avvikande (a.a, s. 5). 

Homofobi - En uppfattning eller medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle 
som ger uttryck för en starkt negativ syn på homosexualitet eller homo- och bisexuella personer. 

Det bör poängteras att homo- och bisexualitet inte kan förstås om man inte ser heterosexualitet 
som just en sexuell läggning (a.a, s. 5). 

Internaliserad homofobi - att man har gjort en yttre förtryckares attityd, känslor och normer kring 
homosexualitet till sina egna. Homofobi, se ovan. 

Offer – Med offer menar författarna en person som i sin nära relation utsätts av sin partner för 
fysiskt, psykiskt, materiellt och/eller sexuellt våld och på sätt kontrolleras av sin partner. 

Förövare – Med förövare menar författarna en person som i sin nära relation utsätter sin partner 
för fysiskt, psykiskt, materiellt och/eller sexuellt våld med avsikt att kontrollera sin partner. 

Föreställningar - Med föreställningar menar författarna de olika uppfattningar om fenomen som 
kan tros föreligga kulturellt och som socialsekreterare kan tillgodogöra sig via egna erfarenheter 
eller genom olika typer av normer. 

Förutsättningar - Med förutsättningar menas i denna uppsats de föreställningar socialsekreterarna 
har angående det lesbiska relationsvåldets plats i det praktiska sociala arbetet samt kring persona-
lens attityder och utbildning samt organisationsstruktur (Socialstyrelsen, 2004, s. 28). 

Lesbiskt relationsvåld - Lesbiskt partnervåld kan definieras som ett mönster av våldsamt eller 
tvingande beteende varpå en lesbisk strävar efter att kontrollera sin partners tankar, uppfattningar 
och/eller beteende eller att straffa partnern för att den motsätter sig utövarens kontroll (Hart, 
1986, s. 286). 

För att förtydliga jämställer vi definitionen och innebörden av lesbiskt relationsvåld med hetero-
sexuellt relationsvåld. När vi använder ordet relationsvåld så är innebörden densamma oavsett 
sexuell läggning. 

Tidigare forskning 
Den tidigare forskning vi presenterar fyller två syften. Det första är att ge en bakgrund och förstå-
else för forskningsläget och det är på denna som vårt syfte och forskningsfrågor bygger på. Det 
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andra syftet är att använda materialet för att tolka och genom att jämföra socialsekreterarnas före-
ställningar med den tidigare forskningen sätta in utsagorna i ett större perspektiv. 

Vi har valt att presentera forskningen och litteraturen kring lesbiskt relationsvåld utifrån före-
komst och metodologiska problem, förklaringsmodeller, nationella uppsatser och det sociala ar-
betet med homosexuella. 

Förekomst 

Susan Byers på School of Human Services vid Capella University har sammanställt en kunskaps-
översikt på området relationsvåld där hon fokuserar på skillnader och likheter mellan hetero- och 
homosexuella kvinnor som lever i dessa förhållanden. Enligt Byers kunskapsöversikt 
(2004.loc.cit) framkommer att studier genomförda av Jasinki & Williams (1991), Lie & Gentle-
warrior (1991), Marrujo & Kreger (1996) påvisar en högre förekomst av relationsvåld än i hete-
rosexuella förhållanden. Renzetti (1992, s. 18) skriver att i 25-33% heterosexuella förhållanden 
förekommer relationsvåld. McLaughlin och Rozee (2002) har konstaterat att relationsvåld före-
kommer i homosexuella relationer i samma utsträckning som för heterosexuella. Lie och Gentle-
warrior (1991) konstaterar att i drygt hälften av alla samkönade relationer förekommer det våld 
av något slag, och flera studier av bl.a. Renzetti (1992), Coleman (1994), Greene & Causby & 
Miller (1999) stöder detta. I sin landsomfattade (USA) studie Violence Against Women: Synthesis 
of Research for Advocacy Organizations har Hagen & Postmus från National Coalition of Anti 
Violence Programs kommit fram till att förekomsten av våld i samkönade relationer är lika van-
ligt som i heterosexuella (2002). Bologna, Waterman & Dawson (1987) samt Lie & Gentlewarri-
or (1991) har i sina studier konstaterat att våld förekommer i allt mellan 30 – 75 % av lesbiska 
relationer. Calvin Bell (2001, s.5) nämner i sin artikel att få studier har gjorts kring homosexuellt 
relationsvåld men menar att problemet förekommer i princip i samma utsträckning som i hetero-
sexuella förhållanden. 

Metodologiska problem 

Byers (2004) ifrågasätter flera studiers generaliserbarhet kring lesbisk relationsvålds prevalens 
och resultat på grund av för små och självutvalda populationer i ett heteronormativt samhälle. Det 
kan även finnas ett visst motstånd från lesbiska att anmäla och diskutera denna fråga då de inte 
vill spä på fördomar kring homosexuella (se vidare diskussion nedan). 

Hagen & Postmus har i Violence Against Women: Synthesis of Research for Advocacy Organiza-
tions visat att forskare som Renzetti och West (1998) samstämmigt konstaterar att det finns stora 
metodologiska problem att studera denna grupp. Anledningar till detta kan vara att gruppen är 
svårnådd, den måste dela med sig av känslig och politiskt laddad information om sig själva och 
sin situation. Renzetti (1997, s. 285ff) hävdar att vad vi vet om samkönat våld är betydligt mindre 
än det vi inte känner till och att forskare ska vara försiktiga med att dra slutsatser från små popu-
lationer. West (1998) menar att forskning försvåras på grund av rättsväsendet, polisens samt 
skyddade boendens motvillighet att rapportera denna sorts övergrepp. Motvilligheten är något 
som även lesbiska påverkas av och det kan i förlängningen bidra till att man drar sig för att anmä-
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la sin våldsamma partner (Hagen & Postmus, 2003). 

Beskrivna metodologiska problem medför att man bör ha ett kritiskt förhållningssätt till de resul-
tat som olika prevalensstudier genererat, men den relativt samstämmiga bild de studier vi presen-
terat visar stärker deras reliabilitet. 

Förklaringsmodeller 

Renzettis studie (som består av ca 100 enkäter och ca 40 intervjuer) fokuserar på tre teman för att 
förstå förekomsten av lesbiskt relationsvåld (1992, s. 16ff), nämligen beroende/oberoende, svart-
sjuka och maktbalans. Beroende/oberoende påverkas bl.a. av det övriga samhällets heteronorma-
tiva syn på lesbiskas relationer vilket kan leda till att beroendet av partnern ökar då man inte får 
stöd av de övriga samhället. Renzettis studie visar att ju större offrets önskan av oberoende i rela-
tionen är och ju större förövarens beroende av offret är desto mer frekvent blir användningen av 
våld. Renzetti menar att våldsutövare ofta har dåligt självförtroende vilket är direkt kopplat till 
deras dysfunktionella beroende av sin partner. Svartsjuka ses som en naturlig följd av beroen-
de/oberoende-temat. En svartsjuk person känner sig övergiven, förrådd av sin partner och detta 
kan i sin tur leda till känslor som osäkerhet och underlägsenhet/mindervärdeskomplex. Det tredje 
temat är maktbalans där makt definieras som förmåga att påverka andra, dvs. att få någon att göra 
vad man själv vill oberoende av vad den personen själv vill. I förhållanden där våld förekommer 
finns en tydlig maktasymmetri. Sambandet mellan makt och relationsvåld är dock komplext en-
ligt Renzetti(a.a, s. 16ff). 

Renzetti ställer också frågan om lesbiskt relationsvåld påverkas av om man växt upp i ett 
våldsamt hem och om det ökar risken för att hamna i en våldsam relation. Lie, Schlitt, Bush, 
Montagne & Reyes (1991) menar att en lesbisk kvinna som blivit utsatt för våld under sin upp-
växt löper större risk att antingen bli offer eller förövare i en relation än en lesbisk kvinna som 
vuxit upp i en familj utan våld (Renzetti, 1992, s. 69). Renzettis studie visar dock inga tydliga 
sådana kopplingar och hon menar att det är en förenkling om man endast utgår från förekomst 
eller inte av våld under uppväxten. Forskning har visat, menar Renzetti, att andra variabler är 
viktiga att ta hänsyn till såsom ålder när personen blev utsatt för våldet, hur grovt våldet varit, hur 
länge det pågått, hur omgivningen reagerar på situationen samt den emotionella kopplingen mel-
lan offer och förövare (a.a, s. 72). 

Utifrån sunt förnuft borde en person som blir slagen gå vid första slaget. Varför lesbiska kvinnor 
stannar i våldsamma relationer menar Renzetti utifrån sin forskning har två orsaker. Den första är 
en förhoppning hos kvinnan att hennes partner ska förändras och sluta slå. Den andra orsaken är 
rädsla för hämnd från partnern om hon lämnar henne (a.a, s. 77). I Kvinna slår kvinna, man slår 
man beskrivs också olika förklaringsmodeller till att lesbiska kvinnor stannar kvar i våldsamma 
relationer, bl.a. normaliseringsprocessen, dvs  att den som blir utsatt för våld till slut ser det som 
något normalt, här tas även begrepp som isolering, skuld, skamkänslor och rädsla upp (s. 14). Ett 
särskilt problem för lesbiska i våldsamma relationer är att våldet ofta trivialiseras från omgiv-
ningen, dvs att ”en kvinna kan inte göra en annan kvinna någon större skada”. Lesbiska misshan-
delsoffer blir inte tagna på allvar och uppfattas inte vara utsatta för några större hot (Kvinna slår 
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kvinna, man slår man, 2003, s. 19).  

Bell (2001, s. 5) och Renzetti (1997) konstaterar att förståelse av lesbiskt relationsvåld måste 
baseras på feministiska perspektiv där variabler som kön och makt är utgångspunkt, men att det 
inte går att generellt använda dessa perspektiv för att förklara samkönat våld. I boken No more 
secrets diskuterar Ristock om feministiska förklaringsmodeller där kön är utgångspunkten kan 
förklara lesbiskt relationsvåld, och detta råder det delade meningar om (2002, s. 13ff). Ristock 
redovisar bl.a. Island & Letellier och Dutton som menar att förekomsten av lesbiskt relationsvåld 
visar på begränsningarna med de feministiska förklaringsmodellerna då både män och kvinnor 
kan vara förövare, dvs kön räcker inte som förklaringsfaktor. Island & Letellier (1991) föresprå-
kar mer könsneutrala individualpsykologiska förklaringsmodeller, dvs förklaringsmodeller som 
inriktar sig på förövarens psykiska struktur samt förövarens erfarenhet av våld i uppväxtåren. 
Renzetti (1997) menar att majoriteten av våldsutövarna visar tecken på individualpsykologiska 
svårigheter som personlighetsstörningar med borderlinedrag eller antisocialt beteende, sadistiska 
personlighetsdrag eller narcissistiska störningar (s. 289f). Dutton (1994) tar detta resonemang ett 
steg till och hävdar att lesbiskt relationsvåld är bevis för att feministiska förklaringsmodeller inte 
fungerar. Ristock (2002) redovisar Mary Eaton som menar att feministiska förklaringsmodeller 
visst kan användas för att förklara lesbiskt relationsvåld. Eaton (1994) menar att när en lesbisk 
kvinna slår sin partner dvs. blir förövare tar hon en socialt konstruerad maskulin roll och när en 
kvinna blir offer genom sin partners våld får hon en socialt konstruerad kvinnlig roll. Våldet blir 
därigenom en könsbaserad handling. Skillnaderna mellan Dutton och Eaton kan sägas bottna i att 
man definierar kön på olika sätt där Dutton utgår ifrån ett mer biologiskt synsätt på kön medan 
Eaton definierar kön som ett socialt konstruerat beteende.  

I sin kunskapsöversikt (2004) visar Byers hur Coole (2000) menar att feministiska strömningar är 
viktiga för att förstå förekomsten av våld men att det teoretiska perspektivet är för smalt för att 
förstå den generella problematiken. Merrill (1996) menar att relationsvåld inte enbart är en köns-
fråga utan är en av flera sociala och psykologiska förklaringsfaktorer. 

I Byers kunskapsöversikt menar vidare Kanuha (1996) att förtryck och fördomar är ett vardagligt 
inslag för homosexuella, och lesbiska är offer för en social sexism som påverkar deras liv. Både 
hetero- och homosexuella kvinnor som blir slagna lever i ett manligt förtryckande system med 
patriarkala system som präglar samhällsbilden. Weinberg (1972) diskuterar förekomsten av social 
homofobi som en förklaringsmodell för samkönat våld då lesbiska är en minoritet i samhället 
som får utstå förtryck och marginalisering både av samhället men också av individer. Maylon 
(1992) säger att homofobi är samhällets sista acceptabla fördom, och menar att denna fördom 
påverkar homosexuella och därmed lesbiskas identitet, självförtroende, kognitionsmönster, psy-
kologiska integritet och individens relationer till andra. Lobel (1986) har tidigare fört tesen att 
homofobi påverkar homosexuella så att den internaliseras i deras medvetanden och påverkar dem 
så att de anser att de får vad de förtjänar av majoriteten, s.k. internaliserad homofobi. I samma 
anda menar Coleman (1994) att lesbiska kan internalisera samhällets negativa bild av lesbiska 
och att denna skam påverkar deras självbild. Coleman får stöd i sina antaganden kring internalise-
rad homofobi som en bidragande faktor till lesbiskt relationsvåld av flera andra forskare bl.a. 
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Renzetti (1997) som menar att detta problem gör att homosexuella upplever dåligt självförtroen-
de, maktlöshetskänslor, extremt hemlighållande av sin läggning, motvillighet att differentiera 
mellan homo- och heterosexuella och självdestruktivt beteende som alkoholism och narkomani. 
Renzetti (1997, s. 285ff) och Coleman (1994) diskuterar även möjligheten att detta leder till ag-
gression mot sin egen grupp och som kan utlösa våld. 

Vickers (1996.loc.cit) menar att samkönat våld inte är artskilt från heterosexuellt våld, utan det är 
en gradskillnad. Det som är unikt för samkönade par är samhällets homofobiska natur. Vickers 
menar att homosexuella kan hota sin partner med att avslöja dennes läggning (s.k. ”outing”) vil-
ket i ett homofobiskt samhälle kan få förödande konsekvenser.  

Enligt Renzetti (1997) går våld aldrig att förklara utan att anta ett multidimensionellt perspektiv. 
Med detta förutsätts teorier på individ, grupp och samhällsnivå. Renzetti (a.a) utvecklar i enlighet 
med Coleman (1994) sin tes ytterligare och menar att våldet inte går att förstå endast utifrån des-
sa två dikotoma variabler, offer och förövare. Faktorer som ras, ålder, kön, utbildning, arbete och 
inkomst anses påverka, och det är nödvändigt att kontextualisera våldet, dvs sätta in det i sitt 
sammanhang. 

Svenska C-uppsatser 

Genom de sökord och databaser (som presenteras nedan i metodkapitlet) som vi har använt har 
fyra svenska C-uppsatser med anknytning till vårt ämne vaskats fram. 

Elin Schedins C-uppsats Kvinnomisshandel – ett normativt våld? En studie om kvinnojouren och 
lesbiskt relationsvåld (2004) utgår ifrån intervjuer med aktiva inom kvinnojourer och deras före-
ställningar om våld i lesbiska relationer. Schedin kommer fram till att lesbiska relationer ses som 
något avvikande hos jourerna och att problemet ligger ”vid sidan om” den heterosexuella pro-
blematiken. Schedin menar att ett könsneutralt språk, t.ex. användandet av partnerbegreppet skul-
le kunna underlätta för de lesbiska kvinnorna så att de inte längre ses som avvikande inom kvin-
nojourerna. Kvinnojourernas förståelse av relationsvåld baseras enligt Schedin på ett heterosexu-
ellt synsätt och det kan leda till svårigheter att integrera våld i lesbiska relationer i den förståel-
sen.  

Annette Anderssons C-uppsats Misshandel i homosexuella förhållanden – En osynliggjord del i 
familjevåldet (2000) utgår ifrån fem intervjuer med personer som tidigare har blivit misshandlade 
av sin partner. Anderssons avsikt är att ge en bild av hur våldet kan se ut och om det finns några 
speciella problem för dem som blir utsatta för våld i homosexuella relationer. Andersson kommer 
i sin analys fram till att de mekanismer som finns inom ett homosexuellt misshandelsförhållande 
till stor del stämmer överens med de mekanismer som finns i heterosexuella förhållanden. Den 
mest centrala särskiljande faktor som utmärker homosexuella förhållanden är den heteronormati-
vitet som finns i samhället och denna norm ligger till grund för de speciella problem som miss-
handlade kan drabbas av. Heteronormativiteten får konsekvenser på såväl individuell som sam-
hällelig nivå då t.ex. hjälpinstanser av olika slag kan ha svårigheter att identifiera våldet i en 
samkönad relation som misshandel. 
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Daniel Holmströms C-uppsats Kvinnor kan också – En kunskapsinventering av lesbiskt relations-
våld (2000) är en litteraturstudie, kompletterad med en intervju av en kvinna som utsatts för 
misshandel i sin relation. Syftet har varit att undersöka lesbiskt relationsvåld och jämföra det med 
heterosexuellt. Det mest centrala resultatet som Holmström framhåller är de problem som kan 
uppstå vid användandet av de patriarkala förklaringsmodellerna då man vill förklara kvinnomiss-
handel utifrån de patriarkala maktstrukturerna. I uppsatsen förs ett resonemang att enligt de patri-
arkala förklaringsmodellerna och maktstrukturerna borde inte lesbiskt relationsvåld förekomma, 
och en utmaning finns i att kunna formulera en teoretisk modell för att förklara våld i alla nära 
relationer, oavsett kön och sexualitet. 

Agneta Nilssons C-uppsats Samkönat relationsvåld – Förekomst, attityder och kunskaper (2002) 
baseras på en litteraturstudie samt en enkätundersökning angående attityder gällande våld i sam-
könade relationer. Litteraturstudien påvisar att förekomsten är ca. 25-33% i samkönade relationer 
och att våldet till största del ser likadant ut som i heterosexuella relationer. Skillnaden för homo-
sexuella är risken med s.k. outing. Även i denna studie nämns de svårigheter som de patriarkala 
förklaringsmodellerna står inför när de ska försöka förklara samkönat relationsvåld. Enkätunder-
sökningen utfördes på studerande vid Stockholms Universitet. Nilsson utgick ifrån tre olika fall i 
fyra olika vinjetter (man använder våld mot kvinna, kvinna använder våld mot man, man använ-
der våld mot man och kvinna använder våld mot kvinna) samt tre olika grovhetsgrader (a=slag 
och sparkar, b=örfil, c=knivhugg med dödlig utgång). Författaren konstaterar att de finns skillna-
der i hur respondenterna uppfattar våld i de olika vinjetterna. Våldet i vinjetten man mot man ses 
som minst allvarligt. Författaren har också jämfört respondenternas svar utifrån respondentens 
kön och fann att kvinnor överlag såg allvarligare på samkönat relationsvåld än vad männen gjor-
de. På fråga om påföljd utifrån de olika fallen visade det sig att de manliga respondenterna vill 
utdöma längre fängelsestraff än de kvinnliga, oavsett typ av relation. 

Det sociala arbetet med homosexuella 

Socialstyrelsen konstaterar i sin lägesbeskrivning att homosexuella är osynliga inom socialtjäns-
ten. Detta beror på en rad olika faktorer och får många uttryck för olika homosexuella grupper. 
Det största problemet är att personal har bristande observans, kunskap och förståelse. Detta kan 
påverkas av socialtjänstens organisation, lagtext samt personliga värderingar (2004, s.7f). 
 
Renzetti (1997, s. 285ff) konstaterar likaså att problem i bemötande och hjälpsituationer existerar 
och att det bottnar i att samhället är heteronormativt och därför exkluderar homosexuella. Renzet-
ti menar att lesbiskas erfarenhet av samhällets bemötande har varit homofobiskt och sexistiskt 
(1992,.loc.cit), Hagen, & Postmus i Violence Against Women: Synthesis of Research for Advoca-
cy Organizations utgiven av National Criminal Justice Reference Service konstaterar att lesbiska 
i mötet med professionella hjälpare förväntas kunna ta till sig samma utbud av tjänster som hete-
rosexuella kvinnor och att lesbiska våldsoffer inte behöver något stöd utöver det som erbjuds 
heterosexuella våldsutsatta kvinnor. Renzetti hävdar att de få våldsoffer som använt sig av skyd-
dade boenden inte ansett att de fick någon hjälp, och Barnes (2004.loc.cit) har noterat detsamma 
och säger att lesbiska anser att offentliga institutioner som möter dem uppfattas som krävande, 
homofobiska och tafatta. Barnes (2004.loc.cit.) resultat pekar på att offentliga institutioner och 
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andra hjälporganisationer hanterar denna grupps behov på ett ineffektivt sätt, och institutionalise-
rad homofobi anses vara en bidragande faktor till att denna grupp marginaliseras och diskrimine-
ras av offentliga institutioner.  
 
Dessa tankar får stöd i en djupintervjuundersökning av åtta lesbiska kvinnor och deras syn på hur 
professionella kan förbättra och underlätta deras möten, en undersökning som presenterades i 
Affilia: Journal of Women and Social Work (Haga, Kennedy & Tiemann,1997 s. 84-95). De åtta 
kvinnorna ansåg det viktigt att professionella inte utgår ifrån att alla klienter är heterosexuella, 
och att en känsla av säkerhet för klienten skapas i mötet så att denne vågar berätta om sin sexuel-
la läggning. Del i detta kan vara att ha broschyrer och material som även riktar sig till homosexu-
ella, samt att se till att formulär och blanketter mm är utformade på ett sånt sätt att även homo-
sexuella kan fylla i dem sanningsenligt. Problem kan uppstå då blanketter är utformade efter ett 
heterosexuellt parförhållande där man t.ex. frågar efter civilstatus såsom man och hustru och gif-
ta. De åtta deltagarna i undersökningen formulerade några aspekter som de ansåg vara centrala 
för professionella att tänka på, bl. a. att inte utgå ifrån att lesbiska par fungerar på samma sätt som 
heterosexuella par, att använda könsneutralt språk, att skaffa kunskap om lesbiska och homosex-
uella men använd inte klienter som lärare, att ha utbildningar för personalen i bemötande, att 
skaffa kunskap om grupper och resurser i närområdet, att lära sig hantera sina egna föreställning-
ar kring sexualitet, att inte använda klientens sexuella läggning för att förklara alla problem, att 
inte utgå ifrån att du vet hur det är att vara lesbisk samt att komma ihåg att klienten först och 
främst är en person. Många av dessa tankar får även stöd hos Appleby & Anastas som även tar 
upp komma-ut-processens (dvs vara öppen med sin sexuella läggning) känsliga karaktär (1998, s. 
402). 

I boken Same-sex domestic violence – strategies for change (Leventhal & Lundy, 1997) betonas 
vikten av att lesbiska behöver möjligheter att träffas och stödja varandra eftersom vi lever i ett 
homofobiskt och heteronormativt samhälle. Författarna menar att våldet ser ungefär likadant ut i 
homosexuella och heterosexuella relationer men vissa skillnader nämns. De ömma punkterna 
som förövaren trycker på i syfte att få kontroll i homosexuella relationer skiljer sig från hetero-
sexuella (s. 73f). En man som slår sin kvinna använder t.ex. mamma-rollen som ett sätt att kon-
trollera, dvs. då kan pappan säga ”Om du anmäler mig för misshandel kommer du framstå som en 
dålig mamma och förlora dina barn”. En lesbisk förövare använder sig av den homofobi som exi-
sterar i samhället och menar ”Om du anmäler mig för misshandel kommer folk få reda på att du 
är homosexuell” (a.a, s. 75). Författarna diskuterar att det kan finnas ett visst motstånd hos les-
biska som grupp att diskutera detta problem, att man som lesbisk inte vill visa att våld existerar i 
lesbiska relationer då det kan riskera att spä på den homofobi som existerar (a.a, s. 76).  

Hess & Hess (1998, s. 31ff) konstaterar i sin skrift att socialarbetare måste arbeta icke-
diskriminerande och utbilda sig i att arbeta med homosexuella. Det är viktigt att ha i åtanke att en 
klient kan vara homosexuell. Därför är användandet av könsneutralt språk viktigt. Socialarbetare 
har ett etiskt ansvarstagande i att homosexuella i det område där man är verksam har rätt till ett 
värdigt bemötande. De föreställningar kring homosexuella som har internaliserats i det hetero-
sexuella samhället påverkar även den enskilde socialsekreteraren. Detta kan i sin tur påverka kli-
enten varför det är viktigt att socialsekreteraren utforskar sin egen sexualitet och sina fördomar 
när det gäller homosexualitet och homosexuella (a.a, s. 43). 
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Appleby (1998) har noterat att det homosexuella perspektivet vanligtvis ignoreras när riktlinjer 
och andra organisatoriska dimensioner konstrueras i organisationsmål och handlingsplaner. Ap-
pleby resonerar kring hur sexism och homofobi hänger ihop och påverkar varandra och att dessa i 
sin tur härrör från makt. Makten beskrivs i detta fall som kapacitet att producera önskvärda effek-
ter på andra och att dominera andra. Det finns makt i vad som ses som normalt och där hetero-
sexualitet ses som norm i samhället, där har homosexuella och homosexualitet inte en given plats 
då det bryter mot normen. Lesbiska är förtryckta och maktklösa och marginaliseras på grund av 
att de bryter mot normen i samhället som är heteronormativitet (s. 250f). 

Appleby & Anastas (1998) diskuterar att homosexuella kan utsättas för institutionell diskrimine-
ring. Socialsekreterarens sexuella orientering påverkar hur denne ser på problemet och vad man 
gör åt det. Enligt Appleby & Anastas handlar praktiskt socialt arbete med homosexuella om att 
minimera inflytandet av homofobi och heterosexism i praktiken (a.a, s. 4). Socialarbetare är bara 
människor som alla andra men deras värderingar är speciellt viktiga på grund av deras ansvar 
gentemot minoriteter t.ex. homosexuella. Icke-dömande attityder är nödvändiga för att stödja 
social förändring och för att få bort individuella och organisatoriska fördomar och förtryck (a.a, s. 
32).  

Appleby & Anastas (a.a) fastställer att homofobi hos människor som arbetar inom vård och om-
sorgsrelaterade yrken är vanligast hos gruppen socialarbetare (a.a, s. 33). Även studier utförda 
1997 av Berkman och Zinberger 1995 m.fl. med liknande syfte visar på homofobiska tendenser 
hos socialarbetare. Detta kan resultera i homofobiska organisationer som i förlängningen påver-
kar hur man bemöter denna grupp. För att förstå homosexuella måste socialarbetare således ana-
lysera arbetssituationen med lesbiska utifrån makt, homofobi, heteronormativitet och marginali-
sering som grupp. 

Vidare menar Appleby & Anastas (1998.loc.cit) att modeller för minoritetsgrupper går att överfö-
ra på den homosexuella gruppen vilket blir praktiskt användbart för socialarbetare. Det är dock 
socialarbetaren som överför sina abstrakta värderingar till konkreta handlingar i praktiken vilket 
understryker vikten av att socialarbetaren blir medveten om sina egna värderingar och tankar. 
Företrädarskapet för klienten som en del av empowerment (se teoriavsnitt) ska fokusera på grup-
pens styrkor och minimera den individuella personens känslor av skam och skuld. Författarna 
framhåller som en del i att minimera skam och skuldkänslorna vikten av att se de aspekter av 
lesbiskt relationsvåld som i grund och botten har en samhällelig karaktär. Exempel på en sådan 
aspekt är hur lesbiska påverkas av att leva i ett heteronormativt samhälle. Det möjliggör att se 
problemet i en bredare kontext. 

Obligatorisk heterosexualitet som är ett annat sätt att beskriva heteronormativiteten som betrak-
telsesätt, måste omvärderas för att bättre anpassas till homosexuella förhållanden. Det är därför 
avgörande att det sociala arbetet som homosexuella möter är fritt från homofobi. Det finns under-
sökningar som visar att sannolikheten att homosexuella använder sig av socialarbetares stöd är 
högre än för heterosexuella och därför blir gruppens problem om ännu viktigare att omfamna 
(a.a., s. 400)  
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Appleby och Anastas diskuterar avslutningsvis i sin bok att ett effektivt praktiskt arbete är starkt 
influerat av sin kontext det vill säga arbetsplatsen. Finns inte ett stödjande och inkluderande dis-
kussions- och förändringsklimat på arbetsplatsen minimeras homosexuella och dess problem. Det 
viktiga är att diskutera homofobin och heterocentrismen mer än att fokusera på homosexualiteten 
som ett ”problem”. För socialarbetarens arbete med klienter handlar det om samma sak. Organi-
sationspolicys, procedurer och insatser måste således innefatta homosexualitet och homosexuella. 
Känner inte socialarbetaren sig trygg i sin organisation och sig själv gällande detta kommer inte 
klienterna heller att göra det (a.a, s. 403ff). 

Den litteratur och forskning som vi redovisar är till största del amerikansk med undantag från C-
uppsatserna. Ett problem som uppstår är då hur användbara dessa resultat är på svenska förhål-
landen. Vi är medvetna om detta problem och vi har sökt svensk litteratur men inte funnit särskilt 
mycket. Då det finns stora likheter i många avseenden mellan svenska och amerikanska förhål-
landen är vår slutsats att denna litteratur och forskning trots allt är användbar som teoretisk ut-
gångspunkt. 

Syfte & Forskningsfrågor 

Syftet med vår C-uppsats är att undersöka vilka föreställningar socialsekreterare har när det gäller 
lesbiskt relationsvåld samt hur de ser på förutsättningarna för att utföra ett bra arbete med denna 
grupp.  

För att kunna besvara vårt syfte konstruerades fyra forskningsfrågor. Dessa är: 

1. Vilka föreställningar har socialsekreterare om dem som utövar våld i lesbiska relationer? 

2. Vilka föreställningar har socialsekreterare om dem som blir utsatta för våld i lesbiska relatio-
ner? 

3. Vilka förklaringsmodeller/teorier utgår socialsekreterare ifrån i sina resonemang kring les-
biskt relationsvåld? 

4. Vilka förutsättningar anser sig socialsekreterare ha på sin arbetsplats för att göra ett bra arbete 
med lesbiska i våldsamma relationer?  

 
I vårt sökande efter material fann vi även en C-uppsats Mellan makt och maktlöshet skriven av 
Lisa Lundberg (2004). C-uppsatsen behandlar socialsekreterares föreställningar angående mäns 
våld mot kvinnor och vi anser att den i flera avseenden täcker in de områden vi ansåg vara rele-
vanta för att kunna besvara vårt syfte. Vi har därför inspirerats av denna när vi formulerat våra 
forskningsfrågor samt intervjuguide.  

Avgränsningar 
 
I vår uppsats fokuserar vi på socialsekreterarnas föreställningar om lesbiskt relationsvåld. Vi 
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kommer inte att behandla bisexuellt, heterosexuellt, transexuellt eller homosexuella mäns rela-
tionsvåld. Vi gör vissa jämförelser med heterosexuellt relationsvåld, detta främst för att viss tidi-
gare forskning utgår ifrån sådana förklaringsmodeller och våra intervjupersoner gör jämförelser 
mellan hetero- och homosexuellt relationsvåld. Vi går inte djupare in i detta då det inte är vårt 
huvudsyfte med uppsatsen. Att vi valde att avgränsa oss till lesbiskt relationsvåld har två anled-
ningar. Den första var att de förklaringsmodeller för relationsvåld som vi kände till vilar på 
könsmaktsperspektivet. Vi hade svårigheter att applicera dessa förklaringsmodeller på homosex-
uella förhållanden då vi tyckte att de inte var tillräckliga. Den andra anledningen till att vi skriver 
om lesbiskt relationsvåld var att vi hade en föreställning om att litteratur och forskning var mer 
vanligt förekommande kring lesbiskt relationsvåld än kring homosexuella mäns våld.  
 
I uppsatsen är vi inte ute efter att ge en fullständig bild av lesbiskt relationsvåld utifrån juridiska, 
sociala eller kulturella perspektiv, utan syftet är att beskriva och tolka socialsekreterares före-
ställningar kring lesbiskt relationsvåld. 

Metod 

Vetenskaplig position 

Den vetenskapsfilosofiska position vi använder oss av påverkar till viss del hur vi analyserar och 
tolkar de data vi samlar in. Vi valde att använda oss av en hermeneutisk ansats i vår uppsats då 
den möjliggör en vidare förståelse av det sociala problem vi forskat om. Hermeneutiken som ve-
tenskapsfilosofi börjar i beskrivningen av ett fenomen samt hos forskaren som tolkar det upplev-
da fenomenet med hjälp av en eller flera teorier (Kvale 1997.loc.cit). Vi använde oss av en de-
duktiv forskningsansats vilket innebär att vi utgår ifrån två teorier för att tolka våra data. Begrep-
pet förförståelse är en viktig del av den hermeneutiska forskningsprocessen då den färgar och 
formar ens syfte samt forskningsfrågor och sedermera de svar man får på sina frågor. Tolkningen 
av de svar man får i intervjuerna ska sedan förstås och problematiseras utifrån den hermeneutiska 
cirkeln, vilket sker genom en process där de enskilda delarnas innebörd i en text bestäms av dess 
hela mening. De enskilda delarnas innebörd kan således förändra helhetens ursprungliga innebörd 
(a.a, s. 50), dvs en ständig växling mellan helhet och delar pågår (ibid). Tanken med vår veten-
skapsfilosofiska position var att den skulle vägleda oss till ny kunskap och förståelse. I slutet av 
uppsatsen diskuterar vi de centrala resultat vi kommit fram till i relation till de teorier vi valt att 
analysera data med, och jämföra vår nya kunskap med vår förförståelse om ämnet för att se vad 
vår forskning medfört. I princip kan denna position vara ständigt utvecklande och ska därför ses 
som ett naturligt inslag i en lärande process. 

Val av forskningsmetod 

Vi ämnade utföra en kvalitativ undersökning med halvstrukturerade intervjuer med socialsekrete-
rare i Stockholmsområdet. Vi valde en kvalitativ metod för att vi trodde att syftet med uppsatsen 
skulle att uppfyllas på ett bättre sätt än med en kvantitativ metod. Vår tanke med uppsatsen har 
varit att gå in på djupet när det gäller socialsekreterares föreställningar och erfarenheter. Ingående 
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intervjuer är väl lämpade om syftet är att få fram personliga föreställningar av erfarenheter av 
t.ex. lesbiskt relationsvåld och de upplevda förutsättningar som finns för ett bra arbete. 

(…) en halvstrukturerad intervju: den omfattar en rad teman och förslag till rele-
vanta frågor. Men på samma gång finns möjlighet att göra förändringar vad gäller 
frågornas form och ordningsföljd om så krävs för att följa upp svaren och berättel-
serna från den intervjuade (Kvale, 1997, s. 117). 

Halvstrukturerade intervjuer ger underlag baserat på beskrivningar från intervjupersonerna och 
författarnas tolkningar av dessa. Detta är i enlighet med syftet och således var metoden passande. 

En kvalitativ intervju används för att få fram kvalitativa beskrivningar av den intervjuades före-
ställningar i avsikt att tolka deras mening (a.a, s. 117). Kunskapen skapas i intervjusituationen i 
samspelet mellan forskare och intervjupersonen. Syftet med den kvalitativa intervjun blir då att 
med hjälp av intervjupersonens beskrivningar och tolkningar förstå i vårt fall lesbiskt relations-
våld utifrån intervjupersonens egna perspektiv. En vanlig kritik av intervjuundersökningar är att 
det inte går att generalisera från deras resultat eftersom intervjupersonerna är för få. Ett svar på 
detta kan hämtas ur psykologins historia. Då fokuserade man sina undersökningar på ett fåtal 
intensiva fallstudier där syftet var att erhålla generell kunskap (a.a, s. 98). Vårt syfte står i relation 
till detta men uppsatsen varken strävar efter eller har en psykologisk karaktär. Däremot visar ex-
emplet på att det går att dra generella slutsatser utifrån ett litet empiriskt material. Vi menar att 
man kan dra slutsatser från ett litet material men man bör vara väldigt restriktiv med att generali-
sera. Vi ämnade beskriva en grupp socialsekreterares föreställningar kring ett område (som för-
fattarna veterligen) inte har belysts tidigare vilket gör att uppsatsen som sådan kan ses som en 
pilotstudie där målet var att erhålla beskrivningar kring lesbiskt relationsvåld från ett socialsekre-
terarperspektiv. 

Intervju med Anneli Svensson 
 
Vi har i vårt arbete med denna uppsats träffat Anneli Svensson som då arbetade vid RFSL brotts-
offerjour och hon gav sin bild och erfarenhet kring lesbiskt relationsvåld. Anledningen till att vi 
ville träffa Annelie var att hon kan ses som en nyckelperson på området genom sitt arbete på 
brottsofferjouren och hennes stora erfarenhet och vi trodde hon kunde vara oss behjälplig. Vi fick 
mängder med tips gällande litteratur och allmänt förhållningssätt till samkönat våld och även tips 
på eventuella intervjupersoner. 

Litteratursökning 

Vår litteratursökning av tidigare forskning har skett via sökmotorn Libris (där samtliga svenska 
bibliotek finns representerade), databaser KVINNSAM, Illumina (kombinerad sökmotor med 11 
olika databaser integrerade), DiVA – Digitala vetenskapliga arkivet, och via sökmotorn Goog-
le.com. Sökningen visade att det fanns mycket internationell forskning och lite nationell forsk-
ning vilket gjorde att vi använt oss främst av engelska men även svenska sökord. Sökord som vi 
använt har varit lesbian, homosexuality, violence, relations, domestic, abuse, battering, same-sex, 
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professional, client, social-service, serviceproviders och olika böjningsformer och svenska över-
sättningar på dessa ord. Genom denna sökning fann vi även forskningsöversikten Relationship 
Violence: How is it different for heterosexual women and lesbians? sammanställd av Susan Byers 
(2004). Denna har vi till stor del utgått ifrån i vårt tidigare forskningskapitel. 

Det vi kan säga med stor säkerhet är att majoriteten av litteraturen kring lesbiskt relationsvåld är 
internationell. Med tanke på att det finns så lite publicerat om lesbiskt relationsvåld samt att de 
mesta är skrivet av amerikanska författare gör att de vi läst ofta refererar till varandra. Främst 
fokuserar sig denna litteratur på beskrivning av våldet ur offrets perspektiv samt vissa förklar-
ingsmodeller gällande våldets uppkomst. Vi har även hittat litteratur kring organisatoriska aspek-
ter gällande socialt arbete med homosexuella. Främst internationellt men även en svensk C-
uppsats som tar upp kvinnojourers arbete med lesbiskt relationsvåld. Bemötandet har beskrivits 
utifrån en rad olika aktörer i samhället, såsom polis, sjukvård, terapeuter, domstolar och social-
tjänst. Där har mestadels brister i bemötande och kunskap kring ämnet diskuterats och det är den-
na kunskapslucka vi vill fokusera närmare på. Författarna har ej haft ambitionen att ge en hel-
täckande bild av tillgänglig litteratur och forskning på området då detta inte är en forskningsöver-
sikt. Vi valde att använda de material som vi ansåg vara relevant och intressant för vårt arbete. 

Urval 

Urvalsförfarande 

Initialt kontaktade vi de fem innerstadskontor som finns i Stockholms stad. Närmare bestämt, 
Katarina-Sofia, Maria-Gamla Stan, Norrmalm, Östermalm och Kungsholmen. Detta gjordes via 
e-post som gick ut till Individ och Familj (IoF)-chef eller motsvarande vid varje stadsdelsförvalt-
ning. Deras e-post adresser erhöll vi genom respektive stadsdelsförvaltnings reception (se bilaga 
2 för brev). Vi mailade även Socialjourens chef på Brännkyrkagatan 123 i Stockholm med sam-
ma brev. Efter ett par veckor hade vi dock endast fått svar från två som kunde ställa upp som in-
tervjupersoner. Detta innebar att vi utökade vårt sökområde och tog kontakt med resterande IoF-
sektioner i Stockholm. Anledningen till att vi valde sektionen IoF är att den sektionen anser vi det 
vara mest troligt att offer för relationsvåld bemöts och där en medveten erfarenhet och kunskap 
finns. Anledningen till att vi valde att även kontakta Socialjouren var att vi blev uppmanade av 
Anneli Svensson. Socialjouren hanterar akuta ärenden och skulle uppskattningsvis ha erfarenhet 
av detta problem. Denna utökade sökning genererade tre intervjupersoner till. Vi kontaktade inte 
specifika socialsekreterare utan endast respektive chef för IoF-enheterna som sedermera på ett 
eller annat sätt informerade sina anställda om vår förfrågan. Därefter tog de som var intresserade 
kontakt med oss via de e-post adresser vi uppgivit i vårt brev. Med andra ord valde de ut sig själ-
va. Detta resulterade i att de intervjupersoner som svarade påvisade ett självutnämnt intresse för 
att diskutera dessa frågor med oss. 

Fördelen med självutnämningsmetoden är att möjligheten finns att dessa intervjupersoner har en 
högre villighet att dela med sig av ett känsligt ämne. En anledning till att vissa sektioner inte val-
de att ställa upp var som två enhetschefer uttryckte sig att arbetsbördan var för hög och att tid inte 
fanns för annat än den dagliga verksamheten. En stadsdel hörde av sig och meddelade att ingen 
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ville ställa upp då stadsdelen aldrig hade kommit i kontakt med lesbiskt relationsvåld, trots att vi 
uttryckte i brevet att erfarenhet var en fördel men inte en förutsättning för deltagande. En nackdel 
med detta urvalsförfarande kan vara att variationen på de beskrivningar vi fått kommer att vara av 
en viss karaktär då de intervjupersoner vi träffat alla är intresserade av att prata om ämnet samt 
att de har erfarenhet av relationsvåld. Dock är detta problem ett marginellt sådant då syftet med 
uppsatsen inte var att ge en heltäckande beskrivning av socialtjänstens socialsekreterare utan en-
dast att lyfta fram uppfattningar och föreställningar. 

Intervjuerna 

Intervjupersonerna 

Samtliga intervjupersoner är socialsekreterare och arbetar inom Stockholms stad. De som har 
intervjuats är fyra kvinnor och en man. Det fanns ingen medveten önskan för en viss könsfördel-
ning av något slag.  

Två intervjupersoner arbetar i en stadsdel i västra Stockholm medan en vid en sektion i en när-
förort. De två sista intervjupersonerna arbetar på sektioner i innerstan. Intervjuperson 1 har nyli-
gen tagit socionomexamen och arbetar på barn och ungdom. Intervjuperson 2 tog socionomexa-
men -85 och har arbetat 12 år med ungdomar. Sen har hon jobbat 5 år på ett skyddat boende för 
kvinnor. Hon har även arbetat med personalfrågor. Intervjuperson 3 tog sin examen 2002. Sedan 
dess har han arbetat som behandlingsassistent men arbetar idag med utredning kring barn och 
familj. Intervjuperson 4 har lång erfarenhet av behandlingsarbete och har beteendevetarexamen. 
Hon har arbetat inom socialpsykiatrin samt med vuxna missbrukare. Intervjuperson 5 tog socio-
nomexamen 1997 och har sedan dess arbetat som ekonomihandläggare, arbetskonsulent, kurator, 
som utredare på en utredningsenhet för barn och arbetar nu med vuxna missbrukare. 

Tre av intervjupersonerna har specifik utbildning om relationsvåld. De två andra har inte fått ut-
bildning specifikt om relationsvåld. Av de tre som uppger att de fått utbildning kring relations-
våld uppger en att denne fått utbildning kring lesbiskt relationsvåld. Samtliga har någon form av 
erfarenhet av heterosexuellt relationsvåld dvs. de har handlagt ärenden där relationsvåld före-
kommit. En har erfarenhet av lesbiskt relationsvåld i sin yrkesutövning. Detta är inget vi själva 
valt utan är återigen ett resultat av självutnämningsförfarandet. 

Intervjuguide  

Visserligen är forskningsintervjun ett samtal mellan två parter som beskrivits ovan, men det är 
också ett samtal med ett speciellt syfte och en speciell struktur. Det rör sig om en systematisk 
utfrågning och då kan en intervjuguide vara behjälplig. Att tänka på när man formulerar frågorna 
till intervjun är att hålla dem korta och enkla (Kvale, 1997, s. 123). Uppsatsens intervjuguide be-
står av ett antal frågor som är formulerade så att vi skulle kunna svara på våra forskningsfrågor. 
Intervjuguidesfrågorna utgår ifrån den som utövar våldet, den som blir utsatt och socialtjänstens 
arbete med lesbiskt relationsvåld. Frågorna baserades på vår förförståelse av ämnet som består till 
stor del av litteratur kring lesbiskt relationsvåld samt litteratur som behandlar socialt arbete med 
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homosexuella.  

Som vi tidigare nämnt har vi inspirerats av C-uppsatsen mellan makt och maktlöshet som be-
handlar mäns våld mot kvinnor ur ett socialsekreterarperspektiv. I denna uppsats fanns en väl 
utförd intervjuguide som vi anser täcker in många av de teman och aspekter som vi är intressera-
de av. Med andra ord har vi inspirerats av hennes intervjuguide. 

De frågor som ställs i vår intervjuguide är baserade och formulerade utifrån uppsatsens forsk-
ningsfrågor. Anledningen till detta är att de teoretiska och praktiska förutsättningar som format 
frågorna som sådana ska kunna härledas till uppsatsens analys och diskussionsdel. Frågorna är 
befriade från avancerad terminologi som endast en expert eller motsvarig känner till (Kvale, 
1997, s. 122). Detta för att underlätta för intervjupersonen att enkelt och relativt snabbt kunna ge 
beskrivningar av de frågor som ställs.  

Intervjuernas genomförande  

Vid intervjuerna utgick vi ifrån en intervjuguide som hade formulerats innan (bilaga 1) men i 
intervjuerna försökte vi samtidigt vara aktiva lyssnare och följa våra intervjupersoners resone-
mang genom att ställa följdfrågor och inte hålla oss slaviskt till intervjuguiden. Vi har delvis 
frångått intervjuguiden genom följdfrågor och andra kommentarer har använts för att uppmuntra 
intervjupersonen att utveckla och klargöra sina uppfattningar. 

Samtliga intervjuer utfördes på socialsekreterarnas arbetsplats förutom en som utfördes på Soci-
alhögskolan i Stockholm i ett arbetsrum. Anledningen till att vi valde att lägga intervjuerna på 
arbetsplatserna var för att försäkra oss om att intervjupersonen skulle känna sig trygg och av-
slappnad i rollen som intervjuperson. 

Intervjupersonen erhöll kort information om intervjuarna, syftet med studien samt uppmanades 
återigen om samtycke till bandning och återgivandet av citat i löpande text i den färdiga uppsat-
sen. Detta i enlighet med god intervjuetik (Kvale, 1997, s. 142ff). Intervjupersonerna fick åter-
igen information om att deras uttalanden kommer att behandlas på ett sådant sätt att härledning 
mellan citat och intervjuperson utesluts. Intervjuerna bandades med en vanlig bandspelare samt 
en mp3-spelare som reserv. Under intervjuerna deltog båda författarna. Detta för att den ena in-
tervjuade och den andra antecknade kring de teman som diskuterades för att se vad som eventu-
ellt inte täcktes in för att kunna erhålla beskrivningar som kunde användas som underlag för att 
besvara studiens frågeställningar och i förlängningen dess övergripande syfte. Intervjun avsluta-
des i samtliga fall med att den författare som utfört intervjun vände sig till medförfattaren för att 
höra om denne hade några tillägg att göra och sedan vända sig till intervjupersonen med samma 
fråga. Detta för att få intervjupersonen att känna att den inte bara gett och gett utan även fått nå-
got tillbaka. 
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Databearbetning 

Intervjumaterialet 

De fem intervjuer som genomfördes transkriberades ordagrant i sin helhet. Två intervjuer tran-
skriberades av den ena författaren och de resterande av den andre. För att säkerställa transkribe-
ringarnas överensstämmelse med vad intervjupersonerna faktiskt sa lyssnade författarna gemen-
samt igenom samtliga intervjuer och jämförde med den transkriberade intervjutexten. Det visade 
sig att texterna stämde väl överens med de bandade intervjuerna, endast mindre språkliga juster-
ingar gjordes. 

Meningskoncentrering 

För bearbetning av vårt material användes metoden meningskoncentrering (Kvale, 1997 s, 174f). 
Detta innebär att de uttalanden som intervjupersonerna gjort reducerades till kortare och mer 
koncisa formuleringar, där vi ville beskriva situationen utifrån den intervjuades synvinkel. Vårt 
tillvägagångssätt var därmed att först läsa igenom intervjun för att få en känsla av helheten. Nästa 
steg var att leta efter sammanhängande uttalanden som rör sig kring specifika områden. I det tred-
je steget formulerade vi dessa områden. Fjärde steget var att utifrån dessa områden jämföra dem 
med våra forskningsfrågor för att foga ihop dessa. De citat som används i uppsatsen är till viss 
del omformulerade från talspråk till skriftspråk för att få en mer läsvänlig text samt för intervju-
personernas skull. För att levandegöra materialet för läsaren har vi även valt att ta med samlingar 
av citat från olika personer ur intervjuerna.  

Nackdelen med att använda meningskoncentrering är att återskapandet av de intervjuer som ut-
förts försvåras. Kroppsspråk m.m. återfinns inte i citaten. Det enda som nämns i resultatdelen är 
våra koncentrerade citat och tolkningar av de utsagor vi valt att presentera. Detta gör att läsare av 
denna uppsats kan få svårt att tolka vad som utöver citaten egentligen kommunicerades, både 
verbalt och med hjälp av kroppsspråk vid intervjusituationen. Vilket i förlängningen till viss del 
även påverkar analysens reliabilitet (Kvale, 1997, s. 167). Dock så är inte analys och resultat av 
den icke-verbala kommunikationen del av uppsatsens syfte och bör således inte utgöra något stör-
re problem. 

Meningstolkning 

Vidare användes även metoden meningstolkning (Kvale, 1997, s. 168f). Detta innebär att datama-
terialet som samlats in undersöks och tolkas ifrån ett eller flera teoretiska perspektiv (se teoriav-
snitt). Utsagorna som presenteras i resultatavsnittet relateras inte endast till dess koncentrerade 
form utan tolkas och förstås i ett vidare och djupare perspektiv. Tolkningarna i analysen är såle-
des ett resultat av de teoretiska begrepp som beskrivs i uppsatsen. Citatens ursprungliga mening 
utvidgas och ger läsaren ytterligare perspektiv på de utsagor som presenteras. 
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Vår roll 

För att förbereda oss inför intervjuerna har vi läst på kring lesbiskt relationsvåld men även kring 
kvalitativ forskning. Denna kunskap har möjliggjort att vi har kunnat vara mer aktiva i intervju-
erna. De intervjupersoner som deltagit har samtliga förutom en, socionomexamen. Vi tror att det 
faktum att vi har samma utbildningsgrund underlättar kommunikationen mellan oss och intervju-
personen. Detta beror på att vi anser att vi delar samma sorts begreppsapparat och vi har viss in-
blick i hur socialt arbete bedrivs vilket kanske gör att vi bättre förstår organisatoriska faktorer. 
Dessa likheter i våra erfarenheter och utbildning öppnade upp för möjligheten att ställa vettiga 
följdfrågor och på så sätt följa med i de tankebanor och föreställningar som intervjupersonen gav 
uttryck för. Intervjuerna blir då mer av en ostrukturerad form. Detta betyder inte att vi och inter-
vjupersonerna har samma makt i intervjusituationen. Vi som intervjuare har makten i intervjusi-
tuationen genom att vi definierar situationen, introducerar samtalsämnet och styr förloppet i in-
tervjun genom ytterliggare frågor (Kvale 1997 s, 118f). Ett exempel på detta i en utav intervjuer-
na var då en intervjuperson började diskutera utifrån barn och barnperspektivet och det helt från-
kopplat relationsvåld. Vi kände då att intervjupersonen diskuterade något som inte var relevant 
för uppsatsen. Då förde intervjuaren tillbaka samtalet med hjälp av intervjuguiden.  

Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra etiska huvudkrav som en forskare ska uppfylla. Dessa är 
information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande  

Information – Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forsknings-
uppgiftens syfte. Vi informerade således samtliga intervjupersoner om syftet med intervjuerna 
samt att svaren skulle användas i vår C-uppsats. Information gavs även angående hur vi skulle 
använda oss av de intervjuer vi gjorde. 

Samtycke – Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. I vårt 
mail till IoF-cheferna förklarade vi syftet och tanken med uppsatsen och baserad på informatio-
nen i mailet (se bilaga 1) så samtyckte intervjupersonerna till deltagande. Möjlighet till samtycke 
gavs igen vid intervjutillfället, då vi återigen förklarade upplägget med uppsatsen och intervjun 
där deras svar skulle spelas in, transkriberas och analyseras. 

Konfidentialitet - Uppgifter om de personer som ingår i en undersökning skall ges största möjliga 
konfidentialitet. För att intervjupersonerna inte ska identifieras i uppsatsen ger vi endast en kort 
beskrivning av dem i metod delen. Vi lovade intervjupersonerna att deras svar inte skulle kunna 
härledas tillbaka till dem, därför beskriver vi inte vilken intervjuperson som sagt vad i resultat 
delen. Intervjumaterialet har inte heller spelats upp för någon utomstående. 

Nyttjandekrav – Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsän-
damålet. Intervjuerna har endast använts i forskningssyfte och författandet av denna c-uppsats, 
vilket vi även försökte att tydligt informera våra intervjupersoner om. Varje deltagare ska även få 
en kopia av uppsatsen att läsa (http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf). 
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Teori 
 
De två perspektiven vi valt är socialkonstruktivism och empowerment. Socialkonstruktivism är 
ett perspektiv som möjliggör en förståelse av ett socialt problem. Empowerment tar fasta på hur 
man kan arbeta med sociala problem. 

Socialkonstruktivism  
Det råder vissa tveksamheter huruvida man ska använda konstruktivism eller konstruktionism. Vi 
använder konstruktivism genom uppsatsen och det är inget annat en ett ad hoc –val, då vi fått 
stöd i annan litteratur för att använda ett sådant förfaringssätt (Meeuwisse, Sunesson & Swärd, 
2001, s. 144). 
Grunden till konstruktivismen hämtas delvis från Berger och Luckmanns arbete ”The social con-
struction of reality”. Berger och Luckmann utvecklade Alfred Schütz teorier och inspirerades av 
Marx, Durkheim och Weber (Andersen & Kaspersen, 1999, s. 215). Huvudtanken hos Berger och 
Luckmanns teori kan sammanfattas i att den sociala verkligheten är socialt skapad eller konstrue-
rad (Andersen & Kaspersen, 1999, s. 217).   
 
För att något ska vara ett socialt problem hävdar socialkonstruktivisterna att det måste uppfattas 
som reellt existerande och att det ska vara åtgärdbart samt att det finns en uppfattning om att ”det 
offentliga” bör vara de som åtgärdar problemet (Meeuwisse & Swärd, 2003, 114). Socialkon-
struktivister fokuserar därför sina forskningsfrågor på t.ex. hur uppmärksamheten på fenomenet (i 
det här fallet lesbiskt relationsvåld) vuxit fram, vilka föreställningar den inrymmer samt vilka 
åtgärder som förespråkas och varför. Huruvida problemet existerar objektivt betraktas bara som 
en av flera orsaker till att problemet definieras just som problem. Socialkonstruktivisterna menar 
att frågan om ett socialt problem existerar oberoende av vår definition av det som ett problem är 
meningslöst eller omöjligt att besvara. Eftersom man främst studerar konstruktionsprocesser spe-
lar det ingen roll om problemet så att säga finns oberoende av dessa. Det är nämligen inte så att 
ett problem antingen existerar eller är en konstruktion, utan poängen är att vi människor bara kan 
tänka genom konstruktioner oavsett om problemet existerar i verkligheten eller inte (a.a, s. 115). 
Det innebär att oavsett om t.ex. lesbiskt relationsvåld som företeelse existerar kan det inte fångas 
i all sin komplexitet, utan det enda vi kan studera är olika sätt att förklara, betrakta och erfara, det 
ville säga olika konstruktioner av lesbiskt relationsvåld (a.a, s. 117). 

Socialkonstruktivister ifrågasätter möjligheten till objektiv kunskap och hävdar att all kunskap är 
socialt konstruerad och kan därför inte avspegla sitt föremål på ett objektivt sätt (a.a, s. 122). Det-
ta är viktigt att komma ihåg som socialsekreterare då man inte kan ha objektiv kunskap om ett 
socialt problem t.ex. lesbiskt relationsvåld. Det finns med andra ord inte någon enda bild av verk-
ligheten som kan täcka in allt som man behöver veta som socialarbetare (Payne, 2002, s. 59).  

Även om man utgår från att ett fenomen har en oberoende existens är det inte själv-
klart hur det ska tolkas och klassificeras. Ur ett konstruktivistiskt perspektiv är inte 
ett givet problem i sig socialt. Däremot kan det typifieras som sådant genom att be-
skrivas på ett visst sätt och förses med specifika orsaker och lösningar (a.a, s. 123) 
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Samma förhållande, t.ex. lesbiskt relationsvåld kan konstrueras som olika slags problem: som en 
brottslig handling, som ett resultat av pressen för en homosexuell person att leva i ett heteronor-
mativt samhälle, eller som en personlighetsstörning. Med andra ord kan ett socialt problem be-
skrivas, definieras och förklaras på olika sätt. Enligt Meeuwisse & Swärd tenderar myndigheter 
att beskriva och definiera problem som de tillskrivs ansvar för så att de passar in i deras kompe-
tens område (a.a, s. 123f). 

Empowerment 

Empowerment som begrepp har en mängd olika betydelser, på latin betyder det ”att vara i stånd 
till”. Andra ord för att beskriva empowerment kan vara socialt stöd, egenkontroll, makt, delaktig-
het, självtillit och kompetens. Empowerment beskrivs även som en känsla av kontroll över sitt 
eget liv/situation, att tro på sig själv att man klarar nå sina uppsatta mål (Meeuwisse m. fl., 2000, 
s. 211). Empowerment som begrepp och idé har sin grund i den sociala aktivistideologin och de 
sociala proteströrelserna som växte fram i USA under 1960-talet. Det var först under 1980 och 
1990 talet som det formulerades fullt utvecklade idéer om empowerment och företrädarskap (Pa-
yne, 2002, s. 354). Företrädarskap utgör en aspekt av empowerment då det kan användas som 
argument för ökade resurser eller förändra den uppfattning som mäktiga grupper har om klienter-
na (Payne, 2002, s. 365). Företrädarskap kan alltså sägas stå för det arbete som socialarbetaren 
gör när klientens intressen försvaras inför t. ex. en myndighet. 

Lena Dominelli (2002.loc.cit) är en stark förespråkare för empowermentbaserat socialt arbete. Ett 
centralt begrepp i hennes resonemang om empowerment är förtryck och hon ser empowerment 
som en del av icke-förtryckande (anti-oppressive) socialt arbete. Dominelli menar att förtryck 
handlar om att minska och begränsa de valmöjligheter en underordnad grupp har. Detta förtryck 
skapas och utövas i de sociala relationer som skapas och upprätthålls mellan socialarbetare och 
klienter. Förtrycket skapas således genom att socialarbetaren värderar personen men även hur den 
förtryckte värderar sig själv (2002, s. 10ff). För socialarbetare som arbetar empowermentbaserat 
handlar arbetet då om att utveckla ett förhållningssätt gentemot klienten så att denne tänker på sig 
själv som värdefull vilket resulterar i en stärkt självkänsla och att uppmärksamma att klienten har 
förmåga att fullfölja sina handlingar samt att ha tillit till sig själv och andra. Empowerment hand-
lar således om att öka människors kontroll över sina liv. 

Tillsammans med klienten utforskar man möjligheter till förändring, att klienten går från beroen-
de till oberoende. Rose beskriver tre principer som rör företrädarskap och empowerment. Dessa 
tre är: 

1. Kontextualisering som innebär ett starkare fokus på klientens egna förståelse av sin ”sociala 
vara” istället för socialarbetarens antaganden. 2. Empowerment är en process där socialarbetaren 
stöttar klienten så att denne kan identifiera de möjligheter som kan bidra till att klientens behov 
tillgodoses. Arbetet är inriktat på att hjälpa klienten att fatta egna beslut som påverkar deras liv. 
3. Kollektivisering har fokus på minskning av isolering och att man hjälper klienterna att knyta 
relationer till andra personer. Självhjälpsgrupper har en betydande roll i detta arbete (Payne, 2002 
s. 364). 
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Dominelli menar att socialarbetare har historiskt sett förtryckt marginaliserade grupper på så sätt 
att de försöker anpassa dem till den ”normativa samhälleliga ordningen”. Detta sker för att soci-
alarbetare har okritiskt accepterat deras roll som ”normaliserare” förespråkandes den domineran-
de kulturens intressen. En sorts socialarbetarens universialism dominerar där ”alla-är-lika” tän-
kandet råder. De som faller innanför den fållan får tillgång till resurser de andra inte. Dvs. kate-
gorier skapas och personer bedöms som antingen 1. värdiga eller 2. icke-värdiga (2002, s. 122) 
och detta kan påverka utformningen av hjälp och insatser. 

Utbildningar sätts ofta in som åtgärd för att bättre förbereda socialarbetare att hantera nya och 
komplicerade situationer. Detta är enligt Dominelli ett skevt förhållningssätt då hon anser att fo-
kus på endast utbildning som lösning inte räcker. Trots en utbildning så menar Dominelli att 
maktbalansen mellan klient och socialarbetare fortfarande är ojämn. Med hjälp av endast utbild-
ning kommer man inte åt de förtryckande mekanismerna. Klienten får inte vara med i processen 
där dennes identitet formas och värderas. När en utbildning hålls är det oftast en ”expert” som lär 
ut om t.ex. homosexuellas livssituation åt socialarbetaren. Detta menar Dominelli är förtryckande 
då klienten vet mer än experten (a.a, s. 53ff). Vad Dominelli vill säga med detta är att utbildning-
ar i sig inte alltid ger rätt verktyg för att arbeta med marginaliserade grupper. Om ansvariga tror 
att utbildning förändrar och löser ett problem så missar dem de organisatoriska och samhälleliga 
påverkansfaktorer och attityder som förstärker och reproducerar existerande problem.  Om endast 
utbildningen ges kan det i förlängningen innebära att klienten blir utelämnad åt socialarbetarens 
stereotypa uppfattningar samt endast sina egna begränsade resurser för att stävja sin situation. 
Socialarbetare ska istället för att utgå ifrån sina egna föreställningar om klienten fokusera på den-
nes styrkor i mötet och tillvarata dessa. Detta går endast om man arbetar icke-förtryckande och 
empowermentbaserat. (a.a, s. 94ff). 

Dominelli menar att socialarbetare arbetar traditionellt från ett av dessa perspektiv: 1. De som vill 
frigöra och förändra och arbeta radikalt. 2. De som vill ha det som det ser ut nu och bara under-
hålla situationen.  

Dominelli menar att socialt arbete ska bedrivas utifrån perspektiv 1. Anledningen till detta är att 
arbetet bäst överensstämmer med ett icke-förtryckande och empowermentbaserat socialt arbete. 
Kopplingar mellan makro, meso- och mikronivåer ska analyseras noggrant för att bättre förstå 
dynamiken i förtrycket och klientens problem. Anledningen till att detta strukturella förhållnings-
sätt ska användas är för att dessa olika nivåer påverkar den individuella socialarbetarens samt 
klients uppfattning om sig själv. I dessa strukturella nivåer skapas och vidhålls de maktrelationer 
som skapar och reproducerar förtryck. Det är viktigt hävdar Dominelli att förstå vilken effekt 
dessa maktrelationer har på individer (a.a, s. 83ff). Perspektiv nummer två som Dominelli kallar 
”underhållande” socialt arbete betyder att man arbetar utifrån tanken att alla ska behandlas lika 
som söker stöd eller hjälp av socialtjänsten. Hon menar att problemet med det är att alla inte är 
lika och alla är inte på en jämlik nivå. När socialsekreterare väljer att behandla alla klienter lika-
dant upprätthålls de ojämlika maktrelationerna (a.a, s. 73). Ett annat sätt att underhålla och för-
stärka de ojämlika maktrelationerna menar Dominelli är hur organisationen är strukturerad. Hon 
menar att organisationer är sociala konstruktioner som människor skapar för att uppnå vissa mål. 
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I organisationer anpassar sig människor så att deras beteenden överensstämmer med dess mål och 
värderingar. Dominelli avslutar sin bok med att säga att organisatoriska förändringar tar tid och är 
inte lätta att genomföra. Organisationen och dess medlemmar måste vara öppna för kritik och 
förändringar (a.a, s. 159) om ett icke-förtryckande och empowermentbaserat arbete ska kunna bli 
tradition. Detta perspektiv har en svårighet och det är att ska man arbeta empowermentbaserat 
innebär det att ha fokus på att utveckla klienternas förmågor och eftersträvar egentligen inte di-
rekt någon förändring av förtryckande sociala strukturer. Därför kan ansvaret för social föränd-
ring ligga på klienterna som förvisso kan få stöd och hjälp men trots detta stå inför svåra sociala 
situationer (Payne, 2002, s. 376). 

Empowermentbegreppets politiska dimension 

Empowerment utgick ursprungligen ifrån kollektivet och användes för att frigöra krafter från 
marginaliserade grupper med målet att skapa bättre levnadsförhållanden. Med individualiseringen 
av begreppet och i en tid av knappa resurser finns det en risk att man lägger över ansvaret för 
förändring på klienten utan att ge det stöd och hjälp som klienten kan tänkas behöva. Man kan 
t.ex. mena att man kan ta bort all uppsökande verksamhet i en kommun med argumentet att man 
ger klienterna makten att själva söka hjälp utifrån ett empowermentperspektiv. Payne (2002, s. 
365) menar att detta utgör ett missbruk av begreppet då empowerment enligt författaren borde stå 
för att socialarbetaren lånar ut sin makt under en viss tid för att hjälpa klienterna att ta kontroll i 
mer permanent bemärkelse så att de kan styra sina egna liv.  

Empowerment har alltid varit förknippat med politiska strömningar (Trädgårdh, 2000, s. 20) och 
under 1990-talet har empowerment och företrädarskap främst uppfattats i en liberalistisk anda 
som individualiserat arbetet trots att det ursprungliga användandet av begreppet empowerment 
syftade på förtryckta grupper och inte individer (Payne, 2002, s. 364). Trädgårdh får stöd i sin 
argumentation även av Dominelli som menar att individualistiska och nyliberala ideologier sätter 
käppar i hjulen för den allmänna välfärden samt den enskilde klienten. Idag menar hon att socialt 
arbete ur ett organisatoriskt perspektiv lägger fokus på effektivitet och profit och inte på klienter-
na (2002, s. 1ff). Dominelli har en politisk syn på socialt arbete och menar att i en neo-
liberalistisk praktik är välfärdsresurser endast tillgängliga för de grupper som bedöms som värdi-
ga mottagare. De som misslyckas på ett eller annat sätt och inte lyckas lösa sin situation hålls 
personligt ansvariga (a.a, s. 27f). För att ett empowermentbaserat socialt arbete ska fungera måste 
hela organisationen implementera och arbeta icke-förtryckande och utforma policys och värde-
ringar (a.a, s. 33). Detta inkluderar beslutsfattare på högre nivå samt socialarbetare som utför det 
praktiska arbetet med klienter. 

Resultat 
Som tidigare beskrivits i uppsatsen delade författarna in svaren från intervjupersonerna i olika 
teman som vi sen återknöt till våra forskningsfrågor som vi kommer att göra i analysen. Vi har 
valt att presentera materialet utifrån de teman som framkom i intervjuerna. Vi har valt att redovi-
sa många citat för att försöka levandegöra texten samt för att öka genomskinligheten i studien och 
de analyser vi gör.  
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Hur våldet ser ut 

I intervjuerna tar socialsekreterarna upp sina föreställningar kring hur våldet som utövas kan se 
ut. Olika typer av våld som nämns är fysiskt, psykiskt och sexualiserat. En bild som framträder i 
socialsekreterarnas berättelser är våldets fysiska karaktär: 

och sen så när det gäller det fysiska våldet så är det ju vanligtvis knuffar, dra i hå-
ret, sparkar. Det rörde sig just om det här med hår och knuffar i den bemärkelsen 
men att så att hon blev rädd i alla fall.  

Några socialsekreterare nämner psykisk form av våld där det beskrivs som användandet av nedlå-
tande kommenterar, att man inte duger, att man är dum och ful. Såhär beskriver en socialsekrete-
rare det psykiska våldet och menar även att det är den värsta sorten: 

så är det ju att det psykiska våldet är det första och största oavsett konstellation på 
relationen (…) det psykiska våldet leder ju till att man till slut knappt vet vems fel 
det var, vad gjorde jag, kanske förtjänade jag lite stryk. Man lägger skulden på sig 
själv och det fysiska gör ju att trots att du kanske inser att det här är ju vansinnigt 
jag måste bort här ifrån så vågar man ju inte.  

En annan socialsekreterare menar att psykiskt våld är tydligare i lesbiska relationer: 

Ja tror att det våld som förekommer i lesbiska relationer blir mera psykiskt, även 
om det kan vara rent fysiskt också, det ingår men att själva våldet är mera på det 
psykiska planet. 

Sexualiserat våld är en ytterlige dimension av övergrepp som framträder i socialsekreterarnas 
berättelser. Det finns dock motstridiga uppfattningar där en socialsekreterare hävdar att sexualise-
rat våld i form av våldtäkt kan vara en del av våldet och den andra menar att lesbiska inte använ-
der sig av så grovt sexualiserat våld som våldtäkt: 

Hos lesbiska är det kanske inte lika många våldtäkter som i heterosexuella parrela-
tioner. Eller kanske inte lika grova misshandelsfall med knivar och knytnävar och 
köra in massa saker i slidan och, på det sättet grovt sexualiserat. 

Skillnader och likheter mellan hetero- och homosexuellt relationsvåld 

Socialsekreterarna jämför våldet i hetero- och homosexuella relationer där majoriteten menar att 
det inte rör sig om några större skillnader i mönster, hur våldet ser ut mm. Vissa skillnader tas 
ändå upp. En skillnad handlar om könsroller där socialsekreteraren menar att de lesbiska förhål-
landen skiljer sig från heterosexuella: 

jag tror inte att det ser riktigt likadant ut, det här könsperspektivet det stämmer ju 
inte, inte den här fysiska skillnaden heller, den här store starke fysiskt överlägsna 
Det är inte man och kvinna även om man i relationen kanske skulle ha dom roller-
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na. Det är mera jämbördes så kan jag tycka (...) att man är ungefär lika. Det är inte 
könsrelaterat, könsrollsperspektivet fungerar inte på samma sätt. 

Den mest centrala skillnaden som socialsekreterarna ger uttryck för handlar om samhällets syn på 
homosexualitet i stort och lesbiskt relationsvåld. Dom uttrycker att de kan finnas en skillnad i hur 
man ser på våldet och det tar främst upp hur våldet kan trivialiseras och vilka svårigheter det kan 
leda till: 

jag tror absolut att det är skillnad, jag kan tänka mig att som lesbisk blir slagen av 
sin flickvän är kanske svårare att få stöd hos socialtjänsten. Hos polis och t.o.m. 
hos kompisar så på så vis så skiljer det sig alldeles säkert det kanske t.o.m. är svå-
rare att som kvinna se sig som den slående partnern.  

Utifrån att i samhället är kvinnor väldigt sällan inblandade i våldsbrott och då 
finns det väl nån föreställning att kvinnor inte är de här busarna, så utifrån det 
samt att kvinnor inte har samma fysiska kapacitet att de inte kan göra samma ska-
da, så tror jag det är många som tänker. Jag kan tänka mig att lite fördomsfullt 
tänker folk att det här inte är allvarligt eftersom det är en kvinna som slår. 

En socialsekreterare tar även upp en skillnad som bottnar i begreppet outing, som betyder att för-
övaren hotar med att avslöja offrets sexuella läggning: 

så kan den våldsamma partnern hota med att om du går så talar jag om för din 
mamma och din pappa och dina systrar och bröder och din arbetsgivare att du är 
homosexuell. Jag tror det kallades för ”outing” och det var nånting som jag reage-
rade på,  oj det hade jag inte tänkt på. 

Förklaringsmodeller till varför våld används i lesbiska relationer 

Socialsekreterarna reflekterar också över vilka anledningar och förklaringsmodeller som finns för 
att förklara varför vissa lesbiska kvinnor använder våld i sina nära relationer.  

Några socialsekreterare nämner att oavsett sexuell läggning så har de svårt att förstå varför en 
person använder sig av våld överhuvudtaget i sin relation. De fokuserar inte på personens sexuel-
la läggning utan på förekomsten av våld. 

Makt och kontroll behov 

Makt och kontroll är två begrepp som framkommer hos socialsekreterarna i deras resonemang om 
lesbiskt relationsvåld: 

den som nyttjar sig av våld är ju människor med väldigt stort kontrollbehov. Det 
handlar ju om att man vill kontrollera den man lever med, utifrån det uppstår ju det 
aggressiva när man tappar den kontrollen, man tappar inte kontrollen över vad 
man gör rent våldsmässigt utan man kämpar om kontrollen av vad den andra gör.  
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jag tror det har samma orsaker som allt annat våld, jag tror absolut att det handlar 
om makt, men i det är det inte sagt att den som slår har all makt heller. Utan det 
finns olika makt, säg att den som slår kanske inte har makt i en verbal kommunika-
tion det är kanske den andra som har det, men det behöver inte vara så. 

Könsmaktsperspektivet 

I socialsekreterarnas resonemang om våldet så diskuteras könsmaktsperspektivet och definieras 
som mäns överordning och kvinnors underordning. Flera socialsekreterare tog upp detta perspek-
tiv men hade problem att applicera det på lesbiskt relationsvåld. En föreställning som kom till 
uttryck var den att lesbiska kvinnor inte ses som typiska förövare och detta gör att man har svårt 
att förstå och relatera till företeelsen. 

ja där utgår ju jag ifrån könsmaktsperspektivet, mäns överordning och kvinnors 
underordning. Även om vissa män kan känna sig underordnade men alltså samhäl-
leligt är män ändå överordnade. Då är det inte så svårt att förklara mäns våld mot 
kvinnor, men hur gör man då när det är två kvinnor och den ena kvinnan hur kan 
hon vara… det har jag brottats med det hur ska jag förstå det här och hur ska jag 
få in det i könsmaktsperspektivstänkandet. Jag är inte riktigt klar över den frågan 
… nu då vi är inne på det där med homosexuella och könsmaktsperspektivet, ja vi 
är alla uppväxta i patriarkatet säger jag då, oavsett om jag lever i en homosexuell 
relation eller i en heterosexuell relation så om vi har ett jämställt förhållande där vi 
båda är lika mycket värda i varandras ögon så kan det väl inte uppstå våld? 

Brist på uttryckssätt 

Några socialsekretare menar att orsaken till att våld uppstår är att förövaren har brist på andra 
uttryckssätt/kommunikationssätt och väljer att använda våld istället.  

dom som inte använder sig av våld dom gör ju det för att dom har andra verktyg. 

Uppväxtförhållanden 

Två socialsekreterare diskuterar anledningen till att den som utövar våld har haft en våldsam  
uppväxt: 

Oftast har man växt upp i ett hem där våld har förekommit och det blir tror jag att 
om du kommer ifrån ett hem där det finns, det behöver inte vara just våld men där 
man måste ha väldigt mycket kontroll för att överleva, är pappa full, eller är pappa 
arg eller är mamma arg eller nån som är psykiskt sjuk. Man måste ha koll för att 
hela tiden se om det är farligt hemma. Då växer man ju upp med just väldigt mycket 
kontrollbehov. Jag tror ju att någonstans så har man sett att det här har fungerat 
som en lösningsmodell när man har växt upp. Ja pappa fick kontroll över mamma 
genom att göra så, så ok mm ja det funkar ju. 
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det handlar väl bara om förövaren och vilka spärrar den personen har och vilken 
relation den har till våld sen tidigare och vad man lärt sig att man får ut av våld 
handlar det ju ganska mycket om. Har man haft en uppväxt själv där man har upp-
täckt att man kan kontrollera personen med hjälp av våld kanske man gör det i ett 
förhållande senare, det är väl en förklaring. 

Svartsjuka 

En socialsekreterare menar att svartsjuka och flyktiga förhållanden kan vara en bakomliggande 
faktor: 

ja tror att svartsjuka kan vara en del och jag har en föreställning att när man lever, 
speciellt när man inte kunde registrera sig som par eller få välsignelse var man 
mera flyktig i sina relationer. Man hade flera partners och utifrån det skapades 
mera ovisshet och mera svartsjuka kanske, det här är bara min föreställning och 
det kanske inte finns något fog alls men det kan påverka parbildningen. 

De som blir utsatta för våldet 

Socialsekreterarna diskuterar kring om vem som helst kan hamna i en misshandelsrelation och 
om det finns faktorer som ökar risken för att hamna i en våldsam relation. De faktorer som nämns 
är uppväxtförhållanden, marginaliseringseffekt,  

Uppväxtförhållanden 

Något som framkommer i intervjuerna är att en faktor som kan påverka att en lesbisk kan bli ut-
satt för relationsvåld är hennes uppväxtförhållande. I en av intervjuerna utgår en socialsekreterare 
utifrån erfarenheter av en kvinna hon haft kontakt med. 

det är ju då att man precis som våldsutövaren har växt upp med det [våld, egen 
anm.] och anledningen till det är ju att i och med att det är mer normalt så ser man 
ju inte varningssignalerna lika lätt, det som alla andra skulle reagera på ser man 
inte för att, så var det när jag växte upp. Det är lite norm. Det är väl det som gör att 
man löper ökad risk. 

dels på det viset att hon kom ju ifrån ett annat land och hon hade alkoholiserad far 
som hade slagit alla i familjen, hon hade vuxit upp med våld, både mot sin mamma 
och sina syskon, hon själv hade blivit sexuellt utnyttjad sedan tidiga tonåren, hen-
nes bröder höll på med små kriminalitet, det hörde till. Ingenting var ovanligt på 
nåt sätt utifrån vad hon hade levt med. 

Marginaliseringseffekt 

En annan faktor som nämndes var något som kallades för marginaliseringseffekt. 
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ja lika väl att det förekommer att missbrukande kvinnor är mer utsatta för våld än 
icke-missbrukande rent allmänt, det finns en marginaliseringseffekt som kan even-
tuellt öka förekomsten av våld i relationen. 

En socialsekreterare vill inte diskutera i termer av förklaringsmodeller när det gäller den som blir 
utsatt för våld då risken för stämpling eller att ansvarsbördan förflyttas från förövare till offer. 

det är ju jättesvårt att svara på, det blir ju också en stämpling av den misshandlade 
kvinnan att det på nåt sätt är hennes fel att hon hamnar i den här relationen och jag 
vill inte riktigt se det så, jag tror att alla kvinnor, så jag tror att alla kvinnor kan 
hamna i det här oavsett om det är lesbiska eller heterosexuella. 

Anledningen till att en person stannar kvar i en misshandelsrelation 

De ovan nämnda citaten behandlar faktorer som påverkar varför man kan hamna i en misshan-
delsrelation. Socialsekreterarna tog även upp varför det kan tänka sig att en våldsutsatt kvinna 
stannar kvar i sin relation. Samtliga diskuterar svårigheten i att bryta beroendet samt att det hand-
lar om processer där våldet blir till vardag. Offret tror att situationen ska förbättras och man ur-
säkter våldet och menar i vissa fall att det är ens eget fel. Detta kallas även för normaliserings-
processen. 

en klassisk historia är att man blir förälskad, man vill vara där, man väljer att se 
bort ifrån dom här negativa sidorna som ju oftast kommer väldigt smygande och 
successivt, och tycker att det ska nog bli bättre och sen så vänjer man sig succes-
sivt, det stegras å den dag när det blir så pass att man verkligen tycker att det är 
illa så är man ju oftast så pass nertryckt så att då är man antingen för rädd eller för 
jag-svag för att lämna förhållandet. Eller en kombination av båda. 

det handlar om det här med våldsspiralen och normaliseringsprocessen, jag tänker 
att det är likadant i båda relationerna (…) ingenting sker från den ena dagen till 
den andra utan det sker successivt det blir mer och mer, det blir ens egen vardag, 
och det här med isoleringen så blir man mera undergiven och så tappar man sin 
egen självkänsla och identitet.  

Andra faktorer som kan försvåra för en lesbisk kvinna att lämna ett våldsamt förhållande 

En socialsekreterare tar upp hur det faktiskt kan vara ännu svårare att bryta upp för en lesbisk 
kvinna som är i ett våldsamt förhållande än för en heterosexuell kvinna. Socialsekreteraren näm-
ner dels samhällets syn på lesbiska och menar att samhället inte ser lika allvarligt på om en kvin-
na slår en kvinna. Socialsekreteraren tar även upp att heterosexuella kvinnor får ett stort stöd från 
varandra på ett skyddat boende. Denne menar att lesbiska kanske inte skulle få samma förståelse 
och stöd. 

jag tror att om man är i ett förhållande där man blir slagen, om det är lika lätt att 
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bryta den här processen som gör att man stannar kvar eftersom att det finns kanske 
inte lika stort avståndstagande [från samhället], eller det är inte lika uppmärksam-
mat av professionella eller av samhället i stort. Jag tror inte man har så många ex-
empel att luta sig tillbaka på, som på en kvinnojour t.ex. så blir det ju att de andra 
kvinnorna som bor där, dom blir ju ett jättestort stöd [för en heterosexuell kvinna]. 

Förutsättningar för att göra ett bra arbete 

Socialsekreterarna diskuterar utbildning, kompetens, bemötande som centrala delar för att utföra 
ett bra arbete.  

Utbildning och kompetens 

Socialsekreterare anser att utbildning är viktigt. En säger sig ha fått utbildning kring homosexu-
ellt relationsvåld. Resterande socialsekreterare poängterar vikten av en sådan utbildning för att 
kunna få kunskap. Utbildning behövs för att kunna ställa de rätta frågorna och närma sig proble-
matiken.  

kunskap om våld i nära relationer alltså alltihopa, normaliseringsprocessen, kvin-
nans ambivalens att hon lämnar, att hon kanske går tillbaka och ha förståelse för 
det och fortsätta arbetet och inte ge upp. Kunskap om den särskilda utsatthet homo-
sexuella som är utsatta för våld tampas med och då tänker jag på det här med ”ou-
tingen” och också mer, få bort heterosexuella tänkandet. 

En socialsekreterare framhåller vikten av att när det satsas på utbildningsdagar så borde dessa 
vara obligatoriska. Socialsekreteraren har erfarenhet av att utbildningsdagar kring relationsvåld 
har fått dålig uppslutning. Ett par socialsekreterare diskuterar utbildningen utifrån tid, intresse 
och glömska. 

man kan gå ut ifrån en föreläsning och tänka jaaa, nu ska jag beställa RFSL:s 
regnbågsetiketter och sätta på dörren för att visa att jag förstår det här, och sen så 
faller det i glömska för det är så mycket annat hela tiden. 

Det är klart att folk vill ha utbildning, arbetsgruppen jag är i tycker att det är kul 
att förkovra sig, de har ett intresse för människor, men det finns ingen tid. Den tid 
som läggs ned görs på mer relevanta saker. 

När det gäller kompetens att bemöta lesbiska i våldsamma relationer framträder motstridiga svar 
från intervjupersonerna.  

jag tror att man måste ha kunskap om våldsrelationer men man behöver inte ha nå-
gon special kompetens i en homosexuell relation det kan jag inte tänka mig. Då har 
jag missat nåt i så fall och det kan jag ha gjort men. 

En annan socialsekreterare anser att man måste fråga de lesbiska kvinnorna. 
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Det måste man nästan fråga brukaren om. Om den känner att det är svårt att gå 
och prata med mig om den här saken utifrån att jag kanske inte har förståelse för 
deras relation eftersom jag inte är lesbisk så blir det ju ett problem. Så att om det 
krävs en speciell kompetens utöver är svårt att säga, jag vet inte riktigt hur man 
skulle kunna utbilda sig för det handlar väl bara om i så fall vilken sorts person 
man är och hur öppen man är för olika sorts ingångar. 

Bemötande 

Socialsekreterarna funderar över hur man bemöter lesbiska på ett bra sätt. Vikten av ett könsneut-
ralt språk tas upp. 

det försöker jag också att tänka på i mitt möte med mina klienter, för jag jobbar ju 
inte bara med våldsutsatta kvinnor utan jag jobbar ju med vuxna missbrukare och 
jag försöker att få in att inte tänka heterosexuellt utan mera fråga efter partnern än 
kanske har du pojkvän eller flickvän, men sånt där är svårt att få in. Det blir så lätt 
att man tänker i dom här heterosexuella spåren.  

få bort heterosexuella tänkandet. Fast allvarligt jag tror att det är svårt för att vi, 
normen idag är ändå ett heterosexuellt samhälle så att ändra den normen till att bli 
nåt slags könsneutralt samhälle eller att man använder det språket tror jag är jätte-
svårt att uppnå. Men att man åtminstone försöker ta bort alla eventuella fördomar 
mot homosexuella och se dom som människor, som individer som har en kärleksre-
lation som alla andra som i den relationen är utsatta för våld. 

En utav socialsekreterarna beskriver ett möte med en klient för att illustrera svårigheten med att 
frångå heterosexualitet som norm 

Jag hade jour här om dagen och fick in en ung kvinna som inte fick tag på sin van-
liga handläggare. Jag tog in henne på mitt rum och så började vi prata då utifrån 
hennes situation och då frågade jag om boendet eller någonting och så sa hon väl-
digt öppet att hon hade bott med sin flickvän tidigare och då hör jag mig själv säga, 
Jahaa?!? så här skitdumt. Jag märkte att jag blev förvånad att hon hade en flick-
vän, hon var alltså homosexuell, hon var lesbisk och jag blev förvånad över det ut-
ifrån att jag hade utgått ett heterosexuellt tänkande Och så hör jag mig själv bli 
förvånad över det och reflektera över att jag blir förvånad och då blir det där Jaa-
haa-et nån sekund för långt så som jag upplevde det. Jag vet inte om hon upplevde 
det så utan vi fortsatte det här samtalet och det vart bra för henne som jag förstod 
det men det visar på hur lätt det är att falla in i det här tänket som man har haft 
hela livet. 

En socialsekreterare tar upp att i mötet med klienter så är inte sexualitet något man frågar om 
eller förhåller sig till 
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(…) om man söker till socialtjänsten, det är inte en vanligt att man frågar som soci-
alsekreterare om personen sexualitet, hur ser du på din sexualitet, vem tänder du 
på? Det gör vi inte, det finns inte med i våra tankar att det skulle vara någon utav 
frågorna, men det kunde vara det, naturligtvis absolut. 

En annan aspekt som diskuterades tillsammans med en intervjuperson var de organisatoriska för-
utsättningarna.  

Det är klart man ska vara beredd att möta de som kommer men jag känner spontant 
att, tyvärr så är man jättestyrd av arbetsbelastningen hur mycket man orkar ta in 
som är nytt är det himla mycket som kommer in. Nya infallsvinklar, nya metoder, 
tankar och influenser runtikring så att man måste sålla, då tror jag tyvärr att homo-
sexuella komma långt ner på listan.  

Problem och förbättringar i arbetet med lesbiskt relationsvåld 

Socialsekreterarna beskriver dels att så få kontaktar, vad det kan bero på och hos vem ansvaret 
ligger för att förbättra arbetet. En socialsekreterare beskriver en erfarenhet då problem uppstod 
med en lesbisk kvinna som var placerad på ett jourboende för misshandlade kvinnor. 

Socialsekreterarna diskuterar varför så få lesbiska kvinnor kontaktar socialtjänsten. 

men om man tänker på hur många som ringer här gällande relationsvåld generellt 
så är det ju, jag har inte nått minne att jag fått nåt samtal av när det gäller varken 
lesbiskt eller homosexuellt våld på jourtelefonen. Och jag har aldrig hört någon 
annan ta upp det heller att någon har fått det (…) men det är någonting som man 
blir förvånad över att det egentligen inte dyker upp oftare. 

Men sen är det väl det här att det är inte någonting man pratat om tidigare, det 
kanske handlar om .. lite fördomsfull inställning, också generellt från samhällets 
sida om att i lesbiska förhållanden så förekommer inte våld för där är det jämställt 
och så är det inte. 

En anledning enligt socialsekreterarna till att lesbiska inte vänder sig till socialtjänsten är att de 
av olika anledningar vänder sig till andra instanser som de möjligtvis anser sig bättre kunna han-
tera deras situation. Ett problem som lyfts fram är att dessa offer är dubbelt stigmatiserade som 
grupp. Först och främst p.g.a. deras sexuella läggning men även att de är kvinnor menar social-
sekreterarna försvårar att de söker hjälp. 

Socialsekreterarna diskuterar även möjligheten att lesbiska inte söker sig till socialtjänsten då de 
upplever att de inte kan hjälpa till 

det kan man ju inte uttala sig om och jag tror att dom som behöver hjälp och lever i 
en lesbisk våldsrelation med all säkerhet vet att det inte finns så mycket i form av 
insatser, i form av skyddat boende, dom förstår ju att i sådana fall skulle jag få 
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hjälp där och det skulle ju kännas lite konstigt. Jag tror det är svårt att söka hjälp.  

Socialsekreterarna diskuterar även vem som har ansvaret för att ta kontakt och förbättra situatio-
nen. Vissa anser att ansvaret inte helt och hållet är socialtjänstens. 

man kan inte synliggöra förrän dom ringer och jag tror det är det som är proble-
met. Men där kan man ju bara spekulera varför dom inte ringer och det är ju som 
jag sa tidigare att man kan ju tänka att dom själva tror att det inte finns nån bra 
hjälp. Det är det enda jag kan komma på jag vet inte riktigt. Fast jag tror ju faktiskt 
egentligen att det finns mer än vad man i sådana fall förväntar sig.  

men jag tänker att det stora problemet är mer med information utåt i så fall, just 
påverka det här andra så att man får en chans att hjälpa dem. Så att dom söker 
hjälp. Att man gör en kampanj som man gjorde med när det här skyddade boendet 
öppnade. Då var det ju affischer över hela staden mot mäns våld mot kvinnor och 
jag menar nåt liknande skulle man kunna göra. 

En socialsekreterare lägger tydligt ansvaret på socialtjänsten då denne säger: 

först och främst skulle det ju vara vår uppgift att se till att de är välkomna, det spe-
lar ingen roll vem du är eller hur du har det i ditt privatliv, vem du är gift med eller 
inte gift med. Så nånstans den här gruppen är fortfarande så marginaliserad att det 
inte är självklart att ta kontakt med oss och det är väl där arbetet ligger att göra det 
likvärdig med de andra. 

De tidigare citaten berör socialtjänstens roll. En socialsekreterare nämner även hur samhällets 
uppfattning om lesbiska påverkar socialtjänsten möjligheter att arbeta med denna grupp 

man kan ju tänka sig en sådan sak som, oftast så är det ju grannar som ringer och 
larmar till polisen. Om det är två tjejer som bor ihop och det skriks där inifrån, jag 
menar skulle dom grannarna ringa i samma utsträckning som om det var en man 
och kvinna? Det är inte säkert, dom kan ju tycka att det är ju bara två tjejer det kan 
ju inte vara så farligt t.ex. det kan påverka.  

En socialsekreterare beskriver även ett tillfälle då denne arbetade på ett skyddat boende för 
våldsutsatta kvinnor. Socialsekreteraren beskriver att den lesbiska kvinnan inte riktigt kom in i 
gemenskapen. Detta förklaras genom att de heterosexuella kvinnorna och den lesbiska kvinnan 
inte delade samma grundläggande erfarenhet. Socialsekreteraren beskriver hur misshandlade 
kvinnor ofta fungerar som stöd för varandra då de jämför erfarenheter och på så sätt kommer de 
in i gemenskapen på det skyddade boendet. De heterosexuella kvinnorna hade problem att relate-
ra till den lesbiska kvinnans erfarenheter. Varken personalen, de heterosexuella kvinnorna eller 
den lesbiska kvinnan upplevde att situationen fungerade optimalt. 
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Lesbiskt relationsvålds position i det sociala arbetet enligt socialsekreterarna 

Något som kom upp under intervjuerna var att huruvida man kan eller ska arbeta med den här 
frågan beror dels på tid och organisatoriska förutsättningar.  

nånstans kan man inte bortse ifrån att det är ju fortfarande så att det är väldigt 
svårt att få utrymme att jobba med dom här frågorna att hitta tid att jobba med dom 
och det hänger fortfarande på enskilda engagerade personer snarare än att det är 
nånting som finns i organisationen.  

Det som också framkom var prioriteringen av lesbiskt relationsvåld i relation till mäns våld mot 
kvinnor. En av socialsekreterarna gav uttryck för att det är mäns våld mot kvinnor som borde stå i 
centrum och att lesbiskt relationsvåld möjligen kan komma efter det. 

mäns våld mot kvinnor har ju uppmärksammas av t.ex. kvinnojourerna under kan-
ske trettio, fyrtio år, och här har vi fortfarande ganska dålig kunskap inom social-
tjänsten, ja menar alla instanser håller ju på och kämpar med att få fram hand-
lingsplaner för hur man ska bemöta kvinnor som blivit utsatta för mäns våld så det 
är inte så konstigt att våld i homosexuella relationer inte är på tapeten än. Därför 
att vi står fortfarande i startgroparna på det som startade för trettio-fyrtio år sen 
förstår du hur jag tänker?  

mäns våld mot kvinnor, det är ju det som uppdraget från regering och riksdagen 
handlar om, mäns våld mot kvinnor. Jag tycker väl att det blir lite så, börjar man 
visa upp det här våldet mot kvinnorna som män utövar att det finns och det är all-
varligt så höjs det alltid röster om att hur är det med dom lesbiska kvinnorna då. Ja 
det är också jätteviktigt men det får ju inte ta bort fokus ifrån vad det till största de-
len handlar om så som jag uppfattar det. Man startade faktiskt kvinnojourer för 
kvinnor skulle slippa bli ihjälslagna. 

En annan av socialsekreterarna gav uttryck för att mäns våld mot kvinnor har varit den domine-
rande frågan och nu kanske det är dags för lesbiskt relationsvåld att få fokus. 

det är ju på nåt sätt så att vi har kommit ganska långt med att skydda kvinnor vilket 
är ju en feministisk fråga, vilket lesbiskt relationsvåld är en ännu mer feministisk 
fråga egentligen. Det är väl den frågans tur nu och komma fram kanske. 

Analys 
I denna del tänker vi ta upp resultat från vår resultatdel och analysera detta med hjälp av tidigare 
forskning och våra teoretiska perspektiv. För tydlighetens skull har vi valt att i analysen återknyta 
resultatet till våra fyra forskningsfrågor dock integrerar vi den tredje frågan med fråga ett och två. 

Vilka föreställningar har socialsekreterare om dem som utövar våld i lesbiska relationer?  
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I intervjuerna med socialsekreterarna framkommer en bild av den som utövar våld utifrån hur 
socialsekreterarna funderar kring anledningen till att en person tar till våld. Den bild som fram-
träder är av en kvinna som kan ha växt upp med våld i hemmet och som har ett stort makt och 
kontrollbehov. En annan tydlig bild som framkommer är att socialsekreterarna inte anser att det 
är några större skillnader mellan lesbiska som utövar våld och män som utövar våld i heterosexu-
ella relationer. Denna avsaknad av större skillnader gör att socialsekreterarna använder och disku-
terar utifrån samma förklaringsmodeller till våldet som fått stort genomslag gällande heterosexu-
ellt våld exempel på detta är könsmaktsperspektivet. De skillnader mellan lesbiskt relationsvåld 
och heterosexuellt relationsvåld som socialsekreterarna trots det tar upp handlar främst om sam-
hällets syn på lesbiskt relationsvåld. Även beskrivningar av hur våldet kan se ut framkommer i 
intervjuerna och där talas det om fysiskt, psykiskt och sexualiserat våld. Vi har dock valt att fo-
kusera oss på de föreställningar som socialsekreterare har om de som slår och varför de utövar 
våld vilket gör att vi inte kommer att ta upp och vidare analysera beskrivningar av själva våldet. 
 
Två centrala och återkommande begrepp som socialsekreterarna tar upp gällande de som utövar 
våld är makt och kontroll. När socialsekreterarna använder sig av dessa begrepp så problematise-
ras situationen då den som slår inte upplever sig ha kontroll men genom användandet av våld så 
söker denne kontroll över partnern. Dessa tankar kan man säga får stöd hos bl.a. Renzetti. Hon 
pratar om tre teman för att förstå lesbiskt relationsvåld där två av dessa är beroende/oberoende 
och maktbalans (1992, s. 16ff). Renzetti menar att den som är beroende av sin partner utövar näs-
tan alltid våld på den partner som har önskan om ett oberoende. Desto mer oberoende partnern är 
desto mindre kontroll upplever den våldsutövande ha vilket i sin tur kan leda till att den våldsut-
övande tar till våld för att återfå kontrollen över partnern. Vi menar att det är viktigt att komma 
ihåg att den som utövar våldet inte tappar kontrollen över sina våldshandlingar, dessa är ofta ge-
nomtänkta t.ex. så slår man på ett sådant sätt att det inte ska synas, utan att det handlar om en 
upplevd känsla av förlorad kontroll men också förlorad makt över sin partner. Intervjupersonerna 
tar även upp begreppet makt och de problematiserar maktbegreppet genom att tala om våldsut-
övarens upplevda känsla av maktlöshet det vill säga att våld används då förövaren inte anser att 
den har någon annan möjlighet att återfå kontrollen. Renzetti talar om maktbalans i ett våldsamt 
förhållande där hon menar att det finns en tydlig obalans mellan parterna där våldsutövaren har 
mer makt. Dock avslutar Renzetti med att säga att sambandet mellan makt och lesbiskt relations-
våld är komplext (a.a, s. 16ff). Även intervjupersonerna uttryckte svårigheter med att förstå 
maktbegreppet i våldsamma relationer men att det ändå ska ses som en viktig del.  
Som vi tidigare redovisat anser socialsekreterarna att det inte finns några större skillnader mellan 
lesbiskt och heterosexuellt relationsvåld. Detta gör att socialsekreterarna använder sig av samma 
förklaringsmodeller som används gällande heterosexuella relationer vilket kan leda till svårighe-
ter. Ett tydligt exempel på en sådan svårighet som vi ser det är användandet av könsmaktsper-
spektivet. Könsmaktsperspektivet som socialsekreterarna definierar som mäns överordning och 
kvinnors underordning är en förklaringsmodell som samtliga socialsekreterare tar upp. Vad som 
också är gemensamt för samtliga socialsekreterare är att de har svårt att applicera denna förklar-
ingsmodell på lesbiskt relationsvåld. Däremot menar de att denna modell är grunden för att förstå 
heterosexuellt relationsvåld som även kommer till uttryck i tidigare forskning (Eaton, 1994; Dut-
ton, 1994; Holmström, 2000; Nilsson 2002). Ur ett socialkonstruktivistiskt synsätt blir det då 
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intressant att undersöka varför socialsekreterare anser att könsmaktsperspektivet trots svårigheter 
att applicera detta ändå bör vara en del i förståelsen av lesbiskt relationsvåld. Som tidigare note-
rats anser socialkonstruktivisterna att en företeelse inte kan fångas i all sin komplexitet, utan det 
är endast olika sätt att förklara, betrakta, kort sagt olika konstruktioner av företeelsen som kan 
studeras (Meeuwisse & Swärd, 2003, s. 117). Vi menar att anledningen till att könsmaktsperspek-
tivet blir en central del av konstruktionen av lesbiskt relationsvåld är att vi lever i ett heteronor-
mativt samhälle. Lesbiskt relationsvåld förstås utifrån samma premisser som gäller i heterosexu-
ella förhållanden och då är könsmaktsperspektivet en av de förklaringsmodeller som syns tydligt. 
Vi tycker detta visar på hur normer och då främst den heterosexuella normen är oerhört starka 
och centrala för hur vi ser på olika företeelser, och därför blir normsystemet väldigt centralt i de 
konstruktioner vi skapar för att förstå världen omkring oss (se även resonemanget om "normalise-
rare" nedan). Tilläggas bör att könsmaktsperspektivet inte var den enda förklaringsmodellen som 
socialsekreterarna tog upp men vi tycker att det är intressant att samtliga kände ett behov av att 
förhålla sig till just denna, och att många upplevde en önskan om att passa in lesbiskt relations-
våld i denna förklaringsmodell. Även vi anser att det finns svårigheter med denna förklaringsmo-
dell men att den ändå kan vara en del i förståelsen av lesbiskt relationsvåld. Svårigheterna som vi 
ser det bottnar i hur man ser på begreppet kön och beror på om man har en biologisk eller social-
konstruktivistisk definition av kön. Svårigheten med att se en kvinna som förövare kan sägas 
bottna i om man har ett biologiskt synsätt på kön som utgångspunkt. Kön räcker alltså inte som 
förklaringsfaktor då både män och kvinnor kan vara förövare (Dutton, 1994). Svårigheterna med 
feministiska förklaringsmodeller minskar om man ser på kön som socialt konstruerat. Det betyder 
då att när en lesbisk kvinna slår sin partner och blir förövare så tar hon på sig en socialt konstrue-
rad maskulin roll och offret en socialt konstruerad kvinnlig. Våldet blir då en könsbaserad hand-
ling, dock inte utifrån ett biologiskt synsätt utan från ett socialkonstruktivistiskt (Eaton, 1994; 
Meeuwisse & Swärd, 2003). Kanuha (1996) menar att både hetero- homosexuella kvinnor som 
blir slagna lever i ett manligt förtryckande system och där de patriarkala strukturerna präglar 
samhällsbilden och styr hur en partnerrelation är uppbyggd. Med andra ord skulle denna förklar-
ingsmodell kunna ge en ökad förståelse av lesbiskt relationsvåld.  

Olika konstruktioner av lesbiskt relationsvåld kan få olika konsekvenser och en risk som vi ser 
det är att lesbiskt relationsvåld ses och förstås ur ett heteronormativt perspektiv är att då det inte 
överensstämmer med normen att det är en man som utövar våldet kan detta leda till en trivialise-
ring. Även socialsekreterarna ger uttryck för att lesbiskt relationsvåld trivialiseras i samhället på 
grund av att förövaren är en kvinna och att det faktum att hon ses som fysiskt svagare än en man 
och därför inte kan göra samma fysiska skada. Socialsekreterarna funderar över kring vilka kon-
sekvenser denna trivialisering får för de lesbiska kvinnorna. Då tar de upp att stödet från polis, 
socialtjänst och kanske t.o.m. från vännerna kan vara dåligt. Detta resonemang får stöd i skriften 
Kvinna slår kvinna, man slår man (2003). Där talas om denna trivialisering och där menar man 
att det finns en risk att lesbiska våldsoffer inte blir tagna på allvar, vilket kan få negativa konse-
kvenser genom att bemötandet från polis och socialtjänsten blir sämre (s.19).  

Island & Letellier (1991) vänder sig emot att lägga tyngdpunkt på könsmaktsperspektivet och 
betonar istället vikten på att titta på förövarens psykiska struktur samt dess erfarenhet av våld i 
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uppväxtåren för att kunna förklara förekomsten av relationsvåld. Även våra intervjupersoner dis-
kuterar uppväxtförhållandena och menar att om man vuxit upp i ett hem med våld så lär man sig 
att man kan kontrollera nära och kära med hjälp av våld. Som socialsekreterarna uttryckte det så 
har man sett att det fungerar som en lösningsmodell när man växer upp så finns möjligheten att 
man använder den själv i ett senare skeende av livet.  

Vi tror att uppväxtförhållandena kan vara av betydelse för att förstå lesbiskt relationsvåld. Där-
emot är det viktigt att poängtera att det inte finns någon determinism i att bara för att man upplevt 
våld i sin uppväxt betyder det att man kommer att använda våld i senare delar av livet. Det finns 
en risk med ett sådant deterministiskt tänkande då det kan användas för att ursäkta och ta bort 
ansvarsbördan från den som slår. Därför blir det viktigt att man problematiserar huruvida våld i 
uppväxten påverkar och att man tar hänsyn till andra variabler så som när personen blev utsatt för 
våldet, grovheten på våldet, den emotionella kopplingen mellan offer och förövare etc. (Renzetti, 
1992, s. 72). 

Vilka föreställningar har socialsekreterare om dem som blir utsatta för våld i lesbiska relationer?  

När det gäller de som utsätts för våld i lesbiska relationer framkommer en bild av att vilken kvin-
na som helst skulle kunna hamna i en relation där hon blir utsatt för våld. Det finns inga person-
lighetsdrag eller andra anledningar som leder till att en kvinna blir utsatt, däremot anser social-
sekreterarna att det finns vissa aspekter som kan öka risken för att man hamnar i ett våldsamt 
förhållande. En av dessa aspekter är om personen utsatts för våld eller bevittnat våld under sin 
uppväxt. Det finns en risk att våldet har blivit en norm dvs. man ser inte varningssignaler och 
man reagerar inte på samma sätt som en person som inte utsatts för våld antagligen skulle göra. 
Det kan naturligtvis också fungera på motsatt sätt att man pga att man utsatts för våld under upp-
växten på ett bättre sätt kan se varningssignalerna, men forskning visar mer på det första alterna-
tivet om man vuxit upp med våld kan det göra att man löper en större risk för att bli utsatt (Ren-
zetti, 1992 s. 69). Socialsekreterarna tar upp uppväxtförhållanden både vad det gäller offer och 
förövare som förklaringsmodell. Vi tycker att denna förklaringsmodell överensstämmer bättre när 
det gäller förövaren än offret då denna förklaring gentemot offret kan vara missvisande något 
som också socialsekreterarna är inne på. Uppväxtförhållandena kan påverka huruvida offret ser 
varningssignalerna, men vi anser att man inte kan lägga ansvaret på offret att se varningssignaler-
na utan i grund och botten är det våldsutövarens ansvar att våld inte förekommer. Däremot så 
anser vi att förövaren kan ha lärt sig att våld fungerar som kontrollmedel under sin uppväxt och 
därmed kan det bli enklare för en person som växt upp med våld att använda våld. 

Den tydligaste bilden är som sagt att vem som helst kan bli offer för våld i sin relation däremot 
lyfter socialsekreterarna fram tankar kring varför en lesbisk kvinna som utsätts för våld stannar i 
relationen. Det kan röra sig om ekonomiska faktorer, att man saknar stöd från vänner och övriga 
samhället, men den allra största anledningen som samtliga tar upp handlar om vad som kallas för 
normaliseringsprocessen. Socialsekreterarna beskriver denna process som att i inledningsskedet 
av en relation så är man förälskad och ser endast partners positiva sidor. Successivt börjar kon-
trollbehovet att visa sig hos förövaren men det sker så ”smygande” att det är svårt att lägga märke 
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till. Ofta bryter förövaren ner offrets självkänsla genom att påstå att det är dennes fel att föröva-
ren måste använda våld och att offret inte förtjänar nåt annat. Kontrollen och sedermera våldet 
trappats upp tills det till slut blir vardag. En del av kontrollen kommer till uttryck i att offret blir 
mer och mer isolerad från omgivningen av förövaren och på så sätt minskas möjligheterna för 
offret att få stöd och hjälp ifrån utomstående. Detta gör att offret blir väldigt utlämnad och har 
svårt att få en annan bild av sig själv än den som förövaren målar upp. Socialsekreterarna menar 
att normaliseringsprocessen är lika aktuell för lesbiska som utsätts för våld som för heterosexuel-
la kvinnor. I och med normaliseringsprocessen blir det oerhört svårt för offret att lämna förhål-
landet oavsett om det rör sig om ett lesbiskt eller heterosexuellt förhållande. Vi tror dock att det 
finns en försvårande faktor för lesbiska kvinnor som heterosexuella kvinnor inte har och den är 
att vi lever i ett heteronormativt samhälle där heterosexuella har en bristande förståelse för homo-
sexuellas livsförhållanden. Detta skulle kunna resultera i att den lesbiska kvinnan om denne be-
stämmer sig för att bryta upp sitt förhållande kommer att mötas av oförståelse och fördomar av 
t.ex. professionella. Forskning visar dessutom att man som offer i en lesbisk relation kan få det 
svårt att få stöd och hjälp från andra lesbiska. Anledningen är att många homosexuella inte vill 
tala om detta problem då de är rädda att de ska spä på fördomar kring homosexuella (Renzetti 
1992; Leventhal & Lundy 1997).   

Vilka förutsättningar anser sig socialsekreterare ha på sin arbetsplats för att göra ett bra arbete 
med lesbiska i våldsamma relationer? 

När det gäller arbetet med lesbiska kvinnor i våldsamma relationer lägger socialsekreterarna stor 
vikt vid bemötandet. Ett bra bemötande av lesbiska utgår ifrån användandet av ett könsneutralt 
språk, med detta menas att man i samtalet med klienten använder begrepp som partner eller lik-
nande istället för pojkvän, flickvän, fru eller man. Poängen med det menar socialsekreterarna är 
att när en kvinna söker hjälp på grund av att hon är i en våldsam relation ska man inte utgå ifrån 
att det är hennes man eller pojkvän som är våldsam. Vi anser att detta stämmer väl överens med 
det som framkommer i Affilia där åtta lesbiska kvinnor intervjuas angående deras erfarenheter 
med professionella och där de diskuterar vad man ska tänka på i mötet med lesbiska klienter och 
klienter överhuvudtaget. Där framhåller samtliga kvinnor vikten av att den professionella utgår 
ifrån ett könsneutralt språk för att inte utsätta lesbiska kvinnor för att tvingas antingen hemlighål-
la sin sexuella läggning eller att tvingas förklara att hon är homosexuell (Haga, Kennedy & Tie-
mann, 1997, s. 84-95). Vi tror att många lesbiska kvinnor upplever att det är jobbigt att behöva 
förklara och i någon utsträckning rättfärdiga sin sexuella läggning för t.ex. en socialsekreterare. 
Därför tror vi att många tar en låt-gå-attityd gentemot socialsekreteraren därför att man helt en-
kelt inte orkar förklara att man är homosexuell. Som vi ser det kan detta vara en stor del i det som 
Socialstyrelsen tar upp som socialtjänstens stora problem nämligen en bristande observans gent-
emot homosexuella detta gäller inte minst personer som utsätts för partnervåld (Socialstyrelsen, 
2004, s. 27). I praktiken innebär detta att socialsekreterarna utgår ifrån att klienterna är hetero-
sexuella något som kan kallas obligatorisk heterosexualitet (Appleby & Anastas, 1998, s. 400).  

Socialsekreterarna tar upp svårigheter med att använda sig av ett könsneutralt språk. Dessa svå-
righeter kopplar både vi och socialsekreterarna till vad man skulle kunna kalla det heteronormati-
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va tänkandet. Det vill säga att heterosexualiteten ses som norm vilket innebär att alla förutsätts 
vara heterosexuella till motsatsen bevisas. Ett väldigt bra exempel på hur svårt det är att bryta 
detta förhållningssätt tar en socialsekreterare upp utifrån ett möte med en lesbisk kvinna där hon 
beskriver hur hon blir förvånad när klienten beskriver att hon har flickvän. 

En annan aspekt som vi ser som en del av heteronormativiteten är vad man skulle kalla för “alla 
lika tänkandet” och eftersom normen i samhället är heterosexualitet innebär detta resonemang att 
alla är heterosexuella. Som vi ser det så får detta en rad olika konsekvenser, dels på bemötandet, 
dels vilka lösningar och åtgärder som används men även hur socialsekreterarna förstår lesbiskt 
relationsvåld. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv existerar inte lesbiskt relationsvåld varken 
som problem eller “fenomen” rent objektivt. Däremot kan det typifieras som ett socialt problem 
genom att de beskrivs på ett visst sätt och ges olika åtgärder och lösningar. Vi menar att denna 
typifiering sker genom en social konstruktionsprocess och denna process påverkas av kulturella 
normer och värderingar där heteronormativitet råder. Med andra ord så betyder detta att lesbiskt 
relationsvåld som problem tvingas in i den heterosexuella normen. Detta anser vi kan leda till ett 
förtryck av lesbiska. Detta förtryck skapas och utövas i de sociala relationer som existerar inom 
socialt arbete. Förtrycket skapas således genom att socialarbetaren värderar klienten utifrån ett 
heteronormativt perspektiv och detta påverkar även hur den förtryckte värderar sig själv (Domi-
nelli, 2002, s. 10ff). Dominelli uttrycker detta väldigt tydligt då hon menar att socialarbetare har 
historiskt sett förtryckt marginaliserade grupper på så sätt att de försöker anpassa dem till den 
”normativa samhälleliga ordningen”. Detta sker för att socialarbetare har okritiskt accepterat de-
ras roll som ”normaliserare” förespråkandes den dominerande kulturens intressen (a.a, s. 122). 
Hon menar att problemet med det är att alla är inte lika och alla är inte på en jämlik nivå, när so-
cialsekreterare väljer att behandla alla klienter likadant upprätthålls de ojämlika maktrelationerna 
(a.a, s. 73). 

Vidare så anser vi att ”alla lika tänkandet” framkommer i intervjuerna då flera socialsekreterare 
beskriver att ingen extra kompetens utöver den som redan finns gällande mäns våld mot kvinnor 
behövs samt att socialtjänsten har åtgärder och insatser som socialsekreterarna anser skulle fun-
gera även för lesbiska i våldsamma relationer. Som vi anser så menar socialsekreterarna att det 
stora problemet är inte bristen på kompetens eller insatser för denna grupp utan att så få lesbiska 
hör av sig till socialtjänsten. Vi tycker detta resonemang är intressant för att som Meeuwisse & 
Swärd (2003, s. 123) noterar så har myndigheter en tendens att beskriva och definiera problem 
som de tillskrivs ansvar för så att de passar in i deras kompetensområde. Man kan fundera kring 
huruvida insatser och åtgärder väljs utifrån vad klienten behöver eller utifrån vad som redan finns 
inom organisationen. Alla socialsekreterare som vi intervjuat menar att de har kompetens och 
förståelse för de mekanismer som ligger bakom lesbiskt relationsvåld eftersom de jämställer det 
med mäns våld mot kvinnor och menar att det ser likadant ut. 

Även Renzetti (1998) har konstaterat att lesbiska förväntas kunna ta till sig samma utbud av 
tjänster som heterosexuella kvinnor och att lesbiska våldsoffer inte behöver något stöd utöver det 
som erbjuds heterosexuella våldsutsatta kvinnor. Vidare har Renzetti visat att de få våldsoffer 
som använt sig av skyddade boenden inte ansett att de fick någon hjälp. Våra intervjupersoner 
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menar att samma insatser ska kunna användas för lesbiska kvinnor. Den socialsekreterare som 
har erfarenhet av att arbetat med en lesbisk kvinna placerad på ett skyddat boende är inte lika 
positiv. Denne beskriver hur en lesbisk kvinna tydligt kände att hon inte passade in och där de 
anställda upplevde samma sak. Socialsekreteraren menar att hon inte var mobbad eller utfryst 
men att någonting inte riktigt stämde. Det här anser vi visar på  de svårigheter som kan uppstå när 
socialsekreterare utgår ifrån att alla klienter är lika och ska behandlas därefter.  

För att förbättra sitt bemötande av denna grupp tar socialsekreterarna upp behovet av utbildning. 
Vi anser att utbildning i sig inte räcker för att komma till rätta med den bristande observans och 
de förtryck som lesbiska utsätts för i mötet med socialsekreterare. En utbildning kan vara med-
vetandehöjande och ett sätt att belysa en viss problematik för den enskilde socialsekreteraren. Det 
finns dock en risk anser vi att om utbildningen får stå för sig själv och inte följs av organisatoris-
ka satsningar och förändringar riskerar den att bli en kortlivad och tillfällig insats vilket vi även 
får stöd av hos Dominelli (2002). Även en utav socialsekreterarna ger uttryck för detta på ett tyd-
ligt sätt då denne beskriver att man kan lämna en föreläsning fylld av en vilja att förändra, men 
hur detta faller i glömska när man kommer tillbaka till det dagliga arbetet. 

Enligt Dominelli är en satsning på endast utbildning ett skevt förhållningssätt då hon anser att 
fokus på endast utbildning som lösning inte räcker. Trots en utbildning så menar Dominelli att 
maktbalansen mellan klient och socialarbetare fortfarande är skev. Med hjälp av endast utbild-
ning kommer man inte åt de förtryckande mekanismerna (2002, s. 53ff). För att empowerment 
ska fungera måste hela organisationen, uppifrån och ner implementera och arbeta utifrån icke-
förtryckande policys och värderingar (a.a, s. 33). En socialsekreterare menar att för att organisa-
toriska förändringar ska ske måste hela organisationen anamma ett gemensamt arbetssätt och 
försöka få en gemensam värdegrund.  
 
Socialsekreterarna i vår studie menar att det stora problemet med att förbättra arbetet med denna 
grupp är att de inte hör av sig. Vi anser att det kan kopplas samman med vem som bör ha ansvaret 
för att se till att arbetet med lesbiska blir bättre. De flesta av intervjupersonerna anser att deras 
arbete med att förbättra situationen och synliggöra gruppen kan börja först då lesbiska tar kontakt 
med socialtjänsten. En utav socialsekreterarna talar visserligen om att man kan nå gruppen ge-
nom någon sorts kampanj och genom detta informera om deras verksamhet men huvudansvaret 
bör ändå ligga på de lesbiska själva. Hur kan man se på denna ansvarsfördelning ur ett empo-
werment perspektiv. Vi menar att denna fördelning av ansvarsbördan där det största ansvaret 
läggs på de lesbiska kvinnorna är förtryckande. Med det menar vi att en redan marginaliserad 
grupp förväntas ta i princip ensamt ansvar för att förändra sin situation. Detta är ett falskt empo-
wermentperspektiv enligt både Dominelli (2002) och Payne (2002, s. 365). De menar att ansvaret 
för förändring inte ska läggas endast på klienten själv utan att socialsekreteraren ger de stöd och 
hjälp som klienten kan tänkas behöva. Att endast lägga ansvaret för förändring på klienten menar 
vi är ett missbruk av empowermentbegreppet. Empowerment handlar om som vi ser det att soci-
alsekreteraren använder sig av sin position för att stärka klientens kontroll över sitt liv i en mer 
permanent bemärkelse. Det går inte att lägga över hela ansvaret på klienten och därmed tro att 
någon förändring ska ske.  
En annan del gällande ansvar är huruvida socialtjänsten ska arbeta med lesbiskt relationsvåld 
överhuvudtaget samt vilken position frågan har i det sociala arbetet. I några av intervjuerna vi 
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genomfört framgår en sorts prioriteringsordning när det gäller relationsvåld då åsikten kommer 
fram att mäns våld mot kvinnor är det socialtjänsten bör arbeta främst med. Så som en socialsek-
reterare uttrycker det har socialtjänsten ett uppdrag från regeringen och riksdag att arbeta med 
mäns våld mot kvinnor och att det uppdraget innehåller bara den frågan. Vidare uttrycker samma 
socialsekreterare att man har arbetat med mäns våld mot kvinnor i ca. 30 år och denne menar att 
kunskapsläget fortfarande är dåligt inom socialtjänsten när det gäller denna fråga och detta bör 
prioriteras före lesbiskt relationsvåld. Socialsekreteraren menar att lesbiskt relationsvåld tar fokus 
ifrån det som det till största del handlar om vilket är mäns våld mot kvinnor. Vi tycker att det är 
anmärkningsvärt p.g.a att så som vi tolkar det har socialtjänsten en lagstadgad skyldighet att arbe-
ta med kvinnor som utsätts för våld oavsett kön på förövaren. I SoL 5 kap. 11§ framgår att social-
tjänsten har ett särskilt ansvar för att arbeta med kvinnor som är eller har varit utsatta för våld 
eller andra övergrepp i hemmet. Lagen är könsneutral, dvs. ingenstans nämns vilket kön föröva-
ren ska ha. Därför anser vi att socialtjänsten har ett ansvar för arbeta och stötta alla kvinnor som 
lever i våldsamma relationer oavsett vilken sexuelläggning kvinnorna har. 
 

Sammanfattning och diskussion 
 
Här presenteras de centrala delarna från analysen och sätts i relation till det övergripande syftet 
med uppsatsen och dess vetenskapliga position.  
 
Uppsatsens syfte var att undersöka vilka föreställningar som socialsekreterare har gällande les-
biskt relationsvåld samt hur de ser på förutsättningarna för att utföra ett bra arbete med denna 
grupp. Socialsekreterarnas föreställningar om lesbiskt relationsvåld, både de som är förövare och 
de som är offer förstås utifrån ett heterosexuellt perspektiv där inslag som makt och kontroll dis-
kuteras av samtliga intervjupersoner. Heterosexualitet är kärnan i deras resonemang då många 
diskussioner antingen påbörjas med en jämförelse med heterosexuellt relationsvåld eller slutar 
där. Detta kan bero på att endast en av våra intervjupersoner har en medveten erfarenhet av les-
biskt relationsvåld och därför blir det naturligt för socialsekreterarna att utgå ifrån heterosexuellt 
relationsvåld då det är detta som de har erfarenhet av. Att på detta sätt utgå ifrån sina erfarenheter 
för att förstå ett socialt problem ger egentligen inga större problem och det kanske till och med är 
ett måste. Problem med ett sådant förhållningssätt kan vara att det leder till "alla lika tänkande" 
och socialsekreterarens roll som normaliserare blir extra tydlig vilket leder till att marginaliserade 
grupper, både vad gäller förståelsen av problemet samt vilka åtgärder som erbjuds, "tvingas" in i 
den rådande normen. För att undvika detta gäller det att socialsekreterarna problematiserar sin 
förståelse och sina fördomar samt att dessa sätts in i det organisatoriska sammanhanget. Vi anser 
att socialsekreterarna har en öppen attityd till detta problem och det finns en vilja att göra bra 
ifrån sig. Det faktum att socialsekreterarna ställer upp på att intervjuas visar att de som socialsek-
reterare har reflekterat över problematiken och att nuvarande situation inte fungerar tillfredstäl-
lande.  
 
Men för att använda en riktig klyscha så kan allt bli bättre. Socialsekreterare bör höja sin med-
vetenhet kring vad deras attityder och värderingar får för konsekvenser för lesbiska i våldsamma 
relationer. Som visats i forskningen finns det en bristande observans gentemot homosexuella 
inom socialtjänsten och det största problemet är kanske inte att så få hör av sig utan att de som 
faktiskt gör det inte blir sedda. Chansen är relativt stor att lesbiska i våldsamma relationer har 
passerat förbi obemärkt i kontakten med socialsekreterarna. Det vill säga en bild framkommer av 
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att socialsekreterarna förstår problemet från ett heterosexuellt perspektiv och detta gör att lesbis-
ka med stor sannolikhet missförstås på en rad olika sätt. Det kan leda till t.ex. att socialsekrete-
rarna föreslår felaktiga åtgärder och insatser. För att tydliggöra är detta spekulationer men dock 
finns viss grund för våra påstående i tidigare forskning. Om socialsekreterarna inte reflekterar 
över hur de bemöter klienter generellt utan onyanserat utgår ifrån "alla lika tänkande" får detta 
naturligtvis konsekvenser för denna utsatta grupp och antagligen för andra marginaliserade grup-
per. Som Dominelli visat befästs de maktrelationer som redan finns om man utgår ifrån "alla lika 
tänkandet", och dessutom finns det tendenser inom det sociala arbetet att socialsekreterarna fun-
gerar som normaliserare vilket inte bara befäster maktrelationer utan dessutom är förtryckande. 
Detta gäller med största sannolikhet även för andra marginaliserade grupper som möter social-
tjänsten, såsom personer med utomnordiskt ursprung eller funktionshindrade.  
 
I det praktiska sociala arbetet kommer socialsekreterarens värderingar till uttryck i de handlingar 
som denne tar sig för. Vi upplever att socialsekreterarna har goda avsikter men de är inte ensam-
ma och hela organisationen behöver arbeta icke-förtryckande för att detta problem ska kunna 
arbetas med på ett bra sätt. Inom organisation bestäms många av de spelregler som man som en-
skild anställd har att rätta sig efter. Begränsningar i tid, pengar etc. påverkar men också klimatet i 
form av värderingar och policy. Som anställd kan det vara väldigt svårt att gå emot organisatio-
nens värderingar Om t.ex det finns ett heteronormativt tänkande på arbetsplatsen är det som en-
skild anställd svårt att bryta det utan det krävs organisatoriska förändringar. En del av empower-
mentbaserat socialt arbete är då att för sig själv, för sin arbetsgrupp men även sin organisation 
arbeta utifrån ett medvetet och aktivt icke-förtryckande perspektiv. Det vi saknar i de intervjuer 
vi genomfört med socialsekreterarna är någon form av personlig reflektion kring huruvida orga-
nisationen som sådan påverkar det praktiska arbete som bedrivs och detta är något som behöver 
ändras på.  
 
Vi tror att ett empowermentbaserat arbete skulle kunna vara fruktbart i arbetet med lesbiska i 
våldsamma relationer, såväl offer som förövare. Inom socialt arbete kommer man ofta i kontakt 
med människor och grupper som är marginaliserade och därför blir det viktigt att man utformar 
arbetet på ett sådant sätt att de stärker och möjliggör förändring. Empowerment har visat sig vara 
effektivt i arbetet med marginaliserade grupper och minoriteter. Hur skulle då ett empowerment 
baserat socialt arbete se ut för lesbiska i våldsamma relationer? Vi tror att det är möjligt att arbeta 
utifrån ett empowerment perspektiv med den som utövar våld i en lesbisk relation. En del i detta 
kan vara kontextualisering som innebär ett fokus på klientens egna "sociala vara" (Payne, 2002. s. 
364). Med detta menas att man hjälper klienten att se sig själv i den kontext man lever i och på så 
sätt möjliggör förändring genom att klientens förståelse för sin situation och sitt beteende ökar. 
Denna kontextualisering blir väldigt viktig när man utgår ifrån social homofobi samt internalise-
rad homofobi som förklaringsmodeller. Då lesbiska är en minoritet i samhället som får utstå för-
tryck och marginalisering både av samhället men också av individer, påverkas därmed deras 
självförtroende, kognitionsmönster, psykologiska integritet och individens relationer till andra 
(Maylon 1992). Risken finns att när man utsätts för en sådan social homofobi att den internalise-
ras i ens medvetanden och påverkar en så att man till slut anser att man får vad man förtjänar av 
majoriteten, detta kallas internaliserad homofobi. Ett antal forskare menar att det kan finnas en 
möjlighet att detta leder till aggression mot andra homosexuella och som kan utlösa våld (Renzet-
ti 1997, s. 285ff. Coleman 1994). Att hjälpa klienten att se dessa homofobiska strukturer i sam-
hället samt hur de påverkar denne kan möjliggöra för klienten att förstå och kanske i slutändan 
ändra sitt beteende. 
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I arbetet med en person som blir utsatt för våld tror vi att det är möjligt att arbeta utifrån ett em-
powermentperspektiv. Utifrån ett empowermentperspektiv är det viktigt att socialsekreteraren 
arbetar på ett sådant sätt att klienten ser på sig själv som värdefull och på så sätt förbättra själv-
känslan och får tillit till sig själv och andra. Centralt blir att arbeta för att klienten genom stöd ska 
gå från beroende till oberoende. Även här blir kontextualisering viktig genom att klienten på så 
sätt får hjälp att sätta in sig själv och sin situation i ett större perspektiv. Detta ska ske via klien-
tens egen bild och förståelse, inte via socialsekreterarens antaganden. Då  det finns ett motstånd 
från lesbiska som grupp att ta itu med denna problematik av rädsla för att spä på fördomar tror vi 
att det som inom empowerment kallas för kollektivisering skulle kunna vara en del i arbetet. Kol-
lektivisering har som fokus att minska isolering och att man hjälper klienten att knyta relationer 
och få stöd från andra personer vilket blir oerhört centralt sett utifrån normaliseringsprocessen. 
Ett exempel på hur man skulle kunna arbeta är att hjälpa lesbiska att söka stöd hos varandra i 
självhjälpsgrupper istället för att mörka och blunda för problemet i rädsla för att spä på fördomar. 
Men för att dessa arbetssätt ska kunna bli aktuella måste man först och främst komma i kontakt 
med offret. Många lesbiska drar sig för att ta kontakt med professionella där ibland socialtjänsten 
därför att det inte tror att de kommer att få adekvat hjälp eller ett bra bemötande. Därför är det 
viktigt att socialsekreterare bemöter denna grupp på ett så bra sätt som möjligt. Som del i detta är 
det viktigt att socialsekreteraren gör upp med sina egna fördomar och förhållningssätt. För social-
arbetaren som arbetar empowerment-baserat handlar det om att utveckla ett förhållningssätt gent-
emot klienten så att denne tänker på sig själv som värdefull och därmed får stärkt självkänsla. 
Detta blir betydelsefullt om klienten ständigt fått höra från sin partner hur värdelös och dålig hon 
är. 
 
Vi tror och hoppas att man kan bli bättre och skickligare i kontakten med klienterna, men för att 
det ska bli verklighet måste man hela tiden ifrågasätta både sig själv och organisationen man ar-
betar i. Varför man gör det man gör, varför och hur man bemöter klienter, vilken syn man har på 
klienten och varför klienten befinner sig i den situation han/hon är. Vi har svårt att tro att man en 
gång för alla kan lära sig att hantera klienter, och sen alltid veta hur man skall göra för att göra 
”rätt”, därtill är socialt arbete och kanske framför allt människor alltför komplicerade. Inte heller 
tror vi att det finns en modell som är allmängiltig, men vi tycker att allt socialt arbete bör vila på 
en icke-förtryckande ansats. För oss blir empowerment perspektivet då en naturlig utgångspunkt. 
All kontakt med medmänniskor, vare sig det är klienter, kollegor eller vänner handlar om interak-
tion mellan två (eller fler) parter, där båda parter ansvarar för sin del av interaktionen som upp-
står. Detta gäller i synnerhet inom socialt arbete då kontakten mellan en klient och socialarbeta-
ren är så ojämlik, vilket gör vårt ansvar som socialarbetare oerhört stort. För att klara detta tror vi 
att ifrågasättandet är ett måste, liksom att vara medveten om och ta ansvar för vilken värdegrund 
man har. 
I vår förförståelse utgick vi ifrån att lesbiska som grupp inte får stöd och hjälp. Vi hade bilden av 
att denna grupp inte bemöts på ett tillräckligt bra sätt och det har vår studie till viss del bevisat. I 
ljuset av vår vetenskapliga position och med uppsatsens resultat, för diskussionen oss mot slutsat-
sen att det är viktigt att granska vilka effekter enskilda individers men också organisationers 
handlingar får på klienter och grupper ute i samhället och av vilka anledningar dessa handlingar 
utförs. I vår förförståelse var heteronormativiteten en central del för att förstå helheten kring les-
biskt relationsvåld. Under processen som skrivandet av denna uppsats varit har vi fått bekräftat i 
såväl teori som empiri hur central del samhällets heteronormativitet är. Vi har fått en fördjupad 
kunskap om hur heteronormativiteten påverkar samt en tydligare bild av den nu, vilken kraft den 
har i det sociala arbetet och vilka konsekvenser det kan få för lesbiska. Detta har i sin tur påverkat 
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hur vi ser på och förstår helheten lesbiskt relationsvåld samt det sociala arbetet kring detta. Sam-
tidigt har vår socialkonstruktivistiska utgångspunkt visat oss hur svår och komplex konstruktio-
nerna av ett socialt problem kan vara, men den har också hjälpt oss i att se att inget bara "är" utan 
allt skapas såväl normer som socialt arbete. Det tycker vi ger hopp inför framtiden då det öppnar 
upp möjligheter för förändring av socialt arbete men även av till synes rigida och opåverkbara 
normer som verkar utgöra en grundbult i vårt samhälle. I detta svåra men möjliga förändringsar-
bete tror vi att empowerment kan spela en viktig roll då den täcker in såväl mikro som makroper-
spektiv. Frågan om vem som ska bedriva arbetet med denna grupp har diskuterats och vi anser att 
det är socialtjänstens ansvar. Detta utifrån både ett moraliskt perspektiv, i form av en personlig 
övertygelse där man utöver den myndighetsreglerade verkligheten även arbetar med en värdering 
och inställning att alla grupper i samhället har rätt till stöd och hjälp oavsett t.ex. sexuell lägg-
ning. Det framgår även att socialtjänsten har ett tydligt juridiskt ansvar att arbeta med denna 
grupp utöver det moraliska ansvaret. Organisationen och dess medlemmar måste vara öppna för 
kritik och förändringar om ett icke-förtryckande och empowerment-baserat arbete ska kunna bli 
tradition men även vara medvetna om att förändring tar tid. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Intervjuguide 

Hur länge har du arbetat som socialsekreterare? 

Vilka är dina huvudarbetsuppgifter? 

Har du någon gång kommit i kontakt med relationsvåld? Beskriv ett sådant tillfälle 

Har du någon gång kommit i kontakt med lesbiskt relationsvåld? Beskriv ett sådant tillfälle 
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Känner du till någon på din arbetsplats som har kommit i kontakt med lesbiskt relationsvåld? 
Beskriv ett sådant tillfälle? 

Varför tror du att vissa lesbiska kvinnor använder våld i sina nära relationer? 

Tror du att detta skiljer sig från heterosexuella relationer? 

Varför tror du att vissa lesbiska kvinnor som utsatts för våld stannar? 
 
Tror du att detta skiljer sig från heterosexuella relationer? 
 
Vilka lösningar och åtgärder ser du för lesbiska kvinnor i våldsamma relationer? 

Tror du att vissa lesbiska kvinnor löper större risk att hamna i misshandelsrelationer än andra 
kvinnor? 

Hur får du reda på vem som är offer respektive förövare i en relation som är våldsam? 

Har ni fått någon utbildning om homosexuella och homosexuellt relationsvåld? 

Vad tror du krävs för att synliggöra denna grupp bättre? 

Vilken kompetens tror du krävs för att arbeta med lesbiskt relationsvåld? 

Är lesbiskt relationsvåld en fråga som uppmärksammas på din arbetsplats? Hur? Om inte vad tror 
du det beror på? 

Vad skulle behöva hända för att förbättra socialtjänstens arbete med lesbiskt relationsvåld? 

Bilaga 2 Brev 

Hej! 

Vi heter Tomas Oredsson och Per Böhlin och är två socionomstudenter från Socialhögskolan i 
Stockholm. Vi skriver för närvarande på vår C-uppsats. Uppsatsen kommer att handla om lesbiskt 
relationsvåld ur ett socialsekreterarperspektiv. Vår intervju kommer att röra sig kring tre teman. 
Det första temat är den som utövar våldet, det andra temat är den som blir utsatt för våldet och 
det tredje temat behandlar socialsekreterarens roll, möjligheter etc. Vi beräknar att intervjun 
kommer att ta ca 1 timme. Vi söker således efter en eller flera personer som arbetar med eller har 
erfarenhet av relationsvåld på din sektion. Intervjupersonerna behöver inte nödvändigtvis ha 
kommit i kontakt med just lesbiskt relationsvåld utan det räcker med att ha ett intresse för ämnet. 
Självklart kommer de som intervjuas att vara anonyma. 

Har du eller någon på din sektion frågor och funderingar kring detta, tveka inte att höra av er på 
våra mobiler eller mail. 
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Tacksam för svar! 

Med vänliga hälsningar 

Tomas Oredsson & Per Böhlin 
 


