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ABSTRACT 
 
A social psychological analysis of same-sex partner violence from a power- and 
normativity perspective 

Thérèse von Braun 
 
The purpose of this study was to get a deeper theoretical understanding of same-sex partner 
violence by doing an analysis of the narrative constructions in research articles. The two 
questions at issue was: 1. How does research literature discuss same-sex partner violence with 
focus on relationship dynamics, the characteristics of the two parties, sex, gender and 
sexuality and the social context? 2. How does research literature discuss the professional 
treatment of same-sex partner violence? The 21 primary documents that were chosen are peer-
reviewed articles written by researchers and professional therapists and counsellors. To 
investigate the narrative constructions the primary documents were analyzed with a 
hermeneutic approach, social constructionism and the psychodynamic theory. The research 
findings showed that individual factors are significant to the understanding of the violent 
relationships as well as the professionals who meet the relationships parties in their 
profession. It is, however, also necessary to put the relationship and the professionals in a 
social context to get a deeper and more extensive understanding of same-sex partner violence 
and the professionals treat of the parties. A multidimensional analysis, for example a social 
psychological one, therefore seems necessary. 
 
Keywords: same-sex, partner violence, partner abuse, homosexuality 

ABSTRACT 
 
En socialpsykologisk analys av samkönat partnervåld ur ett makt- och 
normativitetsperspektiv 

Thérèse von Braun 
 
Uppsatsens syfte var att nå en större teoretisk förståelse av samkönat partnervåld, genom att 
analysera olika forskningsartiklars narrativa konstruktioner av våldet. De två 
frågeställningarna var: 1. Hur diskuterar forskningslitteraturen samkönat partnervåld med 
fokus på temana relationsdynamik, karaktär hos parterna, kön, genus och sexualitet samt 
betydelsen av social kontext? 2. Hur diskuterar forskningslitteraturen det professionella 
bemötandet av samkönat partnervåld? De 21 valda primärdokumenten som analyserats är 
artiklar som granskats vetenskapligt via peer-review och författats av forskare och 
professionella terapeuter och behandlare. Materialet har bearbetats utifrån en hermeneutisk 
ansats, socialkonstruktionism och psykodynamisk teori. Resultatet visade att individuella 
faktorer är av stor betydelse rörande relationens båda parter såväl som de professionella som i 
sin yrkesutövning träffar parterna. Det är dock nödvändigt att sätta både relationen och 
mötena med professionella i en social kontext för att nå en djupare och mer omfattande 
förståelse av samkönat partnervåld och de professionellas bemötande av våldet. En 
flerdimensionell analys, exempelvis en socialpsykologisk, verkar därför nödvändig. 
 
Sökord: samkönad, partnervåld, partnermisshandel, homosexualitet 
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1. Inledning 

Sommaren år 2000 inrättade regeringen Nationellt Råd för Kvinnofrid [NRK] som bland 

annat fick i uppdrag att fördjupa kunskaperna om våld i nära relationer. Regeringen valde ut 

ett antal specifika arbetsområden - varav ett var våld i homosexuella förhållanden. Under sitt 

arbete har rådet kunnat fastställa att kunskaperna hos olika professionella grupper fortfarande 

är bristfälliga när det gäller våld i nära relationer i allmänhet, och samkönat partnervåld i 

synnerhet. NRK menar att synliggörandet av att våld förekommer i homosexuella 

förhållanden måste påskyndas och att bemötandet av den våldsutsatta/e måste förbättras. Det 

finns, konstaterar rådet, ett stort behov av upplysning och utbildning (Nationellt Råd för 

Kvinnofrid [NRK], 2003, s. 3).  

 

På våren 2003 gav NRK ut skriften Kvinna slår kvinna. Man slår man. Homosexuell 

partnermisshandel som hade det uttalade syftet att förhoppningsvis kunna initiera till ett 

fortsatt arbete på området för att förhindra att problematiken förtigs (ibid.). Den forskning 

som handlar om samkönat partnervåld har knappast ökat i någon större utsträckning under de 

år som gått sedan NRK:s skrift gavs ut. I alla fall inte i Sverige. Rapporten Våldsamt lika och 

olika – om våld i samkönade parrelationer av Holmberg, Stjernqvist och Sörensen är ett 

ovanligt bidrag. Rapporten kom 2005 och är framförallt en kvantitativ kartläggning av 

partnervåld även om den också tar upp olika hjälpinstansers kunskap om, och inställning till, 

samkönat partnervåld (Holmberg, Stjernqvist & Sörensen, 2005).   

 

Just olika hjälpinstanser och deras förmåga att förstå och bemöta de som utsatts för samkönat 

partnervåld är av stor betydelse. I det läget fordras god kunskap om samkönat partnervåld 

såväl som homo-, bi- och transpersoners allmänna livssituation. Många av de som arbetar 

inom socialt arbete, sjukvård och rättsväsende har dock bristande kunskaper om dessa 

områden vilket inte bara kan vara kränkande för de som söker deras hjälp, utan till och med 

en fråga om liv och död när det exempelvis handlar om partnervåld (Morrow, 2006, s. 10-15; 

Messinger, 2006, s. 452).  

 

Min förhoppning är att denna uppsats ska bidra till att öka kunskapen om samkönat 

partnervåld. Framförallt hoppas jag att den kunskapen kommer att kunna användas som 

underlag för utövandet av det praktiska arbetet inom områden som socialt arbete, sjukvård 

och rättsväsende. 
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1.1 Min initiala orientering i uppsatsämnet 

Corbin och Srauss (2008) skriver att man kan gå tillväga på olika sätt när man avgränsar sitt 

problemområde. Ett sätt är att göra några första initiala observationer av området för att på så 

vis försöka identifiera återkommande ämnen och frågor som kan utgöra relevanta 

problemområden (Corbin & Srauss, 2008, s. 21-23). Inför skrivandet av denna uppsats 

började jag med att gå tillväga på det sätt som Corbin och Strauss beskriver. Jag läste texter 

som handlade om samkönat partnervåld och tyckte mig efterhand kunna skönja ett visst 

mönster rörande vilka teman som generellt sett stod i fokus i texterna. Dessa teman var: 

*Våldstyper och relationsdynamik  

*Karakteristik hos parterna  

*Kön, genus och sexualitet 

*Relationer och sociala kontexter 

*Professionella gruppers bemötande och arbete med partnervåld 

 

Upptäckten att dessa teman verkade vara centrala fick mig att bestämma mig för att fokusera 

uppsatsarbetet på dem. Det två främsta skälen till detta var för det första att de är så pass 

övergripande att de täcker in många aspekter på fenomenet samkönat partnervåld. För det 

andra för att man kan anta att de är centrala inom forskningen på området eftersom de går att 

identifiera i så många artiklar och böcker. En annan iakttagelse som jag gjorde under den 

initiala läsningen var att det på det stora hela verkade vara ganska ont om teoretiska analyser. 

De analyser som jag trots allt fann var ofta fokuserade på en särskild aspekt av partnervåld. 

Det verkade således vara ont om texter som erbjöd en mer heltäckande analys där många 

aspekter togs i beaktan. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Eftersom jag uppfattade det som att det var ovanligt med analyser som granskade ett flertal 

aspekter, beslöt jag att försöka göra en sådan analys. Med tanke på att detta är en uppsats som 

skrivs inom ämnet socialt arbete så beslöt jag mig även för att försöka fokusera på perspektiv 

som kan anses relevanta för praktiskt socialt arbetet med samkönat partnervåld. Inom socialt 

arbete görs ofta distinktioner mellan individinriktat arbete, socialt grupparbete och 

strukturinriktat arbete (Meeuwisse & Swärd, 2006, s. 47). Jag har i denna uppsats valt att 

fokusera på de två förstnämnda, det vill säga individer och grupper. Jag fokuserar därmed min 

analys på de som Bronfenbrenner kallar för mikro- och mesonivå (Levin & Lindén, 2006, s. 
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86). Syftet med denna uppsats blev därför att försöka nå en teoretisk och flerfaktoriell 

förståelse av samkönat partnervåld, med fokus på mikro- och mesonivå. 

Uppsatsens två frågeställningar är: 

1. Hur diskuterar forskningslitteraturen samkönat partnervåld med fokus på temana våldstyper 

och relationsdynamik, karakteristik hos parterna, kön, genus och sexualitet samt betydelsen av 

social kontext? 

2. Hur diskuterar forskningslitteraturen det professionella bemötandet av samkönat 

partnervåld? 

Även om man rent teoretiskt kan tänka sig att det finns enstaka exempel på personer med 

någon typ av transidentitet i primärdokumenten, så avser samkönat partnervåld här olika typer 

av våld som förekommer i en parrelation mellan två individer med samma kön, i bemärkelsen 

biologisk kropp och könsorgan (Hirdman, 2003, s. 13). Huruvida personerna identifierar sig 

som hetero-, homo-, bi- eller transsexuella är alltså av underordnad betydelse i detta 

sammanhang. Med våldstyper och relationsdynamik avses här de olika sätt som våldet utövas 

på samt parternas inbördes positioner och beteende i förhållande till varandra (Eliasson, 1997, 

s. 16; Lundgren, 2004, s.101-102; NRK, 2003, s. 17-18; Walsh, 1996, s. 192-193). 

Karakteristik hos parterna handlar här främst om faktorer som individuella 

uppväxtförhållanden, psykisk och fysisk hälsa, eventuellt missbruk samt personliga 

förhållningssätt till partnervåldet (Bunker Rohrbaugh, 2006, s. 295; Brown, 2008, s. 458; 

Fortunata & Kohn, 2003, s. 562; McKenry Serovich, Mason & Mosak, 2006, s. 239; Stanley, 

Bartholomew, Taylor, Oram & Landolt, 2006, s. 33). Kön avser här parternas biologiska kön 

(Hirdman, 2003, s. 13). Med genus avses här kvinnligt och manligt som överförda 

abstraktioner (Hirdman, 2003, s. 16), det vill säga olika typer av könskodade kulturella, 

historiska och sociala konstruktioner av beteenden, tankar och känslor (Ambjörnsson, 2006, s. 

112-113; Gemzöe, 2006, s. 80-83). Begreppet sexualitet handlar här främst om homosexuella 

känslor och dessa känslors relation till heterosexualitet och heteronormativitet (Rosenberg, 

2002, s. 17-18), som är den typ av normativitet som avses i uppsatstiteln. Benämningen social 

kontext avser här huvudsakligen familj, vänner och bekanta till relationens parter (Fortunata 

& Kohn, 2003, s. 564; Hardesty, Oswald, Khaw, Fonseca & Chung, 2008, s. 200-201; 

McKenry et al., 2006, s. 239). Det professionella bemötandet innebär här socialarbetares, 

terapeuters och polisers agerande och attityder i kontakten med parterna i en samkönad 
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relation i vilken det förekommer våld (Bornstein, Fawcett, Sullivan, Senturia & Shiu-

Thornton, 2006, s. 172; Helfrich & Simpson, 2005, s. 355). 

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med ett kapitel innehållandes inledning, disposition, en beskrivning av min 

initiala orientering i uppsatsämnet samt syfte och frågeställningar. 

I det andra kapitlet redovisas uppsatsämnets koppling till socialt arbete, förklaringar av 

begrepp och en allmän bakgrundsteckning av tidigare forskning. I kapitel 3 beskrivs studiens 

teoretiska perspektiv. Kapitel 4 handlar om metoden. Där beskrivs studiens 

vetenskapsfilosofiska position och sedan den metod jag valt för uppsatsen. Därefter redovisas 

min egen förförståelse och beskrivningar av hur jag gått tillväga vid urval och avgränsningar. 

Därefter följer en presentation av de valda primärdokumenten, en beskrivning av hur 

bearbetning och analys av materialet har gått till samt en diskussion om reliabilitet och 

validitet. I kapitel 5 redovisas uppsatsens resultat vilket är uppdelat i fem underrubriker, under 

vilka information från de olika primärdokumenten sorterats in. I slutet av varje underrubrik 

ges en kommentar och delanalys av det som framkommit under den aktuella rubriken. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattande kommentar och analys av resultatet. I kapitel 6 förs 

en avslutande diskussion där jag besvarar uppsatsens frågeställningar, tolkar dessa svar och 

för en diskussion kring det framkomna resultatet. Avslutningsvis för jag en kritisk diskussion 

kring resultatet och metoden samt ger förslag på fortsatt forskning.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Koppling till socialt arbete 

Enligt den lagändring som gjordes i Sverige år 1982 så faller misshandel under allmänt åtal 

oavsett om det äger rum ute i offentligheten eller i en mer privat sfär som exempelvis i 

hemmet. Detta innebär att misshandel i hemmet inte betraktas som en privat angelägenhet 

utan som ett problem som staten inte accepterar. Den roll en lagstiftning har i en välfärdsstat 

kan beskrivas som ett förstatligande och en ”jurifidiering” av privata relationer, vilket innebär 

att privata frågor och konflikter omvandlas till samhälleliga problem som ska ha en rättslig 

lösning. I den process som definierar ett socialt problem kan alltså lagstiftning och dess 

tillämpning utgöra en viktig del. Sett ur detta perspektiv kan man säga att den lagstiftningen 

bidragit till att definiera våld i hemmet som ett socialt problem (Hollander, 2007, s. 110-111; 

Hydén, 1995, s. 24-25). Utifrån den aspekten kan man, enligt mitt förmenande, även betrakta 

samkönat partnervåld som ett socialt problem. 
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En annan företeelse som staten har uppmärksammat och lagstiftat kring är frågan om att bli 

utsatt för diskriminering, förtryck och våld på grund av sexuell läggning, ibland även kallat 

hatbrott (vilket är kopplat till avsnitt 2.2.4 Heteronormativitet och genus). Det finns 

indikationer på att just hatbrott kan vara särskilt skadliga för den som utsätts. Om hat finns 

med som ett tilläggsmoment i brottet så innebär det en extra dimension av kränkning i och 

med att brottet riktas mot något som är centralt för ens identitet (Tiby, 1999, s. 3, 13). Till 

skillnad mot individer i många andra stigmatiserade minoritetsgrupper, som exempelvis har 

med etnicitet att göra, så kan en hbt-person också vara dubbelt utsatt i den meningen att 

vederbörande saknar stöd från ursprungsfamilj och andra närstående på grund av sin sexuella 

identitet och/eller könsidentitet. Hbt-personen är ju ofta i minoritet även inom den egna 

ursprungsfamiljen. I det sammanhang där många andra utsatta personer kan finna förståelse 

och stöd riskerar alltså hbt-personen att istället utsättas för ytterligare brott (ibid., s. 78). En 

person som råkar ut för våld i en samkönad relation kan alltså ha svårt att få hjälp och stöd av 

anhöriga, vilket kan göra vederbörande extra utsatt såväl praktiskt som känslomässigt. 

 

Socialarbetare kommer ofta i kontakt med individer som utsatts för brott av ett eller annat 

slag. Av detta, såväl som av flera andra skäl, är det viktigt att socialarbetare har god kunskap 

om olika typer av lagstiftningar. Förvisso motiveras social lagstiftning ofta som ett medel att 

stärka enskilda medborgares, välfärd, integritet och rättsäkerhet. Samtidigt kan dessa intressen 

ofta komma i konflikt med varandra och huruvida man har rättighet eller skyldighet att 

ingripa i vissa situationer handlar om tolkning. Denna tolkning varierar ofta beroende på vem 

som utför tolkningen och vem ett eventuellt ingripande riktar sig emot (Hollander, 2007, s. 

110-111). Här kommer begreppet rättsäkerhet in i bilden. Detta begrepp är en grundläggande 

princip för all offentlig verksamhet och innebär bland annat att myndigheters handläggning 

ska vara opartisk. Individer får alltså inte diskrimineras på grund av exempelvis kön, ålder, 

etnisk bakgrund eller funktionshinder (Hollander, 2007, s. 120). 

 

Detta till trots riktar ofta allmänheten kritik mot offentliga myndigheter. Många människor 

känner sig kontrollerade och ifrågasatta, bland annat av sociala myndigheter (Hollander, 

2007, s. 120). Messinger skriver att de lagar som är till för att skydda människor från 

trakasserier, misshandel och våldtäkt från närstående är könsneutrala, men att det ändå ofta 

finns ett förgivettagande om att partnervåldsförövare och deras offer ska ingå i en 

heterosexuell relation (Messinger, 2006, s. 452). Misshandel i hbt-relationer, det vill säga 
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homo-, bi- och transpersoners relationer (Rosenberg, 2002, s. 14), löper en risk att inte 

uppmärksammas av varken närstående eller de samhällsinstanser som har till uppgift att agera 

mot våld i alla typer av parrelationer. Denna osynlighet skapar andra sammanhang för våldet 

jämfört med det våld som sker i en heterosexuell relation (Holmberg, Stjernqvist & Sörensen, 

2005, s. 17) . Som en del i att försöka göra det osynliga samkönade partnervåldet mer synligt 

är det viktigt att berörda yrkesgrupper, däribland socialarbetare, får ordentlig utbildning 

rörande denna problematik (NRK, 2003, s. 23), såväl som hbt-klienter i allmänhet (Morrow, 

2006, s. 3). Detta är särskilt viktigt med tanke på den formella makt och överposition som 

socialarbetare på grund av sin profession åtnjuter gentemot sina klienter (Hollander och 

Alexius Borgström, 2009, s. 12). 

 
2.2 Begreppsförklaringar 

I detta avsnitt följer en rad förklaringar och definitioner av olika begrepp som förekommer i 

uppsatsen. Många av de begrepp som tas upp förekommer explicit såväl som implicit i de 

texter som är föremål för analys. En del av dessa begreppsförklaringar kan möjligen 

exkludera vissa aspekter, eller för den delen fokusera väldigt mycket på andra perspektiv, 

vilket av läsaren kanske kan uppfattas som att förklaringen är bristfällig och/eller ensidig. 

Anledningen till detta är att jag har valt att fokusera på de aspekter inom begreppen som jag 

har bedömt vara av relevans för det material som analyseras i min uppsats. 

 

2.2.1Partnervåld 

Eliasson (1997) skriver att en vanlig missuppfattning när det gäller mäns våld mot en kvinnlig 

partner är att det börjar som ett vanligt ömsesidigt gräl som sedan går över styr genom att 

mannen drabbas av en plötslig uppblossande ilska som leder till en knuff eller en örfil. Detta 

är som sagt en missuppfattning, enligt Eliasson. Det handlar inte om vardaglig osämja som 

eskalerar till våld mellan två parter (Eliasson, 1997, s. 19). Hydén menar att dessa 

misshandelsrelationer snarare kännetecknas av ett grundläggande mönster av dominans och 

underordning där mannen använder våld för att skaffa sig en överordnad position gentemot 

kvinnan. Detta våld är cykliskt och upprepas gång efter annan med förhistoria, våldsutbrott 

och efterspel. (För mer detaljerad beskrivning se 2.2.3 Våldets normaliseringsprocess och 

våldscykeln). Typiskt är också att kvinnan misslyckas med att skydda sig, att hon lever i en 

rädsla för mannens våld och utarbetar diverse strategier för att undvika nya utbrott, samt att 

parets relation präglas av en misstro, rädsla och osäkerhet som i sin tur leder till bristande 

uppriktighet och svårigheter att lösa konflikter (Hydén, 1995, s. 215-216). Att försöka lösa 
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detta med traditionella familjeterapeutiska behandlingsformer, som man kanske skulle försöka 

med vid andra relationsproblem, anses av många vara synnerligen olämpligt (ibid., s. 213). 

Hydén skriver att det ”i allt väsentligt är våldet som skapar familjesystemet och inte tvärtom” 

(ibid., s. 214).  

 

Det är även viktigt att understryka att våldet inte bryter ut i ett tillstånd av blint raseri. Den 

man som misshandlar sin kvinnliga partner utövar främst våldet hemma, helst när de två är 

ensamma och han styr noga både hur, var och hur mycket han slår (Hydén, 1995, s. 142-143; 

Lundgren, 2004, s.25). Den partnermisshandel som utövas i samkönade relationer ser i stort 

sett ut på samma sätt och lämnar djupa sår hos de som utsätts. Våldet, partnermisshandelns 

mekanismer, misshandlarens krav på makt och kontroll, nedbrytningsprocessen av den 

misshandlade och begränsningen av dennes livsutrymme är likadan oavsett om våldet utövas 

av man mot en kvinna eller av en man mot en man eller en kvinna mot en kvinna (NRK, 

2003, s. 17-18; Walsh, 1996, s. 192-193). Vissa skillnader finns dock. Dessa har delvis att 

göra med omgivningens olika värdering av heterosexuella respektive homosexuella relationer 

(Walsh, 1996, s. 193) och behandlas bland annat under rubriken 2.2.4 Heteronormativitet 

och genus.  

2.2.2 Olika våldsuttryck 

För att ge läsaren en introducerande bild av hur partnervåld kan gestalta sig så ges här en 

redogörelse för olika typer av våldsuttryck som kan förekomma. Det våld som utövas inom en 

relation kan ta sig flera olika uttryck. De olika varianterna brukar benämnas som materiellt 

våld, psykiskt våld, fysiskt våld och sexuellt våld (Lundgren, 2004, s.101-102; Walsh, 1996, 

s. 189-190). Materiellt våld kan handla om att förövaren tar ifrån offret ett föremål med högt 

affektionsvärde eller att offret får sin rörelsefrihet begränsad Det kan även handla om att 

förövaren slår sönder möbler med syftet att offret ska bli varse förövarens fysiska styrka och 

därigenom skrämmas till lydnad (Eliasson, 1997, s. 16; NRK, 2003, s.9). 

 

Det finns många varianter på psykiskt våld men i stora drag handlar det om hot, förlöjligande, 

nedvärdering inför andra människor, berövande av sömn, påförande av skuld och skam och 

isolering (Lundgren, 2004, s. 54; NRK, 2003, s. 9). Förlöjligande handlar om kränkande 

kommentarer rörande såväl utseende som karaktärsdrag och handlingar. Även nedsättande 

tillmälen är vanliga. Nedvärdering och hån inför andra människor är snarlik förlöjligandet 

(Eliasson, 1997, s. 16; Walsh, 1996, s. 189). För att ytterligare förstärka känslan av vanmakt 
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hos offret kan förövaren rikta sitt hån mot något som är en konsekvens av det fysiska våld 

som offret utsatts för, till exempel kommentarer om att skador i ansiktet gör att offret är ”fult” 

(NRK, 2003, s. 9). 

 

Berövandet av sömn minskar offrets mentala motståndskraft (Holmberg, Stjernqvist & 

Sörensen, 2005, s.77; NRK, 2003, s. 10). Påförandet av skuld och skam är ett vanligt inslag i 

det psykiska våldet i en misshandelsrelation. Offret tillskrivs skulden och skammen för det 

våld som han eller hon blivit utsatt för (NRK, 2003, s. 10). Isoleringen innebär att offrets 

kontakt med andra personer övervakas svartsjukt av förövaren och minskar ofta undan för 

undan. Isoleringen är ett sätt från förövarens sida att få så stor kontroll över sin partners liv 

som möjligt och att dölja misshandeln för utomstående (Holmberg, Stjernqvist & Sörensen, 

2005, s.77; Lundgren, 2004, s. 28-29, 54). På grund av rädsla för åsikten att homosexualitet är 

något avvikande och konstigt kan, i vissa samkönade relationer där offret inte är öppet med 

sin läggning, ett effektivt hot från förövaren vara att avslöja för omgivningen att offret lever i 

en homosexuell relation (Holmberg, Stjernqvist & Sörensen, 2005, s.77).  

 

Det fysiska våldet visar sig oftast efter att relationen har pågått ett tag och tar sig många olika 

uttryck. Det finns mildare varianter som fasthållande, nypningar och lätta knuffar. De mildare 

varianterna används ofta, liksom en del av det materiella våldet, som ett sätt att varna för 

eventuellt grövre våld (Eliasson, 1997, s. 16; Holmberg, Stjernqvist & Sörensen, 2005, s. 47; 

NRK, 2003, s. 10). Det grövre våldet kan exempelvis bestå av kraftigare knuffar som syftar 

till att offret ska ramla och slå sig, örfilar, strypgrepp och andra former av kvävningsförsök, 

sparkar och knytnävsslag (Walsh, 1996, s. 189). Förövaren kan även släpa offret i håret och 

använda sig av olika tillhyggen. Regelrätta vapen som knivar förekommer men det är 

vanligare med olika vardagsföremål som råkar finnas till hands. Om misshandeln äger rum i 

sovrummet kan sänglampans sladd användas som piska eller strypsnara. Är man i köket kan 

förövaren utdela slag med en stekpanna (NRK, 2003, s. 10). Det två varianterna av 

sexualiserat våld är fysiskt våld riktat mot könsorganet och påtvingade sexuella handlingar av 

olika slag. Ofta kan det finnas samband och kombinationer mellan dessa (Holmberg, 

Stjernqvist & Sörensen, 2005, s. 47; Lundgren, 2004, s. 41; NRK, 2003, s. 10). 

 

I denna uppsats kommer jag även att diskutera det så kallade symboliska våldet eftersom jag 

menar att detta har flera beröringspunkter med psykiskt våld, våldets normaliseringsprocess 

och våldscykeln (se avsnitt 2.2.3 nedan) samt med heteronormativitet och genus (se avsnitt 
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2.2.4 nedan). Teorin om symboliskt våld bygger på uppfattningen att det i människors 

samspel förekommer en kommunikation på ett symboliskt plan. I vårt dagliga samspel 

påverkar vi varandras handlingar genom ord, miner, gester och så vidare. Den materiella 

grunden till att man förhåller sig på ett speciellt sätt till olika medaktörer på föreställningarnas 

nivå är att man innehar en viss social position. De föreställningar vi har av varandra är således 

intimt förknippat med våra sociala relationer (Nygren, 1977, s. 224-225). 

 

De sätt vi förhåller oss till varandra på är dock alltid beroende av ”styrkeförhållanden med 

bestämda styrkepositioner” (ibid., 225). Det betyder att en viss social grupp kan påverka en 

annan till att omfatta särskilda uppfattningar och attityder, vilket framförallt sker genom en 

process som äger rum i och genom sociala relationer på en symbolisk nivå. Dessa relationer 

förutsätter dock att det finns relationer även på andra mer ”jordnära” icke-symboliska nivåer 

som exempelvis juridisk eller ekonomisk nivå. På juridisk såväl som på ekonomisk nivå finns 

också sociala relationer, och de maktförhållanden som finns där utgör grunden för 

maktförhållanden på den symboliska nivån. Nygren citerar Bourdieu och Passerons påstående 

att ”all symbolisk våldsmakt adderar sin egen styrka, av symbolisk karaktär, till de 

styrkeförhållanden den bygger på” (ibid.). Bourdieu och Passeron menar alltså att de 

maktförhållanden som finns på den symboliska nivån under vissa förhållanden äger en egen 

styrka som kan förstärka de maktförhållanden som finns på andra nivåer. Om en social grupp 

döljer icke-symboliska maktförhållanden, som ju utgör grunden för de symboliska 

maktförhållandena, kan de lyckas få en annan social grupp att uppfatta vissa tankegångar som 

legitima. Det är till och med möjligt att få en förtryckt grupp att bli av uppfattningen att de 

rådande omständigheterna är fullt rimliga (ibid.). 

 

För att det ska vara möjligt att tala om de symboliska maktförhållandena som något sånär 

obundna av de icke-symboliska maktförhållandena måste de relationer som råder mellan 

grupper på dessa två nivåer få det att framstå som om de var skilda åt, fast de i själva verket är 

intimt förknippade. En särskild social grupp har ett intresse av att en annan, förtryckt, grupp 

införlivar specifika föreställningar. Detta införlivande sker under sådana påtryckningsformer 

att både föreställningarnas innebörd och det sätt på vilket de införlivas upplevs som legitimt 

istället för att uppfattas som det symboliska övergrepp det i själva verket är. På det sättet 

framstår våld på den symboliska nivån som legitim och betraktas inte längre som våld och 

detta benämns som det symboliska våldet (ibid., s. 225-226). Som vi ska se i avsnitt 5. så 

spelar olika gruppers maktförhållanden till varandra en stor roll i diskussionen om samkönat 
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partnervåld. Framförallt kommer en, förmodat heterosexuell, majoritetskulturs symboliska 

våld gentemot samkönade par att diskuteras. 

2.2.3 Våldets normaliseringsprocess och våldscykeln 

Våldets normaliseringsprocess och våldscykeln är begrepp som används för att beskriva 

hur våldet ofta utvecklas och fortskrider i en parrelation. Genom att förövaren gradvis 

utövar mer och mer psykisk misshandel gentemot sin partner blir offret successivt mer 

och mer utlämnad åt, och kontrollerad av, förövaren (Eliasson, 1997, s. 153-154). 

Eftersom det psykiska våldet utövas i liten skala till en början, för att sedan bli värre och 

värre, är det ofta svårt för såväl offer som utomstående att märka vad som pågår. Vanligen 

är det först efter att det psykiska våldet har pågått en tid och därmed gett förövaren mer 

makt och kontroll i relationen, som det materiella, fysiska och sexuella våldet börjar. När 

det inträffar är offret vanligen så nedbrutet, skrämt, kontrollerat och förvirrat att han eller 

hon inte lämnar förövaren trots misshandeln. De olika våldsuttrycken blir undan för undan 

en del av vardagen och betraktas som ett ”normalt” inslag i relationen. Dessutom har 

offret ofta blivit så isolerat att möjligheten att en utomstående ska uppmärksamma 

misshandeln och komma till offrets undsättning är mycket liten (Eliasson, 1997, s. 153-

154; Lundgren, 2004, s. 54; NRK, 2003, s. 14-17). Det faktum att våldets 

normaliseringsprocess innebär att den psykiska misshandeln ökar gradvis för att så 

småningom resultera i att våld överlag betraktas som legitimt av offret, både till sin 

innebörd och sitt uttryckssätt, gör enligt mitt förmenande att det kan jämföras med det 

symboliska våldet som Nygren pratar om (Nygren, 1977, s. 224-226). Skillnaden är dock 

att våldets normaliseringsprocess handlar om samspelet mellan två individer medan 

symboliskt våld, som jag tolkar det, snarare handlar om relationer mellan olika grupper. 

 

När det gäller partnervåldet så varvas vanligen misshandelstillfällena även med stunder av 

kärlek, ömhet och försoning mellan parterna, vilket gör det ännu svårare för offret att 

bryta relationen (Eliasson, 1997, s. 153-154). Allt är ju inte helt igenom dåligt. Så 

småningom övergår den kärleksfulla fasen till en spänd situation som bottnar i förövarens 

osäkerhet och offrets nervositet över att bli slagen igen. Till slut resulterar den spända 

fasen i våld som sedan slätas över och ursäktas för att sedan övergå i en ny period av 

kärlek. Det blir en slags våldets onda cirkel där misshandel ingår som en normal del 

(Lundgren, 2004, s. 57; NRK, 2003, s. 14-17; Renzetti, 1992, s. 80-81). 
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Jag menar att denna process kan kopplas till det symboliska våld som Nygren diskuterar. 

Det finns givetvis skillnader. Förutom att det symboliska våldet i allmänhet kan ses som 

mer subtilt än det individuella våldet, så utövas symboliskt våld på en mer strukturell nivå 

mellan olika grupper (Nygren, 1977, s. 225-226) medan våldets normaliseringsprocess 

och våldscykeln sker mellan enskilda individer (Lundgren, 2004, s. 57; Renzetti, 1992, s. 

80-81). Vad som dock förenar det symboliska våldet och den individuella våldscykeln är 

att den dominanta parten, antingen den nu utgörs av en grupp eller enskild individ, har ett 

intresse av att den underordnade parten införlivar vissa föreställningar. Det som också 

förenar är att de påtryckningsformer som används, såväl som föreställningarnas specifika 

innebörd, syftar till att den underordnade parten ska acceptera sin underordning och till 

och med uppfatta den som legitim (Lundgren, 2004, s. 57; Nygren, 1977, s. 225-226; 

Renzetti, 1992, s. 80-81). 

2.2.4 Heteronormativitet och genus 

Den normativitet som åsyftas i uppsatstiteln är heteronormativitet. Som vi kommer att se i 

avsnitt 5. så utgör heteronormativitet och genus viktiga begrepp i denna uppsats. På grund av 

det har jag valt att ge en kortfattad och allmän redogörelse för dem här.  

 

Enkelt uttryckt är heteronormativitet ett antagande om att alla är heterosexuella och att 

heterosexualitet är det naturliga (Rosenberg, 2002, s. 100). Det är en utestängande och 

utdefinierande praktik som hierarkiskt placerar heterosexualitet i en position av att vara den 

överordnade sexualiteten. Heterosexualitet framstår som äkta, allomfattande och enhetlig 

medan homosexualitet definieras som en negativ och avvikande företeelse (ibid., s. 17-18), 

vilket i extrem form ofta benämns som homofobi och/eller heterosexism (Davies, 1996, s. 41-

42). Homofobin kan å ena sidan handla om att omgivningen är fientligt inställd till 

homosexualitet, så kallad extern homofobi (Elze, 2006, s. 45; Mallon, 1998, s. 13; Walsh, 

1996, s. 193) vilket kan leda till hatbrott på grund av sexuell läggning (Tiby, 1999, s. 3, 13). 

Det kan å andra sidan även vara så att en person som själv hyser homosexuella känslor kan 

känna skam över dessa känslor och anse dem ”sjuka”, vilket benämns som internaliserad 

homofobi. Personen ifråga har således internaliserat omgivningens fientliga inställning till 

homosexualitet och kan till och med uppleva det förtryck den utsätts för som berättigat (Elze, 

2006, s. 45; Mallon, 1998, s. 13; Walsh, 1996, s. 193). 
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Som jag ser det är heteronormativiteten ett exempel på det symboliska våld som Nygren 

beskriver (Nygren, 1977, s. 224-226). För det första menar Nygren att ett symboliskt våld 

bland annat kan ta sig uttryck genom att den underordnade gruppen kan komma att betrakta 

sin situation och position som legitim (ibid.), vilket internaliserad homofobi enligt min 

mening är ett exempel på. För det andra hävdar Nygren också att det symboliska våldet vilar 

på en grund av sociala förhållanden av mer handfast karaktär som exempelvis juridik (ibid.). 

Ett av flera juridiska förhållanden som kan anses vara relevanta i detta sammanhang är det 

faktum att det globalt sett är mycket ovanligt med könsneutral äktenskapslagstiftning. Denna 

särskiljande juridik kan ses som ett exempel på de mer handfasta sociala förhållanden som 

symboliskt våld, exempelvis en attityd, vilar på (Nygren, 1977, s. 224-226). Som vi kommer 

at se i avsnitt 5. så finns det de som menar att heteronormativiteten, framförallt i form av 

homofobi, anses ha en avgörande betydelse för fenomenet samkönat partnervåld. 

 

Homofobin är som sagt en extrem form av heteronormativitet (Davies, 1996, s. 41-42). Det är 

dock inte all heteronormativitet som är så grov som homofobin. Heteronormativitet har 

exkluderandet och inkluderandet som två bärande principer. Man kan till exempel se 

homosexualitet som inkluderad i heteronormativiteten eftersom den fungerar som en minoritet 

mot vilken heterosexualiteten positionerar sig som norm. Samtidigt sker även ett 

exkluderande då heteronormativiteten både definierar och utestänger andra typer av sexuella 

uttryck som betraktas som onormala (Rosenberg, 2002, s. 100-101), vilket i denna uppsats 

delvis kommer att illustreras genom beskrivningar av samkönade pars livsvillkor. 

 

Normativitet grundar sig på normer som i praktiken är sociala regelsystem som ofta är och 

förblir osynliga fram tills någon eller några bryter mot dem. Vad som är viktigt att 

understryka är att normativitet inte bara handlar om normalitet, det vill säga frånvaro av 

avvikelse. Normativitet innebär också ett föreskrivande om att individer ska följa vissa sociala 

och moraliska regler som andra har satt upp. Bestraffningarna som avvikare utsätts för kan 

handla om alltifrån något diffusa företeelser som osynliggörande eller marginaliserande till 

mer konkreta handlingar som fängelsestraff och/eller fysiskt våld. Normativitet utgör alltså 

det maktsystem som stödjer och vidmakthåller normer, i det här fallet normer kring sexualitet 

(Rosenberg, 2002, s. 100-101), vilka personer i samkönade relationer bryter emot.  

 

Att definiera sig själv som heterosexuell är dock inte nog för att leva upp till det 

heteronormativa idealet (Rosenberg, 2002, s. 18). Heterosexualitet är inte en enhetlig storhet 
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som är definierad en gång för alla utan måste uttryckas och praktiseras på vissa sätt. Även 

inom heterosexualiteten finns det hierarkier mellan den mängd av varianter som finns och 

dessa hierarkier rangordnar olika typer av handlingar där vissa betraktas som normala medan 

andra stämplas som avvikande. Exempelvis kan det vara avvikande att man som heterosexuell 

inte har en sexuell relation eller ett kärleksförhållande (Nordin, 2005, s. 25). Möjligen kan 

denna sida av heteronormativiteten även utgöra en förståelseaspekt i granskandet av samkönat 

partnervåld. Som vi kommer att se i resultatdelen så verkar det finnas en form av 

tvåsamhetsnorm även bland de samkönade par som granskas i denna uppsats 

primärdokument. 

 

En av grunderna för heteronormativiteten är en binär könsuppfattning (Rosenberg, 2002, s. 

100) vilket för oss in på begreppet genus. För att uttrycka det enkelt kan genus sägas beskriva 

ett socialt och historiskt skapat kön (Gemzöe, 2006, s. 80), vilket alltså inte är detsamma som 

fysiskt kön, även om förväntningarna rörande vilket genus som vi förväntas praktisera ofta är 

kopplat till vårt biologiska kön (ibid., s. 81-83; Hirdman, 2003, s. 16). För att en person ska 

framstå som kvinna räcker det dock inte med att ha en kropp som kategoriseras som en 

kvinnokropp. Personen ifråga måste även uppträda som en kvinna enligt de förväntningar som 

samhället ställer. Detta uppträdande inkluderar alltifrån hur personen går och klär sig till vilka 

känslor personen förväntas ha och vilket yrke personen bör välja (Ambjörnsson, 2006, s. 112-

113; Gemzöe, 2006, s. 82-83). En i detta sammanhang viktig del i detta uppträdande är att 

personen måste hysa rätt sorts begär, det vill säga det heterosexuella. Endast då kommer 

vederbörande att uppfattas som en ”riktig” kvinna eller man (Ambjörnsson, 2006, s. 112-113; 

Elze, 2006, s. 53). Genus och sexualitet är således intimt förknippade med varandra (Elze, 

2006, s. 53). Vad som är riktigt kvinnligt måste dock förstås i relation till det som anses som 

riktigt manligt och vice versa. Män och kvinnor ses som ett sorts motsatspar där kvinnor är 

det som män inte är och tvärtom (Gemzöe, 2006, s. 83).  

 

Teoretiker som Butler ifrågasätter emellertid denna binära könsuppfattning. Enligt Butler är 

det inte bara så att ett av två genus tilldelas en person med viss anatomi.  Det är till och med 

så att vår strävan efter att tilldela folk ett genus får oss att dela upp mänskligheten i två sorters 

kroppar. Butler är alltså av uppfattningen att begreppet genus inte bara bör beteckna den 

könsroll som samhället tilldelar en person med en viss könsanatomi. Genus måste också syfta 

på den produktionsapparat som gör att vi över huvudtaget tänker i termer av kön. Om inte 

genus fanns så skulle vi alltså inte tillskriva kroppen något kön heller, menar Butler. Att vi 



Thérèse von Braun 

18 
 

tillskriver någon ett biologiskt kön beror således på att vi vill tilldela personen ett genus 

(Butler, 2007, s. 55-57).  

 

Denna vår strävan att tilldela människor ett genus är som tidigare nämnts en viktig faktor i 

heteronormativiteten, eftersom en grundläggande del i genuskonstruktionen handlar om hur vi 

förhåller oss till varandra sexuellt. I vår kultur bör sexuella relationer uppstå mellan två 

personer. Den ena av dessa två ska tillhöra den kulturella kategorin ”kvinna” och den andra 

parten ska tillhöra kategorin ”man” (Graham, 2005, s. 149). Personer som lever i samkönade 

relationer, och därmed bryter mot heteronormativiteten, gör alltså per automatik även uppror 

mot samhällets genuskonstruktion. Dessutom så är själva könskategorierna som sådana inte 

nödvändigtvis av statisk art. Istället kan könskategori såväl som könsidentitet ses som socialt 

skapad och därmed föränderlig över tid. Likaså kan könskodat beteende utövas oavsett 

utövarens anatomiska kön (Rosenberg, 2002, s. 74-75). Att könskodat beteende kan utövas 

oavsett utövarens anatomiska kön, och vad det kan innebära, kommer framförallt att 

illustreras i avsnitt 5.3 och 5.5. 

 

Det genushistoriska forskningsfältet i Sverige dominerades under lång tid av beskrivningar 

som utgick ifrån att maskulint och feminint kön både hålls isär och inordnas hierarkiskt med 

mannen som norm och överordnad. Under 1990-talet har dock denna uppfattning kommit att 

ifrågasättas alltmer. Förutom att flera teoretiker, i likhet med Butler, gjort gällande att varken 

maskulint eller feminint kön existerar som två absoluta och tydliga motsatser (Laskar, 2005, s. 

160) så finns det även de som hävdar att finns det olika underkategoriseringar och hierarkier 

inom könskategorierna. Precis som det inte räcker med att vara heterosexuell i största 

allmänhet, utan fordrar en särskild heterosexuell praktik för att godkännas (Nordin, 2005, s. 

25), så räcker det exempelvis inte med att vara kvinna för att man automatiskt ska känna en 

gemenskap med andra kvinnor. Inte ens bland kvinnliga feminister råder det en automatisk 

konsensus. Inom exempelvis gruppen kvinnor kan det bland annat finnas inslag av 

heteronormativitet, rasism och klassförtryck (Talpade Mohanty, 2003, s. 65-67, 127-128 ), 

vilket bland annat diskuteras i avsnitt 5.5 i denna uppsats. 

2.2.5 HBT 

Hbt är en förkortning av Homosexuella, Bisexuella och Transpersoner. På engelska används 

förkortningen LGBT för Lesbian, Gay, Bisexual och Transgender (Rosenberg, 2002, s. 14). 
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I denna uppsats ligger fokus framförallt på homo- och bisexuella. Skälet till det är inte ett 

medvetet val att utesluta transpersoner, utan beror på att de valda primärdokumenten främst 

tar upp kategorierna homo- och bisexuella. Rent teoretiskt kan givetvis transpersoner räknas 

in i den gruppen oavsett om det görs explicit eller ej. Exempelvis kan en person som 

identifierar sig som lesbisk kvinna i en enkät mycket väl ha eller ha haft en anatomi som av 

många skulle beskrivas som manlig. Samtidigt är detta en uppsats i vilken fokus ligger på att 

analysera samkönat partnervåld och inte primärt transidentiteter. Därmed inte sagt att frågan 

om transidentitet inte är en viktig infallsvinkel som skulle kunna bidra till ökad förståelse av 

samkönat partnervåld, men i denna uppsats har det inte funnits möjlighet att utforska den 

aspekten närmare. En annan teoretisk möjlighet är att de som ingår i en samkönad relation 

inte identifierar sig själva som homo- eller bisexuella. Somliga kan mycket väl definiera sig 

som exempelvis heterosexuella, eller helt låta bli att definiera sin sexuella identitet. För 

enkelhetens skull har jag dock ofta valt att använda samlingsbegreppet hbt-personer. 

2.3 En inledande bakgrundsteckning av problemområdet 

Som jag tidigare nämnt tyckte jag, när jag gjorde research inför skrivandet, att det i huvudsak 

verkade finnas fem centrala teman i de texter som handlade om partnervåld. Eftersom jag 

valde att koncentrera mitt uppsatsarbete på dessa teman så fokuserar jag på dem även här där 

jag ger läsaren en allmän redogörelse för hur de fem temana diskuteras i tidigare 

publikationer. Med ordet ”tidigare” avses här texter skrivna före år 2000. Jag har ju i denna 

uppsats valt att granska och analysera artiklar som publicerats från år 2000 till och med 2008. 

Formuleringen tidigare publikationer avser alltså texter som kronologiskt publicerats före de 

artiklar som jag valt att granska och analysera i egenskap av primärdokument. Två andra 

faktorer som skiljer primärdokumenten från de tidigare publikationerna är för det första att de 

tidigare publikationerna inte är artiklar utan böcker. För det andra är dessa böcker inte 

huvudsakligen författade av forskare, utan främst av kliniker och/eller personer som själva 

blivit utsatta för samkönat partnervåld och berättar om sina erfarenheter som professionella 

och/eller privatpersoner. 

 

Antologin Naming the Violence. Speaking Out About Lesbian Battering (1986) är ett exempel 

på en bok som blandar lesbiska kvinnors egna berättelser med artiklar där förekomsten av 

lesbiskt våld problematiseras av lesbiska kvinnor som är verksamma inom den amerikanska 

kvinnojoursrörelsen (Lobel, 1986, s. 3-5). Redaktören Kerry Lobel skriver i inledningen att 

boken kom till efter att organisationen Lesbian Task Force of the National Coalition Against 
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Domestic Violence sammankallat till ett möte för att diskutera frågan om samkönat 

partnervåld mellan kvinnor. Trots att mötet hade organiserats för att man skulle diskutera 

lesbiskt partnervåld så förekom det en hel del förnekande, motvilja och förvirring i 

diskussionen (ibid., s. 1-2). Både under mötet och på grund av olika efterföljande händelser 

blev det enligt Lobel tydligt att det bland många lesbiska fanns ett motstånd mot att ta itu med 

kvinnors samkönade partnervåld. Även de svårigheter som lesbiska och bisexuella kvinnor 

erfor när de sökte hjälp hos professionella uppmärksammades under och efter mötet. Lobel 

skriver att den antologi, för vilken hon blev redaktör, bland annat sammanställdes med syftet 

att vara en slags guide för kvinnor i samkönade relationer och för att underlätta för dem som 

vill göra något för att hjälpa de utsatta kvinnorna (ibid., s. 2). Lobels text berör alltså sociala 

kontexter och professionellas arbete, eller brist på arbete, med samkönat partnervåld, vilket 

berör två av uppsatsens teman.   

 

För att uppnå syftet med antologin valde man att låta kvinnor som själva utsatts för samkönat 

partnervåld, och kvinnor med erfarenhet av att arbeta med partnervåld, få berätta om sina 

erfarenheter eftersom man menade att dessa kvinnor hade viktiga erfarenheter som man borde 

ta lärdom av (Hart, 1986, s. 9). I antologin berättar bland annat Cecere om svårigheten med att 

definiera det hon utsattes för som partnervåld eftersom hon hade en bild av att partnervåld 

utfördes av män gentemot kvinnor. Hon skriver även om att det absolut värsta var det 

psykiska våld hon utsattes för. Samtidigt kunde hon få höra av sin före detta flickvän att det 

fysiska våldet kunde ha varit mycket värre och att Cecere därför inte hade anledning att klaga. 

(Cecere, 1986, s. 23-24). Cecere skriver att hennes våldsamma före detta flickvän hade haft en 

svår barndom och Ceceres uppgift blev att kompensera för all den smärta som flickvännen 

utsatts för som barn (ibid., s. 24) Ceceres berättelse om våldstyper, relationsdynamik, 

partnerns barndom och sin egen bild av partnervåld som något som män utsätter kvinnor för, 

berör tre av uppsatsens centrala teman.  

 

Boken Violent Betrayal. Partner Abuse in Lesbian Relationships av sociologen Renzetti är en 

nationell amerikansk studie som undersöker samkönat partnervåld mellan kvinnor. Studien 

bygger på enkätsvar från 100 kvinnor och intervjuer som Renzetti gjort med 40 av dessa 

respondenter (Renzetti, 1992, s. 13, 16). Renzetti skriver att 78 % av respondenterna i hennes 

undersökning sökte hjälp, på ett eller annat sätt, med varierande resultat beroende på vem de 

sökte hjälp hos. På det stora hela visade det sig dock i Renzettis undersökning att det var 

mycket svårt för dessa kvinnor att få hjälp (ibid., s. 75-76). 
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Studier av kvinnor som misshandlats av en manlig partner visar att det florerar sexistiska 

attityder bland personer som arbetar på olika typer av hjälpinstanser. Det finns också en 

tendens att inte betrakta partnervåld som ett riktigt allvarligt problem. Renzetti tar upp och 

diskuterar Kurzs påstående att ett kvinnligt brottsoffers möjlighet att bli positivt bemött ökar 

ju mer hon anpassar sig till den stereotypa bilden av ”respektabel femininitet” och ju mer hon 

ger intryck av att försöka hjälpa sig själv. Renzetti skriver att det givetvis är svårt för 

misshandlade kvinnor, heterosexuella såväl som lesbiska, att visa upp ett sådant beteende 

(ibid., s. 89). Förutom att man kan få problem i egenskap av kvinna så kan man även få det på 

grund av sin lesbiska identitet. Renzetti tar bland annat upp sina respondenters erfarenheter av 

polisväsendet inom vilket det funnits personer som gett uttryck för både homofoba och 

heterosexistiska attityder (ibid., s. 91). 

 

Leventhal och Lundy (1999) diskuterar våld i lesbiska relationer såväl som homosexuella 

mäns partnervåld i antologin Same-Sex Domestic Violence; Strategies for Change. I denna 

antologi diskuteras även hiv-positiva män och deras särskilda utsatthet, myter om sado-

masochism och våld mot bisexuella och transpersoner (Leventhal & Lundy, 1999). I denna 

antologi skriver Allen och Leventhal om människors behov av specifika hbt-samhällen.  

Dessa behövs, enligt författarna för att tillhandahålla styrka och känsla av tillhörighet för 

personer som i andra sammanhang utsätts för homo/bi/transfoba upplevelser av olika slag. 

Samtidigt kan dessa unika små samhällen bidra till att partnervåld bland lhbt-personer ser 

annorlunda ut än bland heterosexuella. Många faktorer är lika. Hbt-personer ägnar sig åt 

samma kontrollbeteende och olika varianter av misshandel som heterosexuella förövare, men 

Allen och Leventhal menar också att en specifik förövares särskilda beteende ändå i viss mån 

speglar det sociala sammanhang i vilket paret lever (Allen & Leventhal, 1999, s. 73-74). 

 

Exempelvis menar Allen och Leventhal att det är särskilt svårt för homo- och bisexuella män 

att beskriva sin utsatthet när de blivit utsatta för sexuellt våld av en manlig partner. Enligt 

Allen och Leventhal beror det bland annat på att det inom den manliga homosexuella kulturen 

odlats en myt om att homo- och bisexuella män ständigt vill ha sex och kan njuta av det under 

vilka omständigheter som helst. Denna schablonbilds existens gör det svårare för en man som 

blivit våldtagen av en annan man att få stöd från andra inom hbt-gruppen. Enligt Allen och 

Leventhal saknas det ett språk för att beskriva det inträffade såväl som kunskap om sexuella 
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övergrepp mellan män. De menar även att det saknas kunskap om hur sexualitet används som 

ett kontroll- och maktmedel (Allen & Leventhal, 1999, s.79-80). 

 

I antologin Pink therapy. A guide for counsellors and therapists working with lesbian, gay 

and bisexual clients (1996) tar även Walsh upp frågor som berör de centrala temana i min 

uppsats.  Exempelvis diskuterar Walsh likheter och skillnader mellan samkönat- och 

olikkönat partnervåld (Walsh, 1996, s. 191). Enligt Walsh utgör förekomsten av homofobi en 

avgörande skillnad mellan dessa partnervåldstyper. Det kan handla om extern homofobi som 

begränsar den våldsutsattas möjligheter att få hjälp av olika professionella grupper. Det kan 

dock även handla om internaliserad homofobi som påverkar båda parter i en samkönad 

relation till att känna att deras relation är fel eftersom att den representerar en ”sjuk sexualitet” 

(ibid., s. 193).  

 

3. Teori 

Som jag tar upp i avsnitt 1. så var min initiala uppfattning att det var relativt ont om teoretiska 

analyser i de texter som behandlar samkönat partnervåld. Dessutom märkte jag att när 

teoretiserande trots allt gjordes så utgick författarna i princip aldrig från något specifikt 

teoretiskt perspektiv i sin analys. Som jag tidigare nämnt så har jag i denna uppsats valt att 

främst fokusera på mikro- och mesonivå (Levin & Lindén, 2006, s. 86), vilket i denna uppsats 

innebär relationens parter och deras samspel med varandra och den närmaste omgivningen, 

samt olika omgivningsaktörers samspel med varandra. Även om jag också tar upp och 

diskuterar företeelser som närmast kan anses höra till exo- och makronivån (ibid.), 

exempelvis heteronormativa samhällsförhållanden, så är syftet främst att undersöka vilka 

konsekvenser dessa exo- och makroorienterade företeelser har för den enskilda individen och 

dennes närmaste nätverk. Denna uppsats kan, förutom en övergripande teoretisk förståelse av 

samkönat partnervåld utifrån ett metaperspektiv, alltså även bidra med en specificerad 

teoretisk analys på en mikro- och mesonivå.  

 

Som uppsatstiteln anger så kommer analysen i detta arbete att göras utifrån ett 

socialpsykologiskt perspektiv. En övergripande beskrivning av socialpsykologin är att den 

handlar om förhållandet mellan samhället och individen. Mer preciserat kan man säga att 

syftet med att använda socialpsykologi är att förstå och förklara samspelet mellan individers 

tankar, känslor och beteenden och det omgivande samhället som kan representeras av alltifrån 
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enskilda individer eller grupper till olika samhällsinstitutioner (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 

9). Eftersom uppsatsens frågeställningar berör enskilda individers samspel med varandra såväl 

som deras förhållande till det omkringliggande samhället, och syftet är att fokusera på mikro- 

och mesonivå, så anser jag att socialpsykologin utgör ett relevant analysverktyg för denna 

uppsats. 

 

Sociologi studerar främst samhället och psykologi fokuserar på individen. Socialpsykologin är 

i sin tur influerad av både sociologin och psykologin och befinner sig i gränslandet mellan 

dessa båda discipliner. Den sociologiskt inriktade socialpsykologin fokuserar på det 

ömsesidiga samspelet mellan sociala omständigheter och individen medan man inom den 

psykologiskt inriktade socialpsykologin utgår från individen och hennes relation till 

omvärlden, exempelvis hur hon beter sig som medlem av olika grupper (Angelöw & Jonsson, 

2000, s. 13-14). Att tydligt sätta en gräns för när det ena övergår i det andra är svårt eftersom 

samhället påverkar de individer som ingår i det vilka i sin tur påverkar samhället. För att 

förstå denna ömsesidiga påverkansprocess är det viktigt att ha ett grepp om det sociala livet, 

exempelvis hur människor kommunicerar, hur interaktionen mellan människor utspelas, hur 

människor lär sig och utövar roller och hur värderingar och normer påverkar beteendet. 

Dessutom är det viktigt att studera dessa processer i ett sammanhang av olika 

samhällsförhållanden (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 9).  

 

Jag anser att både den sociologiska och psykologiska socialpsykologin bör studeras 

tillsammans. Angelöw och Jonsson anger flera övergripande skäl till varför ett sådant 

tillvägagångssätt är lämpligt. Det som i mina ögon är det mest relevanta skälet för just denna 

uppsats är att båda perspektiven betonar individens subjektiva uppfattning om sig själv och 

omvärlden. Angelöw och Jonsson tar upp det så kallade Thomasteoremet som säger att om 

människor definierar en situation som verklig så blir den också verklig i sina konsekvenser. 

De flesta socialpsykologer intresserar sig för individens tolkningar av verkligheten och menar 

att individens efterföljande handlingar har sin grund i dessa tolkningar (Angelöw & Jonsson, 

2000, s. 14). Detta resonemang är av stor vikt för den analys som förs i denna uppsats. 

Resonemanget berör förövares såväl som offers tolkningar av våldet ur flera olika perspektiv. 

Det berör även min argumentation kring våldets underliggande orsaker och beaktandet av 

olika professionella personers förståelse av partnervåld. Dessutom är detta en D-uppsats i 

socialt arbete och jag menar att en analysrepertoar inom socialt arbete med fördel kan vara 

öppen och bred i linje med den tvärvetenskapliga disciplin som socialt arbete är.  
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De teorier som kommer att användas för uppsatsens analys av samkönat partnervåld är 

socialkonstruktionism (Burr, 2003; Wetherell & Maybin, 1998), som kan sägas representera 

en mer sociologiskt inriktad socialpsykologi, och psykodynamisk teori (Thomas, 1998; 

Hutchison & Wood Charlesworth, 2008), som representerar en psykologiskt inriktad 

socialpsykologi. De beskrivningar som här ges av dessa teorier gör inte anspråk på att vara 

heltäckande. Istället har jag fokuserat på de aspekter inom de olika perspektiven som jag 

uppfattar som relevanta för den socialpsykologiska analys jag ämnar göra av samkönat 

partnervåld. Den socialpsykologiska analysen görs således med hjälp av två olika teorier som 

var och en bidrar med en särskild socialpsykologisk infallsvinkel. Stevens skriver att enskilda 

psykologiska perspektiv ger oss speciella kunskaper om hur en människa upplever världen 

och att ett sätt att ta sig an komplexa frågor kan vara att använda sig av fler än ett perspektiv 

(Stevens, 1998, s. 35), vilket alltså görs i denna uppsats. Även om psykodynamisk teori i 

allmänhet egentligen har en individualistisk utgångspunkt så används således här några 

aspekter av teorin som kan öka förståelsen av den enskilde individen som social varelse 

(Thomas, 1998, s. 303, 305).  

 

En faktor som bidrog till att jag valde att använda socialkonstruktionism och psykodynamisk 

teori i min analys var även att jag, när jag läste artiklarna, upptäckte att artikelförfattarna inte 

analyserar sitt material utifrån explicita teorier. De tar upp individuella såväl som strukturella 

aspekter och begrepp inom de olika temana, men de gör detta utan hänvisa till någon typ av 

teoretiskt tolkningsraster. Som jag ser det kan användandet av mina valda teorier 

uppmärksamma och tydliggöra de implicita tolkningar och påståenden som görs i artiklarna, 

vilket kan möjliggöra en mer distinkt analys av samkönat partnervåld än vad artikelförfattarna 

gör. Socialkonstruktionismen och den psykodynamiska teorin kommer i sin tur att relateras 

till olika former av makt och konflikt (Franzén, 2000; Hutchison & Wood Charlesworth, 

2008) och tillämpas i kombination med narrativ analys (Crossley, 2000; Larsson, Sjöblom & 

Lilja, 2008). 

 

3.1 Socialkonstruktionism 

Som tidigare nämnts formulerades uppsatsens frågeställningar utifrån de teman som 

identifierats i de olika primärdokumenten. Dessa teman och frågeställningar berör bland annat 

relationsparternas förhållande till sociala sammanhang och det omkringliggande samhället, 

men även parternas samspel med varandra. För att kunna teoretisera och skapa en förståelse 
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kring dessa områden anser jag att ett strukturellt fokuserat analysverktyg är nödvändigt och 

jag har i detta arbete valt socialkonstruktionism.  

 

Socialkonstruktionism, eller socialkonstruktionistisk teoribildning, är en av flera inriktningar 

inom socialpsykologin (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 18; Ekehammar, 2007, s. 276). 

Företrädare för denna inriktning menar att människors beteenden och tankar är tids- och 

rumsbundna. Tanken på att det skulle gå att skapa teorier som har en universell giltighet är 

därför starkt ifrågasatt av dessa företrädare. De riktar även kritik mot den experimentella 

psykologin eftersom de menar att det inte är ändamålsenligt att genomföra psykologiska 

experiment där individerna som deltar i experimentet studeras utan ett kontextuellt 

sammanhang (Johansson, 2007, s. 586).  

 

Det som ofta beskrivs som ”socialkonstruktionism” består i själva verket av flera inriktningar 

som sinsemellan är ganska olika. Enligt Burr (2003) finns det dock fyra gemensamma 

grunddrag inom socialkonstruktionistisk teoribildning. Den första av dessa är en kritisk 

hållning till det som ses som självklart. Man kan varken ta saker för givna eller genomföra 

helt objektiva studier eftersom vi alltid tolkar allt utifrån vilka vi själva är (Burr, 2003, s. 1-3). 

 

Den andra premissen är kulturell och historisk specificitet. Med det menas att vi konstruerar 

vår världsbild utifrån den kultur vi lever i och utifrån den historia som har format kulturen. I 

en annan tid och/eller i en annan kultur hade vår uppfattning om världen förmodligen sett 

annorlunda ut. Den tredje och fjärde förutsättningen är att kunskap upprätthålls genom sociala 

processer och att kunskapen hör ihop med social handling. Med dessa menas att våra dagliga 

interaktioner med varandra, i synnerhet det språk vi använder, vidmakthåller och 

framförhandlar en viss form av kunskap. Då denna kunskap kan anta olika former menar Burr 

att den är att betrakta som en social konstruktion. Resultatet av det är att vissa handlingar, 

synsätt, åsikter etcetera. blir fullt tänkbara i en världsbild men helt orimliga i en annan (ibid., 

s. 3-5). Dessa grunddrag kan bland annat kopplas till begreppet heteronormativitet eftersom 

heteronormativiteten ses som ett fenomen som är historiskt och kulturellt specifikt och 

upprätthålls genom sociala processer och handlingar (Ambjörnsson, 2006, s. 51).   

 

Den socialkonstruktionistiska process som Burr diskuterar är intimt förknippad med makt. 

Olika personer har kritiserat det socialkonstruktionistiska perspektivet för att inte 

uppmärksamma att somliga aktörer har stora möjligheter att få gehör för sina konstruktioner 
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av verkligheten, vilket sker på bekostnad av andra mindre privilegierade aktörers 

verklighetskonstruktioner. Det är dock inte alla inriktningar inom socialkonstruktionismen 

som förtjänar denna kritik. Akademiker inom socialt arbete har exempelvis haft en 

benägenhet att anamma socialkonstruktionistiska inriktningar som på olika sätt har 

inkorporerat vad som kallas för konfliktperspektivet. Dessa personer understryker vikten av 

att olika typer av förtryckta och/eller små grupper, exempelvis hbt-personer, bereds möjlighet 

att få göra sin röst hörd och delge omgivningen sin berättelse och syn på världen (Hutchison 

& Wood Charlesworth, 2008, s. 59; Rosenberg, 2002, s. 105). 

 

En central tanke inom socialkonstruktionismen är att det mänskliga medvetandet och känslan 

av ens ”själv” formas av kontinuerlig social interaktion, vilket innebär att jaget ses som en 

social konstruktion. Det betyder inte att vi är totalt viljelösa och bara låter oss påverkas av 

omgivningen i vilken riktning som helst. Snarare innebär det att vi starkt influeras av vår 

omgivning, men att vi själva också inverkar på den. Det är en ömsesidig påverkansprocess 

och i den ingår språket som en central del. Hur vi själva pratar och hur andra pratar om oss 

påverkar jaguppfattningen. Det sätt som vi positionerar oss på i ett socialt sammanhang och i 

dialoger, är intimt förknippat med hur vi redogör för oss själva och olika faktorer i vår sociala 

situation. Kommunikationen anses påverka alla personer som deltar i den och hjälper till att 

bygga dessa personers natur (Wetherell & Maybin, 1998, s. 298-302; Burr, 2003, s. 64-80; 

Hutchison & Wood Charlesworth, 2008, s. 56). Att använda denna teori för att tolka texter om 

samkönat partnervåld kan, enligt min mening, både resultera i en ökad förståelse av vilka 

slags sociala sammanhang förövare och offer existerar i, men även en insikt om vilken roll de 

som skrivit texterna spelar för synen på samkönat partnervåld. Som Alvesson och Sköldberg 

skriver så är det viktigt att vara medveten om att forskare inte kan var objektiva utan på sätt 

och vis skapar det som de gör anspråk på att finna (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 101). 

 

Inom socialkonstruktionismen spelar begreppet diskurs en stor roll. Med diskurs åsyftas en 

samling meningar, metaforer, föreställningar, ståndpunkter, berättelser och så vidare, som 

tillsammans bildar en särskild version av olika händelser. Det är en speciell bild som målas 

upp av en händelse, en person eller grupp av personer, alltså ett visst sätt att presentera det i 

ett bestämt ljus. Om man godkänner socialkonstruktionisternas påstående att det genom 

språket kan ges en mängd möjliga versioner av en och samma händelse, innebär det att det 

runt ett objekt finns varierande diskurser som alla har olika berättelser om objektet. Det finns 

alltså olika sätt att berätta för omvärlden om objektet (Burr, 2003, s. 64-80). De objekt om 
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vilka det berättas i den här uppsatsen är till syvende och sist samkönat partnervåld, men även 

de olika temana och de komponenter som utgör dem kan sägas bilda en grupp av delobjekt. 

 

En diskurs manifesteras på olika sätt, till exempel genom bilder, argument och hänvisande till 

olika omständigheter. Genom sin manifestation konstruerar diskursen en företeelse eller ett 

objekt. Olika diskurser konstruerar objekt på olika sätt, men varje diskurs gör dock anspråk på 

att redogöra för vad objektet verkligen är, det vill säga dess sanna natur. De olika diskurserna 

fokuserar på olika aspekter, tar upp och diskuterar olika företeelser och har olika åsikter om 

hur man bör handla inom ett specifikt område. Språket är centralt. Samma diskurs har ofta 

samma ord och uttryck, men samma ord, fraser, bilder och uttryck kan även användas inom 

olika diskurser och då användas för att berätta olika berättelser. Ordens betydelse beror på den 

diskursiva kontexten. Diskursen visar sig i det vi säger och skriver och innebörden i det vi 

säger och skriver beror i sin tur på det diskursiva sammanhang som de uttrycks i. En diskurs 

är alltså en praktik som formar det objekt som det beskriver (ibid.). Denna uppsats kommer 

förvisso inte att innehålla en regelrätt diskursanalys, men att åtminstone ha en grundläggande 

uppfattning av begreppet diskurs och dess innebörd kan, enligt mitt förmenande, underlätta 

när man gör socialkonstruktionistiska analyser. 

3.2 Psykodynamisk teori 

I likhet med socialkonstruktionistiskt inriktade teoretiker anser jag att det är viktigt att beakta 

det sammanhang i vilket ett fenomen existerar. Samtidigt menar jag att det är nödvändigt att 

även använda en teori med individuellt fokus eftersom en sådan exempelvis kan bidra med ett 

teoretiserande kring individuella beteendeskillnader inom en grupp. I denna uppsats finns det 

nämligen flera exempel på stora skillnader inom gruppen hbt-personer, trots att 

”gruppmedlemmarna” i många avseenden har sociala erfarenheter och en viss strukturell 

position gemensamt. För att nå en djupare förståelse av de enskilda personer och beteenden 

som analyseras i uppsatsen verkar det alltså nödvändigt att använda en teori som lägger an ett 

mer individfokuserat perspektiv och jag har valt att använda psykodynamisk teori. 

 

De aspekter på psykodynamisk teori som tas upp här fokuserar främst på jaget och hur det 

skapas i en social värld. Den psykodynamiska teorin valdes bland annat eftersom det kan 

tillhandahålla teorier om vad som ligger bakom och påverkar det sociala livet. Det valdes 

även på grund av dess möjligheter att ge beskrivningar av de processer som enligt Thomas 
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medverkar till att sociala verkligheten införlivas i oss som individer och på så sätt gör oss till 

sociala varelser (Thomas, 1998, s. 303).  

 

Det psykodynamiska perspektivet fokuserar på hur interna processer som behov, drifter och 

känslor påverkar mänskligt beteende. Under årens lopp har perspektivet utvecklats från det 

klassiska psykodynamiska perspektivet, som betonar medfödda drifter och omedvetna 

processer, till en större benägenhet att lägga tonvikten på individers förmåga till anpassning 

och samspel med omgivningen. Olika typer av omgivningar, exempelvis en partner, 

kategoriseras av psykodynamiskt perspektiv som källor till konflikter som individen måste 

kämpa med. Fokus ligger på den ångest som uppstår ur konflikten mellan individens behov 

och begär och omgivningens krav (Hutchison & Wood Charlesworth, 2008, s. 60-61). I denna 

uppsats kan detta exempelvis illustreras av att en individ å ena sidan kan känna dragning till 

personer av samma kön samtidigt som vederbörande är medveten om att det hos många finns 

en starkt negativ attityd till denna typ av känslor, vilket i sin tur kan ses som en konflikt 

mellan de egna känslorna och omgivningens krav. För att förstå denna typ av konflikt är det 

enligt min mening nödvändigt med en tydlig individualistisk utgångspunkt, vilket det 

psykodynamiska perspektivet tillhandahåller (Thomas, 1998, s. 305). 

 

Genom den psykoanalytiska metoden kan man alltså studera innehållet i människans inre 

värld. Ordet ”innehåll” avser här de specifika sätt varpå varje enskild individ skapar mening i 

den yttre världen och hur hon sedan representerar den symboliskt inuti sig själv, vilket skapat 

hennes egen psykiska verklighet och i slutändan hennes jag. Enligt det psykodynamiska 

perspektivet är påverkan från och närvaron av ”den andra” ständig och djupgående i den yttre 

såväl som den inre verkligheten (Thomas, 1998, s. 303). Även om fokus är på individen så 

spelar alltså omgivningen en viktig roll även inom det psykodynamiska perspektivet, vilket 

kommer att uppmärksammas under uppsatsens olika teman. 

 

Inom det psykodynamiska perspektivet finns vissa grundantaganden. Ett dem är synen på 

medvetandet. Enligt det psykodynamiska perspektivet utgör den del av medvetandet som man 

själv är medveten om bara toppen av ett isberg. Resten av medvetandet handlar om 

omedvetna processer. En stor del av våra drivkrafter och det som är viktigt för oss ligger alltså 

dolt i det omedvetna. Detta omedvetna styr vårt medvetna, våra rationella tankar och vår vilja 

i olika riktningar (Thomas, 1998, s. 305). Mycket av det vi eftersträvar handlar egentligen inte 

om att verkligen uppnå det vi eftersträvar, det handlar om att uppnå en känsla av att vi har 
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uppnått det vi eftersträvar (ibid., s. 306). Ett sådant synsätt möjliggör bland annat för 

tolkningar av den maktsträvan som en förövare av partnervåld verkar hysa. Istället för att bara 

konstatera att det verkar handla om maktsträvan så möjliggör det psykodynamiska 

perspektivet en diskussion kring vad det kan finnas för mer omedvetna processer som ligger 

till grund för denna maktsträvan.  

 

Ett annat grundantagande inom det psykodynamiska perspektivet är att människor anses 

mobilisera olika typer av psykologiska försvar i syfte att undvika ångest. En del av dessa 

försvar anses bli införlivat i personlighetsstrukturen i en väldigt tidig ålder (Thomas, 1998, s. 

304). I denna vår strävan efter att undvika ångest blir vårt medvetande och våra inre versioner 

av verkligheten systematiskt förvrängda. De strategier vi tar till för att undvika ångesten går 

bland annat ut på att konstruera versioner av omvärlden som utgör en kompromiss mellan en 

tillräcklig noggrannhet, för att vi fysiskt ska kunna överleva, och en tillräcklig förvanskning 

för att minimera den psykiska smärta som vår existens skapar. Hur vi hanterar denna 

kompromiss kan skilja sig åt. Ibland kan resultatet vara skadligt för oss själva på längre sikt, 

eller i ett vidare perspektiv, även om det tillfredsställer oss för stunden (ibid., s. 312). Att 

använda denna teori i granskandet av samkönat partnervåld möjliggör alltså ett viktigt 

teoretiserande av bland annat förövaren i den meningen att man utifrån ett 

individualpsykologiskt perspektiv kan begripliggöra det till synes irrationella våldet och 

maktanspråket som förövaren ägnar sig åt. 

 

Det finns olika varianter av den ångest som vi enligt det psykodynamiska perspektivet 

försöker undvika. Dels kan vi drabbas av objektiv ångest som orsakas av verkliga händelser 

som faktiskt äger rum eller har ägt rum. Signalångest är däremot en varningsmekanism och 

kan föranledas av så kallade inre representationer av tidigare trauman eller farhågor eller av 

tankar på fysisk smärta eller besvikelser som kan komma att drabba en i framtiden. En del av 

dessa försvar mot psykisk smärta är tydligt kopplade till ”viktiga andra”. Både dessa 

personers beteenden och våra fantasier kring dessa personer har betydelse (Thomas, 1998, s. 

313). Teorin om signalångest erbjuder enligt min mening en tänkbar förklaring till varför 

förövare försöker kontrollera sin partner och binda honom eller henne till sig eftersom man 

kan tolka det kontrollerande beteendet som ett sätt för förövaren att försöka undvika att bli 

övergiven av sin partner. Enligt Thomas kan de inre representationerna utlösas av händelser i 

yttervärlden men signalångesten kan även väckas av omedvetna fantasier och inre konflikter 

(ibid.), exempelvis farhågan om att ens partner ska vara otrogen. 
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För att försöka sammanfatta det hela så har vår så kallade psykiska verklighet alltså med 

andra människor att göra, samtidigt som varje individs egen version av verkligheten har 

skapats mycket tidigt i livet och består av känslomässigt laddade konstruktioner. De fungerar 

således inte som korrekta återgivningar av verkligheten utan som internaliserade versioner av 

andra människor och relationer (Thomas, 1998, s. 314). Samtidigt så är många dessa versioner 

av våra upplevelser inte medvetna vilket betyder att de inte är direkt tillgängliga för oss själva 

(ibid., s. 316). Hur exempelvis en förövare uppfattar den maktutövning som partnern utsätts 

för kan exempelvis vara kopplade till förövarens subjektiva inre version av hur relationen ser 

ut och vissa aspekter av denna version kan alltså, som jag ser det, vara otillgängligt för 

förövarens eget medvetande. 

3.3 Makt och konflikt 

Som vi kommer att se i resultatdelen så är frågor rörande makt och konflikt två återkommande 

aspekter av samkönat partnervåld. På grund av det har jag valt att särskilt beakta infallsvinklar 

på makt och konflikt i min socialpsykologiska analys. Maktbegreppen kommer att användas 

på flera teoretiska sätt. För det första kommer de att användas för att granska den våldsamma 

relationen och dess dynamik. För det andra kommer de att användas för att analysera hur 

förhållandet ser ut mellan relationens parter och omgivningen, där socialarbetare ingår som en 

central grupp. För det tredje kommer begreppen även att användas som en aspekt i analysen 

av vad de olika primärdokumenten konstruerar för narrativ om samkönat partnervåld. 

 

Franzén diskuterar bland annat två maktbegrepp som han menar är oförenliga. Det första 

kallar han för det intentionella maktbegreppet och det andra för det strukturella 

maktbegreppet. Det kanske mest omedelbara betydelsen av makt är att se den som en 

förmåga, det vill säga att mäkta något. Den som har förmågan att göra något har alltså makt. 

Utifrån denna betydelse har makten ett handlande subjekt, eller en aktör, och att utgå från 

detta är att använda ett intentionellt maktbegrepp. Detta maktens subjekt kan vara alltifrån en 

enskild person till en sammanslutning av flera nationer. Den makt som subjektet har kan 

variera på grund av en rad omständigheter. Dels har det med kapacitet att göra, men subjektets 

avsikter och vilja spelar också in. Om subjektet inte har en vilja så är makten meningslös, men 

utan kapacitet så är viljan värdelös. Den intentionella makten innefattar således både kapacitet 

och vilja (Franzén, 2000, s. 83-84). I denna uppsats kan teorin om intentionell makt 

exempelvis vara användbar för att förstå orsaken till att de olika primärdokumentens 
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berättelser är utformade som de är. Att ha med det intentionella maktbegreppet som 

analysverktyg kan emellertid också nyansera tolkningen av den maktdiskussion som förs i 

flera av primärdokumenten, vilket framgår i avsnitt 5.  

 

Det strukturella maktbegreppet handlar om ett bestämt förhållande mellan två eller flera parter 

och berör frågan om över- och underordning. Inom detta begrepp har makten också kapacitet, 

men viljan står inte i fokus. Istället fokuseras maktens form och utsträckning. Det handlar om 

att någon härskar över, behärskar, någon annan. Enligt detta begrepp består samhället av en 

strukturerad uppsättning förhållanden mellan olika positioner, som i sin tur bestämmer en 

mängd andra samhällsförhållanden. Exempelvis kan socialt kön, det vill säga genus, ses som 

en bestämmande struktur som fördelar samhällets individer i ojämlika positioner av över- och 

underordning (Franzén, 2000, s. 84). Både frågan om genus och hbt-personers strukturella 

position i samhället är återkommande diskussionsämnen i de olika primärdokumenten som i 

många fall gör gällande att dessa faktorer är avgörande för förståelsen av samkönat 

partnervåld. Samtidigt kan även artikelförfattarnas anses befinna sig i en strukturell 

maktposition gentemot de personer de skriver om. 

 

Franzén tar även upp det relationella maktbegreppet som kan ses som en möjlighet att 

kombinera det intentionella- och strukturella maktbegreppet. Enligt det relationella 

maktbegreppet finns det makt i alla relationer. Om man, mot förmodan, inte kan finna makt i 

en specifik relation så betyder det att relationen är jämnt balanserad, men den balansen kan 

komma att ändra sig. Det relationella maktbegreppet gör också gällande att makten verkar 

genom relationer. Det kan alltså inte betraktas som ett ting som man kan erövra och som man 

behöver inneha för att kunna härska. (Franzén, 2000, s. 86-87). Engelstad håller med Franzén 

om detta och beskriver kortfattat makt som det drag i en relation som ger X möjlighet att 

påverka Y till en handling som Y annars inte skulle ha gjort (Engelstad, 2006, s. 23-24). Att 

bli utsatt för olika typer av våld av sin partner innebär definitivt att ens handlingar påverkas i 

en riktning som de knappast skulle ha gjort om inte partnervåldet fanns (Hydén, 1995, s. 215-

216; Walsh, 1996, s. 192-193; NRK, 2003, s. 17-18). Partnervåld kan således ses som ett sorts 

maktutövande. 

 

Den relationella makten har även en produktiv roll. Den kan alltså åstadkomma något, göra så 

att något bevaras eller produceras. Makten kan aldrig delas eller erövras, men den kan motstås 

och förändras. Makt är således inte något absolut utan och något som kan förändras genom 
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motstånd, och motståndet finns alltid. Makt och motstånd handlar nämligen om den skillnad 

som uppstår när några befinner sig i en överposition gentemot andra. De som befinner sig i 

underläge kan alltså göra motstånd mot sin underposition och detta motstånd kan vara 

verkningsfullt även om det är passivt eller inte ger sig till känna (Franzén, 2000, s. 87-88), 

vilket det finns exempel på i en del av primärdokumentens narrativ.  

 

Konfliktperspektivet uppmärksammar konflikt, dominans och förtryck i det sociala livet 

(Hutchison & Wood Charlesworth, 2008, s. 47), vilket bland annat aktualiseras i uppsatsens 

diskussion kring hur våldsutsatta personer blir bemötta när de söker hjälp av socialarbetare 

och polis. Perspektivet fokuserar på källor till konflikt, och orsaker till mänskligt beteende, på 

såväl den ekonomiska-, den politiska- och den kulturella arenan och kan tydligt kopplas till 

makt (ibid., s. 47-48), vilket är orsaken till att båda dessa begrepp diskuteras under samma 

rubrik.  

 

De mest centrala idéerna inom konliktperspektivet är: 

* Grupper och individer försöker först och främst få sina egna intressen tillgodosedda. 

* Makt är ojämlikt fördelad och vissa sociala grupper dominerar andra. 

* Den sociala ordningen baseras på de dominanta gruppernas manipulation och kontroll över 

de icke-dominanta grupperna. 

* Brist på öppen konflikt är ett tecken på exploatering. 

* Medlemmar i icke-dominanta grupper blir alienerade från samhället. 

* Social förändring orsakas av konflikter, med perioder av förändring som avbryter långa 

perioder av stabilitet (Hutchison & Wood Charlesworth, 2008, s. 48). 

 

På en abstrakt nivå är flera av konfliktperspektivets begrepp ganska okomplicerade. Det 

handlar om konflikt, makt, dominans och ojämlikhet. När man försöker sig på att använda 

dessa begrepp för att undersöka dess konkreta verkningar, och därmed blir tvungen att ge dem 

en mer precis definition, märker man dock att de inte är fullt så okomplicerade. Inom de olika 

varianterna av konfliktperspektiv används de olika begreppen på olika sätt med olika 

innebörd. Exempelvis råder det stor oenighet rörande huruvida makt och privilegier ska 

betraktas som objektiva, materiella omständigheter, eller som subjektivt upplevda 

erfarenheter, eller som både och (Hutchison & Wood Charlesworth, 2008, s. 50). I denna 

uppsats betraktas de som både och. Exempelvis kan den strukturella makten (Franzén, 2000, 

s. 83-88) i viss mån betraktas som objektivt betingad när det handlar om juridisk 
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särbehandling av hbt-personer. Samtidigt kan en sådan särbehandling givetvis även rymma 

subjektiva dimensioner och upplevas olika av olika människor. Hur varje individ upplever och 

hanterar en sådan strukturell diskriminering tangerar i sin tur det symboliska våld som Nygren 

diskuterar (Nygren, 1977, s. 224-226) och kan även kopplas till internaliserad homofobi 

(Mallon, 1998, s. 13; Walsh, 1996, s. 193). 

 

Traditionellt sett har konfliktperspektivet använts för att granska övergripande sociala 

strukturer och samhälleliga fenomen. Randall Collins har dock, enligt Hutchison och Wood 

Charlesworth, försökt använda perspektivet vid granskandet av mindre grupper och familjer. 

Collins föreslår att vi ska se och identifiera konflikten som en central process för alla typer av 

socialt liv (ibid.). Att använda konfliktperspektivet kan alltså hjälpa en att se ojämlikheter, 

maktstrukturer och olika typer av förstryckande system samt ge en förståelse för mångfald 

(Hutchison & Wood Charlesworth, 2008, s. 49, 51), vilket är ett av skälen till att jag valt att 

ha med det som analysbegrepp i denna uppsats.  

 

Konfliktperspektivet handlar främst om grupper och är därför i allmänhet inte användbart i 

försöken att förstå enskilda individer. Ett undantag är dock en pluralistisk variant av 

konfliktperspektivet som hävdar att individers grupptillhörigheter överlappar varandra. 

Sociala konflikter förekommer på områden som ekonomi, etnicitet, religion, kön, ålder och så 

vidare. Denna pluralistiska variant försöker alltså förstå livserfarenhet genom att granska de 

olika grupptillhörigheter som en enskild individ simultant kan inneha. En variant av detta 

pluralistiska synsätt är en approach utvecklad av feministiska teoretiker som kallas 

intersektionell teori (Hutchison & Wood Charlesworth, 2008, s. 49, 51). I denna uppsats blir 

konfliktperspektivets idéer om grupper relevanta eftersom de erbjuder en tolkningsram inom 

vilken hbt-personers förhållande till en heteronormativ majoritetskultur kan granskas. 

 

4. Metod 

Detta avsnitt beskriver det metodologiska tillvägagångssättet för studien. Först ges en kort 

introduktion av den vetenskapsfilosofiska positionen samt en redovisning av urval och 

avgränsningar, materialbearbetning och analys. Avslutningsvis ges en redogörelse av narrativ 

analysmetod samt en diskussion kring reliabilitet och validitet. 
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4.1 Vetenskapsfilosofisk position 

Studiens vetenskapsfilosofiska position är hermeneutisk. Syftet med att inta ett hermeneutiskt 

perspektiv är att uppnå en gångbar tolkning av en text och dess mening. Tanken är att 

uttolkaren ska nå bortom det uppenbara och synliggöra vad som egentligen uttrycks. För att 

lyckas med det behöver uttolkaren försöka se på texten med nya ögon. Eftersom uttolkaren 

befinner sig i en förståelsetradition som han eller hon inte kan lämna är det inte möjligt att 

göra en helt förutsättningslös tolkning. Däremot kan uttolkaren försöka bli medveten om sina 

egna förutsättningar och förutfattade meningar och ta hänsyn till dessa vid tolkningen (Kvale, 

1997, s. 49-54). Ett genomförande av en hermeneutisk tolkning kräver att man ständigt växlar 

mellan delarna och helheten som de bildar tillsammans. Uttolkaren tyder delarna var för sig 

och jämför mot tolkningen av helheten. Tolkningen av de enskilda delarna kan förändra 

helhetstolkningen som i sin tur kan förändra tolkningen av de enskilda delarna och så vidare i 

en cirkelprocess, den hermeneutiska cirkeln. Denna cirkelprocess är i princip oändlig men 

avslutas när uttolkaren tycker sig ha kommit fram till en enhetlig tolkning som är fri från 

logiska motsägelser (ibid.). I denna uppsats yttrar sig användandet av den hermeneutiska 

tolkningen främst i den sammanfattande analysen där de olika delanalyserna förs samman till 

en sammanfattande tolkning i vilken de både påverkar varandra och analysen som helhet. Det 

görs dock en hermeneutisk tolkning även i de olika delanalyserna där jag söker efter 

framträdande mönster under de olika temana som jag sedan analyserar utifrån de valda 

teorierna och begreppen. 

 

4.2 Förförståelse 

Jag har arbetat ideellt såväl som professionellt med våld i parrelationer i över sju år. Detta 

arbete har dock huvudsakligen fokuserats på kvinnor som utsatts för våld av män i allmänhet 

och närstående män i synnerhet. Mina praktiska erfarenheter av att arbeta med kvinnor som 

varit våldsutsatta av närstående kvinnor är således relativt begränsade och min erfarenhet av 

arbete med våldsutsatta män är obefintlig. 

 

4.3 Urval och avgränsningar 

Syftet med denna studie är som redan nämnts att nå ökad teoretisk förståelse av samkönat 

partnervåld. Inledningsvis var avsikten att begränsa studien till artiklar som publicerats från 

2006 till och med 2008. Efter att en sökning begränsad till denna tidsram gjorts visade det sig 

emellertid att den var för snäv. Att söka ytterligare ett respektive två år tillbaka i tiden ökade 
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inte träffantalet i tillräckligt stor utsträckning, varför ett beslut togs om att vidga tidsramen till 

år 2000 till och med 2008. 

 

Som nämnts tidigare är forskningen rörande samkönat partnervåld ett förhållandevis ungt 

forskningsområde jämfört med forskningen rörande mäns partnervåld mot kvinnor 

(Holmberg, Stjernqvist & Sörensen, 2005, s.7). Utifrån de sökningar som gjorts inför denna 

uppsats drar jag slutsatsen att det även verkar som om forskningen om mäns partnervåld mot 

kvinnor är betydligt mer omfattande än den forskning som granskar samkönat partnervåld (se 

Tabell 1. nedan).  

 

 De sökningar som gjordes begränsades till peer-reviewed-granskade artiklar och 

genomfördes i följande databaser: ASSIA: Applied Social Sciences Index and Abstracts, 

Communication Abstracts, Criminal Justice Abstracts, CSA, ERIC, IBSS: International 

Bibliography of the Social Sciences, PAIS International, PILOTS Database, PsycARTICLES, 

PsycBOOKS, PsycCRITIQUES, PsycINFO, Social Services Abstracts och Sociological 

Abstracts. 

 

Att utesluta artiklar som inte blivit granskade via peer-review kan förvisso innebära att 

intressant material sållas bort.  Å andra sidan skulle ett inkluderande av dessa artiklar kunna 

innebära att kvalitén på uppsatsen sjönk eftersom det då skulle finnas en större risk att det 

material som resultat- och analysdelen bygger på inte håller en speciellt hög vetenskaplig 

standard. Exkluderandet av artiklar som inte peer-reviewed-granskats är alltså ett sätt att 

försöka säkerställa en hög lägsta nivå på det analyserade materialet. 

 

De sökord jag har använt mig av är följande: 

Partner violence (+ homosexuality & lesbianism), Partner abuse (+ homosexuality & 
lesbianism), Domestic violence (+ homosexuality & lesbianism), Domestic abuse (+ 
homosexuality & Lesbianism), Lesbian partner violence, Lesbian partner abuse, Lesbian 
domestic violence, Lesbian domestic abuse, Same-sex domestic violence, Same-sex partner 
violence, Same-sex domestic abuse, Same-sex partner abuse, Battered gay men, Battered gay 
women, Lesbian battering. 
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I Tabell 1. redovisas antalet träffar på dessa sökord. 
 

Tabell 1. 

SÖKORD Första träffantal Utan de dubbletter som databasen exkluderade  
Partner violence: 7528 ------- 
Partner violence + homosexuality: 122 89 
Partner violence + lesbianism: 61 45 
Partner abuse: 4320 ------- 
Partner abuse + homosexuality: 118 93 
Partner abuse + lesbianism: 100 76 
Domestic violence: 16945 ------- 
Domestic violence + homosexuality: 315 246 
Domestic violence + lesbianism: 154 120 
Domestic abuse: 1550 ------- 
Domestic abuse + homosexuality: 59 43 
Domestic abuse + lesbianism: 20 17 
Lesbian partner violence: 10 3 
Lesbian partner abuse: 41 28 
Lesbian domestic violence: 73 50 
Lesbian domestic abuse: 7 3 
Same-sex domestic violence: 112 73 
Same-sex partner violence: 6 2 
Same-sex domestic abuse: 6 2 
Same-sex partner abuse: 9 5 
Battered gay men: 70 47 
Battered gay women: 0 ------- 
Lesbian battering: 118 88 
SUMMA AV TRÄFFANTAL: 31744 1030 
 
Siffrorna i den första kolumnen står för det antal träffar som angavs av när sökningen gjordes 

i de olika databaserna. Siffrorna i den andra kolumnen anger de antalet träffar som visades när 

databaserna, enligt uppgift, räknat bort dubbletter. Att dubbletter sorterats bort är dock en 

sanning med modifikation. Summan av siffrorna i kolumnen längst till höger är 1030. Bland 

dessa 1030 träffar fanns det inte bara dubbletter kvar, trots att de enligt uppgift skulle vara 

bortsorterade. Många av dessa artiklar förekommer upp emot 4-5 gånger, en del ännu fler. För 

det första har många av de enskilda sökningarna innehållit dubbletter, trots att databaserna 

anger att dessa räknats bort. Det som dock framför allt bidragit till enskilda artiklars höga 

frekvens är det faktum att en och samma artikel ofta dök upp vid flera olika sökningar. 

Genom att helt enkelt sammanställa en lista i bokstavsordning över de artiklar som fanns på 

träfflistorna, så kunde jag sortera bort dubbletter så att jag till slut bara hade ett exemplar av 

varje artikel. De ”extraexemplar” som fanns av artiklarna uppgick till sammanlagt 700 

stycken. När jag räknade bort dessa 700 dubbletter från de sammanlagda 1030 träffarna så 

återstod 330 stycken.  
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Bland dessa 330 artiklar fanns det en mängd som jag av olika anledningar ansåg var 

olämpliga som primärdokument i min uppsats. Exempelvis resulterade de sökningar som 

innehöll ordet abuse i en hel del träffar som huvudsakligen handlade om missbruk, specifikt 

bland hbt-personer såväl som bland andra populationer. Det fanns även en mängd artiklar som 

berörde ett stort ämnesspektrum, där man i somliga fall kan ana varför de dök upp på mina 

träfflistor medan det i andra fall är mer gåtfullt. För ordningens skull redovisar jag dock de 

ämnen som de flesta av dessa artiklar handlade om. Det rörde sig om övergrepp mot barn, 

våld i olikkönade relationer, heteronormativitet och hatbrott mot hbt-personer, religioners 

förhållande till hbt-personer, psykologiska stigman, undervisning i sex och samlevnad, 

homosexualitet i militära miljöer, maskulinitet och olika gruppers kunskap om familjevåld. 

Det fanns även artiklar som handlade om attityder inom poliskåren, mångfald, våldtäkt, 

sadomasochism och HIV/AIDS. Alla dessa artiklar sorterades bort eftersom de inte handlade 

om det ämne som jag avsåg att undersöka.  

 

Även artiklar som huvudsakligen handlade om andra ämnen men helt kort nämnde våld i 

samkönade parrelationer exkluderades. Förvisso skulle en granskning av dessa artiklar 

möjligen kunna resultera i enstaka intressanta infallsvinklar, men utifrån det som står att läsa i 

abstrakten så skulle de troligen inte erbjuda tillräckligt uttömmande information om mitt 

specifika uppsatsämne för att kunna tjäna som analysunderlag. Efter att irrelevanta/mindre 

lämpliga artiklar gallrats bort återstod 78 stycken. Dessa artiklars abstracts lästes för att 

undersöka vilka teman som de verkade ha gemensamt. De fem centrala teman som jag kunde 

urskilja vid min initiala orientering inom ämnet återfanns även bland dessa 78 artiklar. Efter 

att ha identifierat dessa teman läste jag återigen igenom abstracten för att gallra ut vilka 

artiklar som skulle väljas ut till att bli uppsatsens primärdokument. Det kom så småningom att 

bli 21 primärdokument. Vilka av de centrala temana som representeras i respektive dokument 

redovisas i Tabell 3 nedan.  

 

4.3.1 Inkluderingskriterier 

De inkluderingskriterier som användes när primärdokumenten valdes ut var:  

1. Att artikelns innehåll skulle kunna kategoriseras in under minst tre av de fem temana som 

identifierats som centrala. Tanken med detta var att ta med artiklar vars innehåll i viss 

utsträckning skulle vara jämförbara med varandra.  
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2. Att artikelns innehåll skulle erbjuda tillräckligt omfattande och specifik information om de 

olika om temana för att den skulle kunna fungera som underlag för en narrativ analys.  

4.3.2 Exkluderingskriterier 
De exkluderingskriterier jag hade var: 

1. Att artikeln verkade vara väldigt lik en som jag redan valt att använda. 

2. Att artikeln fokuserade på barn som bevittnat våld. 

3. Att artikelns fokus låg på olika behandlingsutvärderingar. 

4. Att artikelns utgångspunkt var olika former av missbruk. 

5. Att artikeln i första hand intresserade sig för hbt-personer med specifika etniciteter eller 

nationaliteter.  

 

Tanken med det första exkluderingskriteriet var min strävan efter att artiklarna, trots vissa 

likheter, ändå skulle erbjuda ett så brett analysunderlag som möjligt. Att välja artiklar som 

verkade beröra liknande områden utifrån ungefär samma perspektiv skulle ha minskat 

möjligheten till att uppnå denna intention. Syftet med de övriga exkluderingskriterierna var att 

jag ville att utgångspunkten för artikeln skulle vara den våldsamma relationen och dess parter, 

och inte tredje person eller en helt annan typ av problematik. Jag ville även att artiklarna 

skulle ha en bred ansats där utgångspunkten var att granska samkönat partnervåld som 

generellt fenomen och inte bara inom en viss avgränsad grupp. Genom dessa olika gallringar 

sållades en majoritet av artiklarna bort. Efter den gallringen återstod 21 artiklar vars innehåll 

kunde kategoriseras in under minst tre av de fem centrala temana och som verkade bidra med 

en särskild aspekt på undersökningsområdet. Jag menar att jag genom mitt förfaringssätt har 

uppnått det som Corbin och Strauss (2008) kallar för teoretisk mättnad i mitt material, det vill 

säga att fortsatt datainsamling inte kan antas tillföra något väsentligt nytt till sammanhanget 

(Corbin & Strauss, 2008, s. 263). Fortsatt datainsamling skulle förvisso så småningom kunna 

resultera i ett avvikande fall. Samtidigt skriver Corbin och Strauss att förekomsten av sådana 

negativa eller avvikande fall inte nödvändigtvis behöver innebära att analysens grundtankar 

äventyras eftersom de avvikande fallen tenderar att representera extrema dimensioner och 

varianter av det studerade fenomenet (ibid.). 
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4.3.3 De valda primärdokumenten 
 
I Tabell 2 listas de valda artiklarna (primärdokumenten [PD]). 

 
Tabell 2. 

Nr Författare År Titel 
1 Balsam  & Szymanski   2005 Relationship Quality and Domestic Violence in Women’s Same-sex 

Relationships: the Role of MinorityStress. 
2 Ristock 2003 Exploring dynamics of abusive lesbian relationeships: Preliminary 

analysis of a multisite, qualitative study 
3 Bornstein, Fawcett, 

Sullivan, Senturia & 
Shiu-Thornton 

2006 Understanding the Experiences of Lesbian, Bisexual and Trans 

Survivors of Domestic Violence: A Qualitative Study 

4 Brown 2008 Gender-role implications on same-sex intimate partner abuse 
5 Eaton, Kaufman,  

Fuhrel, Cain, Cherry, 
Pope & Kalichman 

2008 Examining Factors Co-Existing with Interpersonal Violence in Lesbian 

Relationships 

6 Fortunata  & Kohn. 2003 Demographic, psychosocial, and personality characteristics of lesbian 

batterers 
7 Hardesty, Oswald, 

Khaw, Fonseca & 
Chung 

2008 Lesbian Mothering in the Context of Intimate Partner Violence 

8 Hassouneh & Glass 2008 The influence of gender role stereotyping on women's experiences of 

female same-sex intimate partner violence 
9 Helfrich & Simpson 2006 Improving Services for Lesbian Clients: What Do Domestic Violence 

Agencies Need to Do? 
10 Jackson Heintz & 

Melendez 
2006 Intimate Partner Violence and HIV/STD Risk Among Lesbian, Gay, 

Bisexual, and Transgender Individuals 
11 McKenry, Serovich, 

Mason & Mosack 
2006 Perpetration of Gay and Lesbian Partner Violence: A 

Disempowerment Perspective 
12 Merrill & Wolfe 2000 Battered gay men: An exploration of abuse, help seeking and why they 

stay 

13 Miller, Bobner, & 
Zarski 

2000 Sexual Identity Development: a Base for Work With Same-sex Couple 

Partner Abuse  
14 Mize, & Shackelford 2008 Intimate Partner Homicide Methods in Heterosexual, Gay, and 

Lesbian Relationship 
15 Potoczniak, Mourot, 

Crosbie-Burnett & 
Potoczniak 

2003 Legal and Psychological Perspectives on Same-Sex Domestic 
Violence: A Multisystemic Approach 

16 Bunker Rohrbaugh 2006 Domestic violence in same-gender relationships 
17 Seelau & Seelau 2005 Gender-Role Stereotypes and Perceptions of Heterosexual, Gay and 

Lesbian Domestic Violence 
18 Stanley, Bartholomew, 

Taylor, Oram, & 
Landolt  

2006 Intimate Violence in Male Same-Sex Relationships 

19 Tigert 2001 The power of shame: Lesbian battering as a manifestation of 
homophobia  

20 West 2002 Lesbian intimate partner violence: Prevalence and dynamics 
21 Tucker Halpern, Young, 

Waller, Martin & 
Kupper 

2004 Prevalence of Partner Violence in Same-Ses Romantic and Sexual 

Relationships in a National Sample of Adolescents 
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4.3.4 Kommentar till primärdokumenten 

Samtliga artiklar/PD är vetenskapligt granskade via peer-review. Huvudsakligen är de skrivna 

av disputerade forskare som är knutna till olika universitet i USA eller Kanada.  Bland de fåtal 

artikelförfattare som inte är disputerade forskare finns icke-disputerade akademiker och 

personer med lång professionell erfarenhet av praktiskt arbete med klienter som utsatts för 

samkönat partnervåld. Vad som också karakteriserar artiklarna är att de behandlar 

amerikanska och, i undantagsfall, kanadensiska förhållanden. De flesta artiklar behandlar 

huvudsakligen samkönat partnervåld mellan kvinnor, vilket kan ha betydelse för studiens 

resultat. 

 
De utvalda primärdokumenten har numrerats och i Tabell 3. redovisas vilka dokument som 

kommer att tas upp under de olika temana. Att somliga artiklar inte finns explicit 

representerade under de olika temana betyder inte per automatik att dessa teman inte berörs i 

de dokumenten. De flesta teman nämns på ett eller annat sätt i de flesta primärdokument, men 

i en del av dokumenten nämns vissa teman bara helt kort och/eller genom översiktliga 

referenser till några av de publikationer som jag redovisar i avsnittet 2.3 En inledande 

bakgrundsteckning av problemområdet. I många fall kan även information från en artikel 

passa in under fler än ett tema, vilket har gjort att jag har tvingats välja ett tema under vilket 

informationen ska sorteras in. Således kan en artikel som inte finns explicit representerad 

under tema 5 ändå bidra med information som är kopplat till det temat, fast den tas upp under 

exempelvis tema 3.  

 

Vad som även är utmärkande för primärdokumenten är att det är ont om uttalade teoretiska 

ansatser i dem. Min tolkning av artikelförfattarnas texter är att de generellt sett är av en 

närmast fenomenologisk karaktär (Kvale, 1997, s. 54-55) eftersom de tenderar att fokusera på 

beskrivningar snarare än på förklaringar och analyser. Samtidigt använder sig författarna 

ibland av teoretiska begrepp för att beskriva olika fenomen, men även när de talar om till 

exempel psykologiska perspektiv eller könsrollsstereotyper så görs detta utan att författarna 

anger specifika teoretiska utgångspunkter för sina påståenden (se exempelvis Potoczniak, 

Mourot, Crosbie-Burnett & Potoczniak, 2003; Seelau & Seelau, 2005). Sohlberg och Sohlberg 

(2001) skriver att användandet av ett specifikt teoretiskt perspektiv kan underlätta för en 

generell förståelse av sammanhang, bland annat genom att fungera som ett verktyg för att 

organisera tänkandet och skapa fokus i forskningen (Sohlberg & Sohlberg, 2001, s. 178-179). 

Användandet av en teori kan även få oss att se sammanhang mellan olika fenomen (ibid., s. 
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182). Jag menar att den metaposition som jag intar, i kombination med användandet av mitt 

uttalade teoretiska perspektiv, socialpsykologin, åstadkommer en mer övergripande och 

fokuserad förståelse av samkönat partnervåld än vad de enskilda artiklarna gör var för sig  

 

4.4 Bearbetning och analys av materialet 

De utvalda artiklarna har som tidigare nämnts valts ut bland annat för att deras innehåll kunde 

kategoriseras in under minst tre av de fem övergripande teman som identifierats vid 

genomläsningen av artiklarnas abstracts. I resultatdelen fungerar de olika temana som 

underrubriker under vilka information och citat från de olika artiklarna förts in. Jag har alltså 

meningskategoriserat mitt material (Kvale, 1997, s. 178) i och med att de olika temana 

fungerar som kategorier. I slutet på varje tema ges en sammanfattande kommentar och analys 

av vad som framkommit rörande det aktuella temat och i slutet av resultatdelen ges en 

sammanfattande helhetsanalys.  

Som framgår i Tabell 3 nedan är de fem temana väl representerade i de olika artiklarna. 

Tabell 3. 

Tema 1: Våldstyper och relationsdynamik, Tema 2: Karakteristik hos parterna, Tema 3: Kön, genus och 

sexualitet, Tema 4: Relationer och sociala kontexter samt Tema 5: Professionella grupper och deras arbete med 

partnervåld. 
 

 Tema 1: 
Våldstyper.  

Tema 2:  
Parterna. 

Tema 3: Kön,  
genus och sexualitet. 

Tema 4: 
Omgivningen. 

Tema 5:  
Professionella. 

Artikel/PD 1 X  X X  
Artikel/PD 2 X X X  X 
Artikel/PD 3 X   X X 
Artikel/PD 4  X X  X 
Artikel/PD 5 X X X   
Artikel/PD 6  X  X X 
Artikel/PD 7 X X  X  
Artikel/PD 8  X X X X 
Artikel/PD 9   X X X 
Artikel/PD 10 X X   X 
Artikel/PD 11 X X   X 
Artikel/PD 12 X  X  X 
Artikel/PD 13  X X X X 
Artikel/PD 14 X  X X  
Artikel/PD 15 X  X  X 
Artikel/PD 16 X X X  X 
Artikel/PD 17   X X X 
Artikel/PD 18 X X X   
Artikel/PD 19 X X X   
Artikel/PD 20 X X X   
Artikel/PD 21 X X X X  
SUMMA: 15 (71 %) 14 (66 %) 16 (76 %) 10 (48 %) 13 (62 %) 
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4.4.1 Narrativ analys 

Syftet med uppsatsen är som tidigare nämnts att, genom fokus på mikro- och mesonivå, 

försöka nå en djupare teoretisk förståelse av samkönat partnervåld genom att analysera 

artiklar skrivna i ämnet. Eftersom narrativ analys understryker vikten av att studera 

människors presentationer av olika fenomen, och hur forskare deltar i och förändrar dessa 

berättelser (Börjesson, 2003, s. 75), kan narrativ analys betraktas som lämplig utifrån 

uppsatsens syfte. 

 

När man ägnar sig åt tolkningsarbete av narrativer är det viktigt att ha i åtanke att de befinner 

sig i särskilda sociala, kulturella och institutionella sammanhang (Robertson, 2005, s. 236). 

Med tanke på detta vill jag fästa läsarens uppmärksamhet på det faktum att de valda 

primärdokumenten är artiklar som behandlar amerikanska och, i några få fall, kanadensiska 

förhållanden.  

 

De senaste 20 åren har en betydande forskning fokuserat på berättelseformer med titeln 

narrativ analys. Denna inriktning är för omfångsrik för att enkelt kunna sammanfattas, men ett 

gemensamt drag är att man ser en berättelse som en möjlig socialt uppbyggd och 

kontextberoende tolkning bland flera andra tänkbara varianter (Börjesson, 2003, s. 75).  Olika 

forskare uttrycker det på olika sätt men är trots allt överens om att vi huvudsakligen 

strukturerar vår erfarenhet genom narrativer (berättelser) (Robertson, 2005, s. 224). Genom 

dessa berättelser kan vi forma vår personlighet och verklighet eftersom vi kan lära känna oss 

själva och presentera oss för andra genom de historier vi berättar (ibid., s. 225). För den 

forskare som använder narrativ metod ligger fokus på att studera hur människors 

presentationer ser ut i olika sammanhang och hur forskare medverkar i och omskapar dessa 

berättelser (Börjesson, 2003, s. 75). Jag ser författarnas presentationer av samkönat 

partnervåld som narrativa konstruktioner och det är dessa jag som undersökare kommer jag att 

analysera och diskutera kring i denna uppsats. 

 

Det finns olika uppfattningar om orsakerna till att arbeta i narrativer. En anledning kan vara 

att forskaren vill undersöka hur makten reglerar förståelseprocesser i samhället och, i 

förhållande till det, människors identitet och hur de gör sin omvärld begriplig. En forskare 

som studerar berättelser ur ett forskarperspektiv kan således vinna insikt om hur enskilda 

människor förstår händelser och handlingar (Robertson, 2005, s. 225), i det här fallet olika 

aspekter av samkönat partnervåld. Enskilda människor är dock delar av kollektiv och eftersom 
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narrativer kan ge insikt om individers begripliggörande så kan de antagligen också bidra till 

förståelse för hur olika grupper uppfattar omvärlden. Ett annat skäl till att studera narrativ kan 

således vara att man vill öka förståelsen av kultur och samhälle (ibid.), exempelvis betydelsen 

av normer kring kön och sexualitet vilket är frågor som aktualiseras i denna uppsats. 

 

När det handlar om att definiera narrativ är det centralt att fastställa dess relation till diskurs, i 

meningen ”det som uttrycks i ett visst socialt sammanhang” (Robertson, 2005, s. 229) (För 

utförligare beskrivning av begreppet diskurs, se avsnitt 3.1 Socialkonstruktionistisk teori). 

Somliga anser att narrativ och diskurser är skilda åt, medan andra ser narrativ som möjliga 

varianter av diskurs. Robertson skriver att det, i det konkreta nyttjandet, kan vara till stor hjälp 

om man har gjort en distinktion mellan narrativ och diskurs. I sitt kapitel Narrativanalys 

redovisar hon en figur i vilken en narrativ delas upp i en historia (historie) som utgör 

narrativets ”vad”, och en diskurs (discours) som har att göra med narrativets ”hur”. En 

narrativ kan alltså ses som en form av diskurs i bemärkelsen att det sätt historien förmedlas på 

influeras av sociala praktiker och genrer (Robertson, 2005, s. 230). Fokus i denna uppsats 

ligger på narrativets ”hur”, det vill säga historien eller mer specifikt historien om samkönat 

partnervåld. Det innebär dock inte att jag gör en diskursanalys av fenomenet. 

 

De som använder sig av ett narrativt förfaringssätt riskerar att utsättas för den kritiska åsikten 

att deras undersökningar inte kan reproduceras av andra forskare. Somliga hävdar dock att 

detta är något som ligger i sakens natur och inte behöver ses som problematiskt. Robertson 

citerar Bruner som menar att det inte finns ett definitivt svar på hur man ska kunna definiera 

en texts enda, sanna innebörd. Istället kan man i bästa fall hoppas på att kunna tillhandahålla 

en analys som är ”intuitivt övertygande” i sin redogörelse för betydelsen av texten som helhet 

i ljuset av dess egna beståndsdelar (Robertson, 2005, s. 254-255).  

4.4.1.1 Olika nivåer av meningskonstruktion 

När det gäller studerandet av människors presentationer och granskning av forskarnas 

medverkan i dessa presentationer, kan dessa betraktas som olika nivåer av narrativ 

meningskonstruktion (Elliot, 2005, s. 12-13). Enligt Elliot är den första nivån/ordningen den 

tolkning som respondenten i en undersökning själv gör, den andra nivån/ordningen är den 

tolkning som forskaren gör (ibid.).  Pope, Mays och Popay menar att det även finns en tredje 

nivå/ordning som utgörs av den som tolkar forskarens tolkning (Pope, Mays & Popay, 2007, 

s. 83-84). I denna uppsats görs framförallt meningskonstruktioner på den tredje nivån genom 
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att artikelförfattarnas tolkningar och utsagor analyseras av mig som undersökare. I några få 

fall kommenterar jag direkta citat från artikelförfattarnas respondenter vilket kan ses som en 

slags kombination av andra och tredje ordningens tolkning eftersom jag å ena sidan tolkar ett 

citat från en respondent samtidigt som det citatet har valts ut av den forskare vars text jag 

analyserar. 

 

Ett sätt att analysera en berättelse är att läsa berättelsen och dela in den i de övergripande 

teman som man identifierat i berättelsen (Larsson, Sjöblom & Lilja, 2008, s. 209), vilket är 

det tillvägagångssätt som jag har valt i denna uppsats. För att analysera dessa teman kan man 

göra som jag gjort i denna uppsats och välja en bred teoretisk tolkningsrepertoar där både 

individ- och strukturinriktade analysverktyg används (ibid.). Ett skäl till detta är, som jag 

skriver i avsnitt 3, att man inom socialt arbete lämpligen kan använda en sådan bred 

analysrepertoar eftersom disciplinen är tvärvetenskaplig och omfattar både individuella och 

strukturella faktorer (Larsson et al., 2008, s. 209).   

 

Huvudsakligen kan en narrativ strukturering ske på två sätt. Undersökaren kan dels anta rollen 

av ”berättelsefinnare” genom att söka de berättelser som finns i en exempelvis en text. För det 

andra kan undersökaren anta rollen som ”berättelseskapare” genom att försöka sammanfoga 

olika uppgifter till en sammanhängande historia. Det är också möjligt att växla mellan dessa 

två roller. (Kvale, 1997, s. 174, 182). Den form av narrativa analys som jag gör i denna 

uppsats kan i en mening beskrivas som en narrativ metaanalys (Larsson et al., 2008, s. 211) 

eftersom jag kopplar samman olika studier med djupbeskrivningar av vissa teman inom olika 

problemområden (ibid.). Jag menar också att jag som undersökare växlar mellan rollerna som 

berättelsefinnare och berättelseskapare. Å ena sidan finner jag berättelser i de olika artiklarna. 

Å andra sidan skapar jag även en egen berättelse i och med mitt tematiserande och 

analyserande av de berättelser jag funnit. 

4.4.1.2 Narrativ analys med socialpsykologiskt fokus 

Inom studiet av narrativ är strukturalism och postmodernism de kanske viktigaste 

stöttepelarna (Robertson, 2005, s. 226). Crossley poängterar dock vikten av att använda ett 

socialkonstruktionistiskt angreppssätt i kombination med narrativ metod (Crossley, 2000, s. 4) 

och skriver att narrativ psykologi helt enkelt handlar om att försöka studera språket och 

berättelserna som utgör olika själv, och följderna och insikterna om system som detta får för 

individer och samhällen. Erfarenheten av ens själv får bara en mening genom specifika 
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lingvistiska, historiska och sociala strukturer (ibid., s. 21). Crossley relaterar i stor 

utsträckning sina påståenden till hur identiteter skapas, men även till olika typer av trauman 

(ibid., s. 9, 113, 135). Hon tar även upp hur narrativ analys kan användas i kombination med 

olika psykologiska perspektiv. Bland annat exemplifierar hon med socialkonstruktionism och 

psykodynamisk teori (Crossley, 2000, s. 8, 10) som ju är de teorier som används i analyserna 

som görs i denna uppsats. 

 

När det gäller trauman exemplifierar Crossley bland annat med personer som utsatts för 

sexuella övergrepp i barndomen och dessa personers olika sätt att begripliggöra sina 

erfarenheter. Enligt Crossley kan en dekonstruktion av dessa personers narrativ rörande 

övergreppen bidra till en viktig utveckling på flera plan. Dels kan det bidra till att öka den 

samhälleliga uppmärksamheten kring problematiken som sådan, vilket kan utgöra en viktig 

del i det offentliga erkännandet av dessa personers existens och erfarenheter. På ett teoretiskt 

plan kan dekonstruerandet bidra till en ökad förståelse för hur identiteten konstrueras hos 

”överlevare” av sexuella övergrepp, och på ett praktiskt och moraliskt plan bidrar det till att 

öka kunskapen om de konsekvenser sexuella övergrepp på barn kan få för de inblandade 

(Crossley, 2000, s. 113-115). Jag menar att Crossleys resonemang även är applicerbart på de 

historier som berättas i denna uppsats primärdokument. De kan bidra till att ämnet ägnas 

välbehövlig uppmärksamhet, till att den teoretiska förståelsen av hur personer med erfarenhet 

av partnermisshandel konstruerar sin identitet och till att öka kunskapen om våldets 

konsekvenser.  

 

Samtidigt håller jag med Crossley när hon problematiserar offentliga diskussioner kring vissa 

ämnen (Crossley, 2000, s. 130). Crossley tar till exempel upp att en offentlig diskussion av 

ämnet incest har resulterat i en medikalisering av fenomenet vilket har lett till att incest i en 

mening reducerats till en sjukdom från att ha betraktats som ett brott och att detta tenderar att 

lätta förövarens skuldbörda. På så sätt förbyts diskussionen om makt till att istället bli en 

diskussion om det personliga psykets komplexitet (ibid.). Som en del i denna medikalisering 

finns det enligt Crossley också en risk att man avpolitiserar det man granskar och missar det 

strukturella sammanhang i vilket brottet äger rum (Crossley, 2000, s. 159-160). Jag vill 

understryka att jag med detta arbete inte har någon som helst intention att vare sig lätta 

förövarens skuldbörda eller avpolitisera partnervåldet. Att utöva partnervåld innebär att man 

kränker och skadar en annan människa och det bör enligt min mening även fortsättningsvis 

betraktas som ett brott och sättas i en samhällelig kontext. Som jag ser det behöver dock inte 
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en brottsrubricering och strukturell förståelse nödvändigtvis utesluta psykologiska analyser av 

det brottsliga beteendet. Snarare menar jag att en ökad förståelse av ett specifikt brott på sikt 

kan bidra till att den skyldige kan förmås att ta fullt ansvar för sina handlingar och 

förhoppningsvis låta blir att begå brottet igen. Jag anser även att det är viktigt att sätta ett 

studerat fenomen i en samhällelig kontext vilket är en av orsakerna till att jag valt att göra en 

socialpsykologisk analys genom mitt användande av socialkonstruktionism i kombination 

med psykodynamiskt perspektiv.  

 

Crossley menar att ett psykodynamiskt perspektiv kan vara väldigt användbart när det gäller 

att studera berättelser av personer som upplevt ett trauma. Ett psykodynamiskt perspektiv kan 

nämligen bidra till att berättelseanalysen fokuserar på flera olika ”röster” i berättelsen. Dessa 

röster kan sägas representera olika aspekter av någons ”själv” och benämns i Crossleys text 

som ”den tolkande rösten”, ”den narrativa rösten” och ”den omedvetna rösten”. Den tolkande 

rösten representerar berättarens integrerade och balanserade ego och kan sägas fungera som 

en slags reflekterande historieberättare av det egna livet. Denna röst skulle dock inte ha 

kunnat vara tillgänglig för berättaren i den stund då erfarenheterna faktiskt gjordes utan är en 

slags efterkonstruktion för personen själv. Den narrativa rösten representerar den mer 

personliga och offentliga aspekten av självet som visas upp för andra och svarar på sociala 

regler och fungerar som en slags efterhandskonstruktion för omgivningen. Den tredje, 

omedvetna rösten, representerar det freudianska ”omedvetna” som är oåtkomligt för medvetna 

sinnet men som ändå påverkar ens beteende och känslor och styr ens agerande (Crossley, 

2000, s. 116-117). I denna uppsats kommer jag förvisso inte att fokusera på vilka röster som 

olika textförfattare använder när de presenterar sitt material. Däremot kommer Crossleys 

tankar om de olika rösterna fungera som ett sätt för mig som undersökare att bli mer 

detaljerad i mina psykodynamiskt influerade analyser. Exempelvis kan parternas agerande 

delas upp i de tre ”rösterna”. Det faktiska beteendet kan representeras av ”narrativa rösten”, 

deras eget förhållningssätt till sitt agerande kan representeras av den ”tolkande rösten” och 

”den omedvetna rösten” kan representera de känslor och behov som ligger bakom deras 

beteenden. 

 

När det gäller processen då självet konstrueras är det enligt Crossley viktigt att betona att 

makt och kontroll utgör viktiga inneboende delar. Att välja ett narrativ framför ett annat kan 

få stora följder för ens självuppfattning, ansvar, skuld och moral. Crossley menar att det är 

viktigt att studera vad valet av ett särskilt narrativ av ens själv, på bekostnad av ett annat, kan 
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få för konsekvenser både på psykologiska och sociala plan. I studerandet av erfarenheten och 

utvecklandet av en förståelse av självet är det förvisso inte möjligt koppla bort dominanta 

narrativa strukturer av makt och kontroll. Ändå är det av stor vikt att detta studerande utförs. 

Upptäckt och erkännande av vilken roll specifika narrativ spelar i förståelsen av våra själv kan 

förhoppningsvis göra det möjligt för oss att ta ett kliv tillbaka bli mer kritiskt reflekterande 

rörande vilka personer vi är och vilka personer vi önskar att vi var (Crossley, 2000, s. 21). I 

denna uppsats kan Crossleys tankar om vilken betydelse som olika narrativ har av självet 

bland annat bidra med ett särskilt analysverktyg när det gäller granskandet av de olika 

artikelförfattarnas berättelser. De flesta av artikelförfattarna presenterar förvisso inte 

uttryckligen sig själva. Däremot ger de, genom sina texter, olika typer av presentationer av 

olika typer av partnervåld såväl som av de som ingår i en våldsam relation. De ger även 

presentationer av vad för slags socialt och kulturellt sammanhang som partnervåldet äger rum 

i och på vilket sätt det sammanhanget påverkar och verkar genom till exempel socialarbetare.  

 

Även om Crossley poängterar vikten av att använda socialkonstruktionistiskt när man studerar 

narrativ, så framhåller hon också att detta perspektiv medför vissa problem. När det gäller den 

socialkonstruktionistiska approachen så skriver hon att det finns en risk att det mänskliga 

subjektet helt glöms bort och kanske till och förnekas. Utifrån det socialkonstruktionistiska 

perspektivet finns det nämligen inget universellt mänskligt, vi är alla bara produkter av de 

historiska, kulturella och praktiska kontexter som omger oss. Detta är problematiskt eftersom 

frågan om människans förmåga till självreflektion helt förtigs. Crossley tar upp Parkers 

påstående att vår förmåga till självreflektion i själva verket utgör kärnan i mänskligt 

agentskap och förstånd, och att denna reflektionskapacitet utgör den punkt som binder 

samman individen med det sociala. Crossley menar att man måste hitta ett sätt att värdera de 

språkliga och diskursiva strukturernas påverkan på det mänskliga psyket, utan att vi för den 

skull bortser ifrån det essentiellt personliga och den sammanhängande riktiga naturen hos den 

individuella erfarenheten och subjektiviteten (Crossley, 2000, s. 30-32), vilket enligt min åsikt 

exempelvis kan åstadkommas genom att göra en socialpsykologisk analys eftersom 

socialpsykologin möjliggör en kombination av det slag som Crossley efterlyser. 

4.4.1.3 Kvantitativa- och kvalitativa data i samma undersökning 

I denna uppsats analyseras både kvantitativt och kvalitativt inriktade artiklar. Enligt Pope et 

al. finns det de som hävdar att det är en sådan stor skillnad på kvalitativ och kvantitativ 

forskning att det omöjliggör sammanställningar som inkluderar båda dessa approacher. I viss 



Thérèse von Braun 

48 
 

utsträckning har dock denna skillnad överbryggats av det faktum att många forskare har börjat 

ägna sig åt multidimensionell forskning där kvalitativa och kvantitativt metoder integreras i 

en och samma forskningsprocess och resulterar i en forskningssyntes. Synteser kan ses som 

en logisk utvidgning av denna kombinerade metod. Både kvalitativa och kvantitativa metoder 

kan bidra med insikter och en syntes kan identifiera kunskapsluckor, få korn på oenigheter 

och utforska området (Pope et al., 2007, s. 17-18).  

 

Pope et al. diskuterar den oenighet som råder rörande huruvida det är berättigat och/eller 

genomförbart att kombinera upptäckter av olika typer av data, i synnerhet data från olika typer 

av forskning. Framför allt har det inom den kvalitativa inriktningen hävdats att försök till 

totala synteser omintetgör enskilda studiers oberoende. Denna kritik framförs från en ganska 

extremrelativistisk position enligt vilken kvalitativ forskning erbjuder en mängd möjliga 

”sanningar” eller verkligheter vilket medför att varje enskild studie representerar en unik, 

personlig ståndpunkt som inte kan kopieras eller läggas till eller överföras till en annan. Sett 

ur en mer ”försiktigt realistisk” synvinkel kan man å andra sidan hävda att även om det finns 

en stor mängd beskrivningar och förklaringar av ett fenomen så kan dessa i slutändan trots allt 

relateras till någon slags underliggande verklighet eller sanning. Med en sådan utgångspunkt 

accepteras synteser och betraktas som möjliga sätt att nå en större förståelse än vad en enskild 

studie kan erbjuda (Pope et al., 2007, s. 17-18). Jag är visserligen av uppfattningen att en stor 

mängd kan ge en uppfattning om hur det sannolikt förhåller sig med ett visst fenomen, i det 

här fallet diskussion kring samkönat partnervåld, men jag menar dessutom att en syntes kan 

bidra till att de enskilda studierna i viss mån kompletterar varandra. Min strävan har varit att 

utsätta de olika primärdokumentens narrativ för en kritisk granskning och därefter presentera 

en tentativ teori (Stenbock-Hult, 2004, s. 28) i vilken jag försöker visa på de sätt som de olika 

dokumentens narrativ kan komplettera varandra och hur denna komplettering kan förstås. 

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Kvale skriver att forskaren kan ge exempel på de material som han eller hon har använt i sin 

tolkning, och tydligt redogöra för hur analysprocessen har gått till, för att därmed uppnå en 

hög reliabilitet (Kvale, 1997, s. 188-189). Detta anser jag att jag har gjort genom mina 

redogörelser i uppsatsens olika delar. 

 

När man gör en kvalitativ studie med små urval eftersträvar man främst en hög intern 

validitet. Detta försöker man uppnå genom att ingående och intensivt undersöka ett antal fall 
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som noggrant beskrivs och kan antas vara karakteristiska (Larsson, 2005, s. 116). Genom att 

använda rika citat som jag noga valt ut menar jag att jag har uppnått en hög intern validitet. 

 

5. Resultat och delanalys av de fem temana 

De fem centrala temana som identifierats i en så stor del av litteraturen får tjäna som rubriker 

under vilka information från artiklarna tas upp och analyseras. De olika temana är som 

tidigare nämnts: 

1. Våldstyper och relationsdynamik 

2. Karakteristik hos parterna 

3. Kön, genus och sexualitet  

4. Relationer och sociala kontexter 

5. Professionella grupper och deras arbete med partnervåld 

 

Det råder på intet sätt vattentäta skott mellan dessa teman, vilket har komplicerat 

bearbetningen av artikeltexterna. För det första kan ett och samma citat mycket väl höra 

hemma under flera teman. Ett citat kan till exempel handla om förövarens karakteristik 

kopplat specifikt till sexualitet, vilket gör att citatet platsar under två teman. För det andra så 

är temana i sig intimt förknippade med varandra. Exempelvis kan sociala kontexter (Tema 4) 

påverka parternas syn på sin sexualitet (Tema 3) i en negativ riktning, vilket i sin tur kan ha 

en inverkan på deras karaktärer (Tema 2), som givetvis har en inverkan på 

relationsdynamiken (Tema 1) som i sin tur kan göra att professionella grupper (Tema 5) 

engageras i relationen. Detta har fått till följd att tematiseringen av information och olika citat 

kan förefalla något godtycklig. Min intention har dock varit att vara så konsekvent som 

möjligt genom att placera jämförbara citat under samma tema. På grund av denna intention 

har jag använt mig av meningskoncentrering (Kvale, 1997, s. 175-177) eftersom det 

tillvägagångssättet i stor utsträckning gett mig möjlighet att ta fasta på och fokusera på den 

information i texten som enligt min mening verkligen passat in under det aktuella temat. 

Samtidigt har jag också fört in en del citat för att upprätthålla en hög intern validitet (Larsson, 

2005, s. 116). 

 

I slutet av varje temaavsnitt följer sedan kommentar och delanalys av de övergripande 

mönster som framkommit rörande det aktuella temat. Även dessa delanalyser tangerar ibland 
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varandra, men jag menar att det är svårt att frångå detta med tanke på hur många 

gemensamma beröringspunkter de olika temana har med varandra. 

5.1 Tema 1: Våldstyper och relationsdynamik 

När det gäller beskrivningen av den dynamik som råder i en våldsrelation finns det flera olika 

varianter. Exempelvis tar Ristock upp att flera av hennes kvinnliga respondenter har 

erfarenhet av den cykliska våldsdynamiken:  

 
“Many of the women interviewed described relationship dynamics that can be 

explained as resembling the “cycle of violence” model often described in abusive 

heterosexual relationships: this is where violence occurs in a predictable cyclical 

fashion and intensifies over time. Part of the cycle includes a period of calm which 

follows an acute battering episode. In this relationship dynamic there is clearly a 

perpetrator and a victim” (Ristock, 2003, s.335 – PD 2). 
 
Samtidigt finns det andra kvinnor i samma studie som beskriver relationsdynamiken som 

något mer flytande; 

 
“Yet other women spoke of less predictable and even fluctuating power dynamics 

within their relationships. In their accounts power is not something that resides fully 

in one person (the abuser) but is instead relational as is evident in the following 

excerpts from the interviews” (Ristock, 2003, s.335 – PD 2). 
 
Ristocks beskrivning visar att maktdynamiken i relationen kan vara föränderlig och att den 

cykliska process som förvisso upplevs av många inte nödvändigtvis måste finnas i relationen 

bara för att det förekommer våld. Dessutom skriver hon att en del kvinnor berättar att de efter 

att ha blivit utsatta för våld i en relation, blev kontrollerande i nästa parförhållande (Ristock, 

2003, s.336 – PD 2). Det faktum att våldsdynamiken verkar ha flera varianter och nyanser har 

fått många artikelförfattare att gruppera upp partnervåld i olika kategorier. Stanley, 

Bartholomew, Taylor, Oram och Landolt skriver: 

 
“Participants’ descriptions of their relationship dynamics were compared with 

Johnson’s typology of violent relationships. The grouping of common couple violence 

(CCV), in which one or both members of a couple are violent, but neither is 

controlling, described 47 of the 69 relationships (68%). CCV seemed to serve as a 

catchall grouping because neither perpetrators nor recipients tended to describe the 

violence or their relationships in terms of control. As previously discussed, findings 

on motivational factors indicated that violence appeared to be motivated by 

expressive purposes rather than instrumental or controlling purposes” (Stanley et al., 
2006, s. 37-38 – PD 18). 
 



Thérèse von Braun 

51 
 

I denna text spelar alltså förekomsten av kontroll en avgörande roll. Våld behöver inte 

nödvändigtvis ha med kontroll att göra och har det inte det, som vid det våld som författarna 

kallar för ”common couple violence”, så definieras inte våldet som lika allvarligt. Enligt 

Stanley et al. är det viktigt att sätta fysiskt våld i ett sammanhang. En örfil är exempelvis mer 

skrämmande om man får den i kombination med ett dödshot (Stanley et al., 2006, s. 33 – PD 

18). Även McKenry, Serovich, Mason och Mosak diskuterar ”common couple violence” och 

sätter den våldsvarianten i relation till ”intimate terrorsim” där makt och kontroll ingår som 

viktiga delar. De skriver: 

 
“Common couple violence is generally characterized by a low frequency of violent 

episodes, usually does not involve severe violence, and tends to not escalate over 

time. The specific context of this type of violence is one argument, with emphasis 

placed on how each partner behaved during that argument. In contrast, Intimate 

Terrorism (IT) is connected with a general need to control a partner with violence as 

merely one method of control. In IT there tends to be serious injury involved, as well 

as a higher per-couple frequency. The violence tends to be less mutually perpetrated 

and tends to escalate over time. The distinguishing feature of intimate terrorism is 

that general pattern of pervasive control, exhibited through nonviolent and violent 

behaviors” (McKenry et al., 2006, s. 241 – PD 11). 
 

I artikel 11 gör författarna alltså skillnad på “common couple violence” och ”intimate 

terrorism”. I artikel 7, i vilken författarna granskar mödrar som utsatts för samkönat 

partnervåld, så dyker det upp ytterligare två våldskategorier:  

 
In intimate terrorism, violence is just one tactic among many used by the abuser to 

exert control over the mother. For example, Claudia said that her abuser, Leslie, 

destroyed her property, prevented her from having friends, and monitored her daily 

activities. Situational violence occurs in the context of specific arguments and is not 

accompanied by attempts to control the mother.  Mutual violent control occurs when, 

according to mothers’ reports, both partners initiate violence in an attempt to control 

each other (Hardesty, Faith Oswald, Khaw, Fonseca & Chung, 2008, s. 197-198 – PD 
7). 
 

Så som “mutual violent control” beskrivs så verkar den våldstypen vara en beskrivning av 

ungefär samma sak som “common couple violence”, men det faktum att det tydligen finns 

flera våldstyper, i kombination med bristen på gemensam terminologi, kan skapa en viss 

förvirring. I artikel 15 står det: 

 
“Unfortunately, most of the studies that addressed the prevalence of SSDV (Same Sex 
Domestic Violence, min anmärkning) had ambiguous definitions of domestic 

violence. Therefore, the results of the studies can be misleading, because they 

probably do not assess the same aspects of SSDV” (Potoczniak, Etienne Mourot, 
Crosbie-Burnett & Potoczniak, 2003, s. 253 – PD 15). 
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Eaton et al. menar att det sannolikt är så att samkönat partnervåld är så pass komplext och 

mångfacetterat att det är svårt att åstadkomma en enda teori kring detta våld (Eaton et al., 

2008, s. 703 – PD 5). Om det är så att partnervåld är så skiftande att det är svårt att 

åstadkomma en enhetlig teori kring det så kan det bli desto viktigare att klargöra vad för slags 

våld det är fråga om i de enskilda fallen. Potoczniak et al. skriver: 

 

“To overcome the myths and assist a victim of SSDV appropriately, it is necessary to 

examine the violence within the context of the relationship to gain insight into the 

power structure (i.e., which member of the relationship has established physical or 

psychological power over the other member)” (Potoczniak et al., 2003, s. 255 – PD 
15). 
 

McKenry et al. håller med om det och skriver att det i deras undersökning blivit tydligt att 

förekomst, frekvens och våldstyp varierade mycket mellan olika par. Det idealiska vore därför 

att sortera upp par i olika kategorier baserat på hur våldet tar sig uttryck och vilka drivkrafter 

som ligger bakom våldet (McKenry et al., 2006, s. 241 – PD 11). 

 

Det anses alltså viktigt att beakta kombinationen av hur grovt våldet är ihop med vilka 

underliggande motiv som verkar orsaka våldet. Att motivet ofta är makt och kontroll verkar 

de flesta vara ense om, men även när det gäller makt och kontroll så är det enligt Bunker 

Rohrbaugh viktigt att undersöka om det verkligen finns en strävan bakom en människas 

maktposition. Bara för att en person har möjlighet att utöva makt så innebär inte det att 

vederbörande gör det. Bunker Rohrbaugh tar samkönade relationer mellan män som exempel: 

 
“In gay male relationships, for instance, differences in various sources of power do 

not predict partner abuse. That is, disparities in physical size and strength, masculine 

appearance, affluence, education, race, and ethnicity are not correlated with rates of 

battering in gay couples. Using power to subordinate and control one’s partner is the 

key element in partner abuse” (Bunker Rohrbaugh, 2006, s. 292-293 – PD 16). 
 
Det är alltså utövandet av makt som är avgörande, inte möjligheten till maktutövning. När det 

gäller utövandet av makt så finns det enligt vissa artikelförfattare olika sätt att skaffa sig makt 

som är specifika för en samkönad relation. Bunker Rohrbaugh skriver: 

 
“The types of abuse in same-gender relationships are the same as for cross-gender 

relationships, except for two unique features: 

• Threat of “outing,” or exposing the partner’s sexual orientation to work colleagues, 

family, and friends. 

• Extreme isolation due to being “in the closet,” lack of civil rights protections, and 

lack of access to the legal system. 
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Social isolation and the threat of “outing” are extremely powerful factors. The 

“outed” battered partner could lose their job, housing, and educational 

opportunities. Relationships with family and friends could be irretrievably damaged if 

the partner’s sexual orientation is revealed or announced in a hostile manner” 
(Bunker Rohrbaugh, 2006, s. 293 – PD 16). 

 
Bornstein, Fawcett, Sullivan, Senturia och Shiu-Thornton håller visserligen med Bunker 

Rohrbaugh om detta, men de tar också upp helt andra faktorer som de anser vara speciella för 

hbt-personer som utsätts för partnervåld. De intresserar sig för de fall då hbt-personen får just 

sin hbt-identitet attackerad av partnern. Exempelvis berättar de i sin artikel om en bisexuell 

kvinna som till slut gick och stirrade i marken så fort hon var utomhus eftersom hennes 

flickvän ofta anklagade henne för att i egenskap av bisexuell försöka få kontakt med 

främmande män. En respondent med transidentitet berättar om att partnern hela tiden pratade 

om andra som mycket mer lyckade som transpersoner än vad respondenten var. Flera lesbiska 

kvinnor beskriver att de kände sig tvungen att ställa up på att ha sex med sina flickvänner 

eftersom flickvännerna annars började ifrågasätta deras lesbiska läggning. (Bornstein et al., 

2006, s. 170-171 – PD 3).  

 

Några artiklar tar upp en heteronormativ, eller rent av homofobisk, omvärld som en strukturell 

orsaksfaktor till att specifikt samkönat partnervåld uppstår. Exempelvis tar Tigert upp 

definitionen av partnervåld som ett mönster av tvingande beteende som används av en person 

för att uppnå makt och kontroll över en annan, vilket kan inkludera fysiskt, sexuellt, psykiskt 

och materiellt våld. Detta är vad de flesta andra författare också säger, men Tigert har också 

en invändning mot denna definition (Tigert, 2001, s. 74-75 – PD 19). Hon skriver: 

 
“Certainly, this definition is valid, regardless of one’s gender or sexual orientation. 

Nonetheless, lesbian domestic violence is not the same as heterosexual domestic 

violence. Lesbian partner violence not only about power and control within an 

intimate relationship. It is also about homophobia/heterosexism, and the reenactment 

of and response to cultural traumatization” (Tigert, 2001, s. 75 – PD 19).  
 

Efter att beskrivit en kvinna som varit våldsam mot sin kvinnliga partner, och dessutom hyser 

tvivel kring att det verkligen är i sin ordning att vara homosexuell, skriver Tigert att det 

uppenbarligen inte skulle vara effektivt att som professionell arbeta med denna kvinnas 

våldsamhet utan att samtidigt beakta de konsekvenser som homofobi har i hennes liv (Tigert, 

2001, s. 78 – PD 19). 
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Även West tar upp samkönat partnervåld som ett tecken på homofobi och heterosexism, men 

hon betonar särskilt kopplingen mellan denna internaliserade homofobi och de konsekvenser 

den kan få för den enskilda. Förvisso kan fenomenet benämnas som homofobi, men poängen 

är att den internaliserade homofobin kan antas resultera i en låg självkänsla och känsla av 

maktlöshet, vilket enligt West är det egentliga problemet när det gäller partnervåld. Förövaren 

slår alltså inte sin partner på grund av att denna person representerar en hatad grupp, utan 

förövaren slår som en reaktion på de känslor av värdelöshet och maktlöshet som uppstått ur 

erfarenheten av att leva som hbt-person i en heteronormativ kultur (West, 2002, s. 124 – PD 

20). West skriver även: 

 
“Internalized homophobia may be a significant contributor. However, it appears that 

prior exposure to violence, alcohol use, relationship dependency, and power 

imbalances can contribute to partner violence across sexual orientation. 

Nevertheless, it is important to consider how these dynamics differ in violent lesbian 

relationships” (West, 2002, s. 126 – PD 20). 
 
I artikel 1 skriver författarna att den heteronormativa kulturen inte bara kan betraktas som en 

möjlig orsak till att våldet uppstår. Den kan även försämra läget i ett redan våldsamt 

förhållande. En destruktiv relation löper exempelvis en risk att bli än mer destruktiv om 

relationen som sådan inte officiellt existerar för någon annan än parterna själva. För det första 

är det svårt för den våldsutsatta parten att söka hjälp hos en omgivning som är ovetande om 

relationen. Dessutom kan hemlighetsmakeriet och den därpå följande isoleringen fungera som 

en ytterligare stressfaktor som i det långa loppet kan öka risken för misshandel (Balsam & 

Szymanski, 2005, s. 259 – PD 1). De skriver vidare: 

 
“Furthermore, not being out reduces the visibility of a woman’s same-sex 

relationship and exposure to role models, which may create a sense that she lacks 

other options, making her more likely to tolerate abuse from a partner. Women who 

are less out may also be reluctant to seek help for problems associated with domestic 

violence” (Balsam & Szymanski, 2005, s. 259 – PD 1). 
 
Även Bornstein et al. skriver om bristen på öppenhet och den isolering det medför: 
 

“Isolation served to keep survivors in abusive relationships. For example, 

participants overwhelmingly reported needing support in identifying their 
relationships as abusive. They needed to be believed about their experience – and 

their isolation made this very difficult” (Bornstein et al., 2006, s. 171 – PD 3). 
 
Bornstein et al. håller även med Balsam och Szymanski om att denna isolering ökar 

överlevarnas beroende av den misshandlande partnern och skärmar av dem från stöd och olika 

typer av hjälpande resurser (Bornstein et al., 2006, s. 175 – PD 3). 
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Merrill och Wolfe har gjort en undersökning om homo- och bisexuella mäns erfarenheter av 

samkönat partnervåld. Det stora flertalet av deras respondenter uppger att det fanns många 

viktiga orsaker till att de hade stannat kvar i relationen efter att våldet uppstått. Skälen de 

uppger rör sig om alltifrån hopp om förändring till okunskap om partnervåld och en därpå 

följande oförmåga att inse att det var partnervåld de utsattes för. Respondenterna uppger även 

att de älskade sin partner och/eller att de stannade på grund av att de var rädda för vad som 

kunde hända med antingen dem själva, någon av deras närstående eller partnern om de 

lämnade relationen (Merrill & Wolfe, 2000, s. 17-18- PD 12).  

 

Vad som kan vara extra intressant att ta upp är hur respondenterna resonerar kring HIV-

relaterade faktorer som orsaker till att stanna kvar i relationen. 60 % av de som sade sig vara 

HIV-positiva uppgav att ett tungt vägande skäl till att de stannade kvar hos en misshandlande 

partner var att de var rädda för att bli sjuka och dö ensamma. Av de som sade sig veta att 

deras misshandlande partner var HIV-positiv angav hälften att ett viktigt skäl till att de 

stannade kvar var att de inte ville överge en HIV-positiv partner (Merrill & Wolfe, 2000, s. 18 

– PD 12). Vad som dock inte framkommer i artikeln är huruvida de HIV-relaterade skälen till 

att stanna kvar i relationen var något som förövaren använt som påtryckningsmedel för att 

binda den våldsutsatte till sig eller ej. 

 

När det gäller frågan om HIV/AIDS och andra sexuellt överförbara sjukdomar (i artiklarna 

benämnda som STI) så aktualiseras frågan om huruvida en misshandlad icke-smittad individ 

har möjlighet att förhandla med en smittad förövare om att ha sex på ett sätt som minimerar 

smittorisken. I artikel 10 står det bland annat: 

 
“A large proportion of participants reported that they had not engaged in safer sex 

because they wanted to avoid problems with their partner at some point during their 

relationship. Many also reported that they felt unsafe to ask for safer sex or that they 

feared their partners’ response to a safer sex request and reported experiencing 

sexual, physical, and/or verbal abuse as the direct result of requesting safer sex from 

their abusive partners. [ ] Even when negotiation may have appeared successful, 

some MSM (Males who have Sex with Males, min anmärkning) were deceived by 

their partners with regard to safer sex. Among MSM, one in four reported being 

deceived by their partner—that is that they thought a condom was being used by their 

partner, when in fact it was not” (Jackson Heintz & Melendez, 2006, s. 202-203 – PD 
10). 
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Förövare utsätter alltså sin partner för smittorisk antingen genom att utöva sådan makt att 

partnern känner sig tvungen att ha oskyddat sex, eller i vissa fall genom att helt enkelt lura 

partnern till att ha oskyddat sex. Eaton et al. tar upp kvinnors utsatthet för sexuellt tvång 

kopplat till risk för sexuellt överförbar smitta. De skriver: 

 
“Like IPV (Intimate Partner Violence, min anmärkning) in heterosexual 

relationships, power and interpersonal control dynamics are critical in 

understanding lesbian’s experience with IPV. Women who lack power in their 

relationship may be least efficacious in sexual decision-making and least likely to 

avoid STI” (Eaton, Kaufman, Fuhrel, Cain, Cherry, Pope & Kalichman, 2008, s. 704 
– PD 5). 

 

Flera artikelförfattare intresserar sig för vilka specifika våldsuttryck som förövaren visar upp. 

Merrill och Wolfe har undersökt materiellt våld och konstaterar att det vanligaste var att offret 

blev berövat föremål av affektionsvärde som fotografier, klippböcker, böcker och presenter 

(Merrill & Wolfe, 2000, s. 13-14 – PD 12). Hardesty et al. har undersökt hur förövare kan 

använda sin partners barn som ett påtryckningsmedel. 

 
“For example, two abusers had filed complaints against the mothers with their state’s 

Department of Family and Children Services. Practitioners should be mindful that 

lesbian mothers experiencing IPV may be more worried about the legal insecurity of 

their families than their sexuality per se” (Hardesty et al., 2008, s. 206 – PD 7). 
 

I det här fallet används alltså barnen och moderns relation till dem som ett sätt för förövaren 

att utöva kontroll över sin partner. Att detta fungerar beror, som artikelförfattarna skriver, inte 

primärt på mödrarnas rädsla för att få sin sexualitet ”avslöjade”. Rädslan består istället i vad 

ens sexualitet medför i form av bristande juridiskt skydd och diksriminering. 

 

Artikel 14 utgör ett ovanligt bidrag bland mina primärdokument. Bland annat för att 

författarna inte har granskat själva relationen och de olika varianter och nyanser av 

våldsuttryck som förekommer i den. Istället har de granskat fall där relationen tagit slut 

genom att den ena parten mördat den andra. Mize och Shackelford (2008) har i sin artikel 

undersökt olika tendenser rörande personer som mördar en samkönad partner. Bland annat har 

de kommit fram till att de vanligaste vapnen vid mord är skjutvapen och knivar oavsett om det 

är män eller kvinnor som begår morden (Mize & Shackelford, 2008, s. 108 – PD 14).  

 

Tucker Halpern, Young, Waller, Martin och Kupper har också bidragit med en ovanlig artikel, 

men deras artikel är ovanlig på grund av den respondentgrupp de har riktat in sig på. I sin 
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undersökning har de granskat förekomsten av samkönat partnervåld bland ungdomar och 

konstaterar att samkönat partnervåld faktiskt utgör ett betydande problem för denna 

åldersgrupp. Nästan en fjärdedel av de ungdomar som ingick i deras undersökning uppgav att 

någon typ av samkönad partnervåldsincident hade inträffat de senaste 18 månaderna. Detta 

resultat, menar de, motsäger spekulationerna kring att det skulle vara vanligare med 

partnervåld i samkönade relationer jämfört med olikkönade relationer. Samtidigt erkänner de 

att det kan vara så att det överlag är ovanligare bland ungdomar med samkönade relationer än 

olikkönade och att detta kan spela roll för resultatet (Tucker Halpern et al., 2004, s. 129 – PD 

21). 

5.1.1 Kommentar och analys av Tema 1 

Ett mönster som kan identifieras rörande artiklarnas beskrivningar av våldstyper och 

relationsdynamik är att det är ett mångfasetterat och komplext område. Det finns förvisso en 

våldstyp som benämns som ”intimate terrorism” där våldet enbart utövas av den ena parten 

mot den andra och ses som ett sätt för förövaren att uppnå makt och kontroll (McKenry et al., 

2006, s. 241 – PD 11), men det finns också beskrivningar som visar på att maktdynamiken i 

relationen är föränderlig och att det inte alltid behöver vara en cyklisk process där den ena 

parten dominerar den andra (Stanley et al., 2006, s. 37-38 – PD 18; Ristock, 2003, s. 335 – PD 

2). Detta kan ses som exempel på att den relationella maktvarianten som Franzén beskriver 

(Franzén, 2000, s. 86-87) eftersom maktutövandet och hierarkin i relationen verkar kunna 

förändras. 

 

Samtidigt ger artikelförfattarna även exempel på den strukturella maktens betydelse. Ett 

tydligt mönster som kunnat urskiljas är nämligen att samkönat partnervåld beskrivs som 

annorlunda jämfört med olikkönat partnervåld vilket anses bero på omkringliggande 

strukturer (Bunker Rohrbaugh, 2006, s. 293 – PD 16). Dessa skillnader har enligt författarna 

huvudsakligen att göra med den heteronormativitet som råder i samhället. Heteronorm-

ativiteten placerar nämligen en samkönad relation, och de som ingår i den, i en strukturell 

underposition gentemot personer som definierar sig som heterosexuella och/eller ingår i en 

olikkönad parrelation (West, 2002, s. 126 – PD 20; Balsam & Szymanski, 2005, s. 259 – PD 

1; Bornstein et al., 2006, s. 175 – PD 3). Oavsett om denna underposition resulterar en ökad 

isolering av den misshandlade parten eller om den ses som en bidragande orsak till att våldet 

över huvud taget uppstår så är det tydligt att författarna beskriver omkringliggande 

omständigheter som avgörande för hur relationsdynamiken ser ut. Relationen måste alltså ses 
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i ett kontextuellt sammanhang för att bli begriplig. Detta är i linje med en 

socialkonstruktionistisk hållning som ju innebär att man ser människors beteenden som tids- 

och rumsbundna (Johansson, 2007, s. 586).  

 

Bunker Rohrbaugh understryker vikten av att klargöra i vilken utsträckning det verkar finnas 

en tydlig maktsträvan i en relation, det vill säga en intention att härska (Bunker Rohrbaugh, 

2006, s. 292-293 – PD 16). Detta knyter an till Franzéns påstående att makten är meningslös 

om subjektet, det vill säga den som besitter möjligheten till makt, inte eftersträvar den 

(Franzén, 2000, s. 83-84). Samtidigt är det utifrån ett psykodynamiskt perspektiv svårt att 

säkert veta om det finns ett element av intention eller ej och hur man ska förstå den 

intentionen om den nu finns. Enligt det psykodynamiska perspektivet har vi ju känslor och 

drifter som vi själva är omedvetna om (Thomas, 1998, s. 305). En person som förnekar en 

maktsträvan kan alltså utifrån sitt eget perspektiv vara uppriktig. På ett medvetet plan kan 

vederbörande mycket väl uppfatta det som att han eller hon inte eftersträvar makt trots att det 

för en utomstående framstår som att en maktsträvan existerar.  

 

Enligt psykodynamisk teori strävar vi dock inte nödvändigtvis efter att verkligen uppnå vissa 

saker. Vad vi strävar efter är känslan av att vi uppnått vissa saker (Thomas, 1998, s. 305). En 

person som verkar eftersträva makt behöver således inte nödvändigtvis vara ute efter makt i 

sig. Snarare kan det som framstår som maktsträvan vara uttryck för helt andra strävanden. Det 

psykodynamiska perspektivet hävdar ju att våra strategier för att undvika ångest kan vara 

skadligt på flera sätt även om de lindrar ångesten för stunden (Thomas, 1998, s. 312). Utifrån 

en sådan aspekt blir det möjligt att betrakta förövarens maktsträvan som ett sätt att lindra 

omedveten ångest.  

 

Flera artikelförfattare menar att samkönat partnervåld är ett resultat av att förövaren känner 

sig maktlös på grund av strukturella förhållanden (Bunker Rohrbaugh, 2006, s. 293 – PD 16; 

West, 2002, s. 126 – PD 20; Balsam & Szymanski, 2005, s. 259 – PD 1; Bornstein et al., 

2006, s. 175 – PD 3). Även om de har rätt i sina påståenden så kan det ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv finnas en risk att de, på grund av den beskrivning de ger, 

också bidrar till att spä på uppfattningen att samkönat våld är så speciellt jämfört med 

olikkönat partnervåld. Detta eftersom kunskap, enligt den socialkonstruktionistiska 

teoribildningen, upprätthålls genom sociala processer och hör ihop med social handling (Burr, 

2003, 3-5). Utifrån ett makt- och konfliktperspektiv (Franzén, 2000, s. 84; Hutchison & Wood 
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Charlesworth, 2008, s. 47-48) blir det viktigt att uppmärksamma detta eftersom de som skrivit 

artiklarna åtnjuter en strukturell maktposition gentemot sina respondenter, både i egenskap av 

artikelförfattare och i många fall även i egenskap av forskare eller terapeuter.  

 

Att begreppet makt spelar en central roll i primärdokumentens narrativ av samkönat 

partnervåld tycker jag är tydligt. Frågan är dock vilken typ av makt det handlar om. Mitt svar 

på den frågan är att det i viss mån beror på vilka aspekter av relationen man fokuserar på, och 

vilken typ av relationsvåld som diskuteras. Artikeltexterna visar att det verkar finnas flera 

varianter av partnervåld där graden av kontroll, och skillnader rörande vem som har den, 

spelar en avgörande roll för hur partnervåldet definieras (Stanley et al., 2006, s. 37-38 – PD 

18; Ristock, 2003, s. 335 – PD 2). Kvinnor som utövat våld mot en mor och anmäler 

mamman till sociala myndigheter med intentionen att de ska börja utreda mamman och skapa 

stress och oro hos henne och hennes barn (Hardesty et al., 2008, s. 206 – PD 7) anser jag 

utgör ett exempel intentionell mak (Franzén, 2000, s. 83-84) eftersom det finns en tydlig 

avsikt att försätta mödrarna i en underposition. Samtidigt kan detta även ses som ett sätt från 

förövarens sida att använda sig av strukturella omständigheter, det vill säga myndigheters 

möjligheter att ingripa i den enskildes liv, för att uppnå sina egna syften. 

 

När det gäller förövares utövande av sexuellt våld i form av att utsätta sin partner för risken av 

smittas av sexuellt överförbara sjukdomar (Jackson Heintz & Melendez, 2006, s. 202-203 – 

PD 10) är situationen ganska speciell utifrån en maktanalys. Å ena sidan kan men betrakta det 

som ett uppenbart exempel på intentionell makt (Franzén, 2000, s. 83-84) eftersom förövaren 

avsiktligt använder smittorisken som ett sätt att utöva makt gentemot sin partner. Samtidigt 

kan ett sådant agerande på sätt och vis betraktas som relationell makt (ibid., s. 86-87) 

eftersom förövaren använder sin sjukdom, som potentiellt sett skulle kunna innebära ett 

underläge, till att istället användas som ett sätt att skaffa sig en maktposition. Å tredje sidan 

kan den friska parten i en mening sägas befinna sig i en strukturell underposition (Franzén, 

2000, s. 84) eftersom han eller hon har något att förlora, det vill säga sin hälsostatus, på att ha 

oskyddat sex med en person som är smittad av en sexuellt överförbar sjukdom. Den smittade, 

det vill säga förövaren, åtnjuter därför en maktkapacitet (ibid.) gentemot sin osmittade 

partner.  

 

Ett problem som uppstår när man hänvisar till strukturella förklaringar av ett fenomen är hur 

man ska kunna förstå och förklara individuella skillnader. När det gäller påståendet att 
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heteronormativitet, homofobi och/eller heterosexism är starkt bidragande orsaker till 

samkönat partnervåld (West, 2002, s. 126 – PD 20; Balsam & Szymanski, 2005, s. 259 – PD 

1; Bornstein et al., 2006, s. 175 – PD 3), så kan man fråga sig varför det bara är den ena 

parten som blivit så till den grad påverkad av detta att den tar till våld. Den som faller offer 

för våldet borde ju rimligen också ha påverkats negativt av detta strukturella förtryck, men 

den personen utövar inte per automatik makt och kontroll över sin partner för det. Dessutom 

har jag inte i några av mina dokument funnit någon artikelförfattare som påstår att det 

förekommer partnervåld bland alla samkönade par. Det verkar inte ens förekomma hos en 

majoritet. Om våldet enbart orsakas av strukturellt förstryck så borde det rimligen förekomma 

i fler samkönade parrelationer än vad som verkar vara fallet. 

 

En annan fråga som alltjämt kvarstår är varför en internaliserad homofobi skulle leda till att 

man skadar just sin partner. Om förövaren lider av självhat så kan man tänka sig att 

vederbörande skulle bli mer självdestruktiv snarare än våldsam mot andra. Och om det 

handlar om att förövaren känner hat mot just hbt-personer så uppstår frågan om varför 

vederbörande ändå går in i en samkönad relation för att i den ge sig på partnern. Varför inte 

lika gärna någon annan hbt-person? Här kan psykodynamisk teori fungera som ett möjligt 

analysverktyg. Thomas skriver att vi kan drabbas av så kallad signalångest på grund av 

omedvetna farhågor om smärta som kan komma att drabba oss i framtiden och att detta bland 

annat kan vara kopplat till ”viktiga andra” det vill säga personer som är betydelsefulla för oss. 

Det är inte bara dessa personers faktiska beteende som spelar roll utan även våra omedvetna 

fantasier om dessa personer är av avgörande betydelse (Thomas, 1998, s. 313). Denna teori 

kan ge en potentiell förklaring till varför det just är förövarens partner som blir utsatt för 

kontroll och maktutövning. Utifrån en psykodynamisk tolkning är det möjligt att förövaren 

utövar sitt kontrollerande beteende som ett sätt att binda partnern till sig för att på så vis 

mildra en omedveten rädsla för att bli övergiven.  

 

Att medvetet utsätta en frisk partner för risken att drabbas av de sexuellt överförbara 

sjukdomar som man själv har (Jackson Heintz & Melendez, 2006, s. 202-203 – PD 10) kan 

också ses som ett sätt att binda partnern till sig och skaffa sig makt. Om den aktuella 

sjukdomen är HIV/AIDS så utövar förövaren i en mening inte bara våld gentemot sin partner 

just i det ögonblick som våldet förekommer eller smittan överförs. Det kan också ses som ett 

sätt för förövaren att försöka kontrollera och påverka sin partners liv för all framtid eftersom 

HIV/AIDS inte går att bli av med när man väl fått det. 
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Enligt det psykodynamiska perspektivet så är ju vår psykiska verklighet individuell och 

fungerar som känslomässigt laddade konstruktioner. Vår bild av verkligheten är alltså i själva 

verket internaliserade versioner av andra människor och relationer (Thomas, 1998, s. 314) 

Dessa är dessutom omedvetna vilket betyder att de inte är direkt tillgängliga för oss själva 

(ibid., s. 316). Den psykodynamiska teorin gör ju gällande att vi inte nödvändigtvis strävar 

efter att uppnå vissa saker. Istället är det strävan efter känslan av att ha uppnått något som får 

oss att agera på olika sätt (ibid., s. 305).  Förövaren kan alltså på ett omedvetet plan ha en 

ångestskapande bild av sig själv som utsatt och underlägsen sin partner, vilket leder till 

extrema och våldsamma reaktioner mot den person som man uppfattar som orsaken till den 

ångest man upplever. Förövarens ångest kan således vara kopplad specifikt till hur personen 

upplever sig som kärleks- och/eller sexualpartner och det utövande av våld och makt som 

förövaren ägnar sig åt kan ses som ett sätt att tillfälligtvis uppnå känslan av att ha kontroll. 

Det för oss in på parternas karakteristik som är nästa tema. 

5.2 Tema 2: Karakteristik hos parterna 

De artiklar som inte finns specifikt representerade under detta tema tar antingen inte upp 

någon speciell karakteristik hos parterna, eller så gör de det med fokus på relationsdynamiken 

eller kön, genus och sexualitet, vilket gör att de istället finns representerade under tema 1 eller 

tema 3.  

 

Bland de artiklar som citeras och diskuteras under detta tema tas bland annat alkohol- och 

drogkonsumtionsvanor hos förövare upp. Exempelvis skriver Eaton et al. att kvinnor med 

erfarenhet av partnervåld tenderade att ha problem med alkohol och droger i större 

utsträckning än kvinnor utan våldserfarenheter. Författarna skriver att det även finns en ökad 

risk för att de med våldserfarenheter drabbas av HIV och/eller andra sexuellt överförbara 

sjukdomar. På grund av dessa resultat menar författarna att samkönat partnervåld mellan 

kvinnor verkar hänga ihop med andra typer av hälsorisker (Eaton et al., 2008, s. 702 – PD 5). 

West håller med om det och kopplar ihop detta med den alienation och isolering som en del 

lesbiska kvinnor kan uppleva på grund av sin läggning. Hon skriver: 

 

“However, the centrality of bars in the social lives of some lesbians, coupled with 

societal discrimination that fosters alienation and isolation, may contribute to both 

heavy drinking and partner violence. Not surprisingly, other researchers discovered 

that the frequency of alcohol use by respondents was correlated with the number of 
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abusive acts that were both perpetrated and sustained in lesbian relationships” 

(West, 2002, s. 125 – PD 20). 
 

Även McKenry et al. tar upp förövarens tendens att konsumera mycket alkohol, men de 

menar att detsamma även kan gälla för den som utsätts för våldet: 

 
“As previously suggested, the perpetrator may use alcohol to heighten their sense of 

power and therefore equally possible that the nonperpetrator uses alcohol as a 

moderating effect of the abuse. Still, we are not suggesting that alcohol use causes 

violence or that alcohol is involved in all situations where domestic violence occurs” 

(McKenry et al., 2006, s. 239 – PD 11). 
 

Bunker Rohrbaugh skriver också om att förövare av partnervåld ofta har ytterligare problem, 

exempelvis i form av drogmissbruk, men att det även kan handla om ätstörningar eller 

tvångsmässigt sexuellt beteende. Hon skriver dessutom att förövare av allvarligt partnervåld, i 

såväl samkönade som olikkönade relationer, ofta har en allvarlig psykisk problematik och 

blivit utsatta för psykiskt såväl som fysiskt våld i sin barndom. Andra drag som identifierats 

hos förövare av samkönat partnervåld är en tendens att vara väldigt känslomässigt beroende, 

extremt svartsjuka och ha svårigheter med att hantera fysisk och känslomässig intimitet 

(Bunker Rohrbaugh, 2006, s. 295 – PD 16). Hon skriver:  

 
“Like heterosexual male batters, these lesbian batterers seem to have an intense fear 

of abandonment and are therefore threatened by their partner’s desire to be 

independent. They use violence to maintain distance in their relationships and to 

reject or avoid the partner before the partner can reject them. Lesbian batterers are 

often charming, articulate, and manipulative in public, which may lead professionals 

to believe the abuser’s claim that the victim was the cause of the relationship 

problems and the battering” (Bunker Rohrbaugh, 2006, s. 295 – PD 16). 
 

Även Brown skriver om påståendet att individer som känner sig otillräckliga och/eller 

inkompetenta, i större utsträckning riskerar att använda sig av okonventionella metoder som 

hjälpmedel för att försöka hävda sig och komma med maktanspråk. Bland dessa 

okonventionella metoder märks exempelvis drogmissbruk och våldsbeteende. Brown skriver 

vidare: 

 
”This is particularly true for same-sex couples, which a heterosexist society places in 

an oppressed and less valued status. Given this less valued status, one might expect 

that instances of same-sex intimate partner violence would have higher incidences of 

lethal violence compared to their heterosexual counterparts” (Brown, 2008, s. 458 – 
PD 4). 
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Det finns dock, enligt Brown, ingen forskning som stöder denna förmodan om strukturell 

skillnad. Eaton et al. utesluter könsrollsförklaringar när de diskuterar kring förövarens 

personlighet. Däremot, skriver de, betyder inte detta att frågan om makt ska uteslutas. 

Tvärtom menar de att frågan om makt är central men att makten inte ska ses som ett manligt 

attribut utan som något som hör ihop med särskilda personlighetsdrag (Eaton et al., 2008, s. 

703 – PD 5). 

 

Dessa särskilda personlighetsdrag kan förvisso handla om dålig självkänsla, men i artikel 6 

kommer författarna fram till att förövarna till och med har psykopatologiska drag. Fortunata 

och Kohn skriver att de i sin undersökning kommit fram till att förövare, jämfört med icke-

förövare, bland annat skattades högre på skalor för sadism, antisocialt beteende, borderline 

och paranoia. De visade även upp en större benägenhet att ha problem med alkohol och 

droger, samt manodepressivitet (Fortunata & Kohn, 2003, s. 562 – PD 6). De skriver vidare 

att alkohol och drogerna möjligen kan användas som ett sätt att öka aggressioner och känslan 

av kontroll, såväl som att minska känslan av beroende och låg självkänsla. Kanske kan detta i 

sin tur förklara sambandet mellan droganvändande och våld (Fortunata & Kohn, 2003, s. 565 

– PD 6). 

 

När det gäller de våldsutsatta personerna så skriver Jackson Heintz och Melendez att de män 

som blivit utsatta för samkönat partnervåld, oftare än de utan våldserfarenhet, har låga 

inkomster, är arbetslösa och har erfarenheter av depression och olika typer av missbruk. 

(Jackson Heintz & Melendez, 2006, s. 195 – PD 10). Stanley et al. menar att den våldsutsatta 

gruppen inte är så enhetlig utan att det tvärtom verkar finnas ett brett spektrum rörande 

exempelvis hur benägna de är att stå ut med en våldsam partner. Stanley et als. artikel säger 

förvisso ingenting om hur vanligt förekommande det ena eller andra förhållningssättet är, men 

den illustrerar att det kan förekomma stora individuella skillnader i de våldsutsattas tolerans:  

 
“The few participants who did report leaving the relationship as a result of the 

violence tended to fall at the extreme ends of the violence spectrum. At one end were 

those who did not tolerate any violence, such as a man who said he “abhorred 

violence” and ended his relationship immediately after his partner pushed him. On 

the other end of the violence spectrum were a few men who left their relationships 

because of extreme violence. An example is a man with a long history of violence in 

his relationship. After the last violent incident, during which he received two black 

eyes, two broken ribs, stitches in his head, and a fractured arm, he left all his 

belongings, quit work, and moved to a different city in order to escape his violent 

partner” (Stanley et al., 2006, s. 33 – PD 18). 
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Även Hardesty et al. (2008) är inne att de våldsutsatta inte är en homogen grupp. I sin 

undersökning om mödrar som utsatts för samkönat partnervåld, kunde de urskilja tre 

“offertyper” utifrån hur de hanterade sin situation. Den första utgörs av de som under lång 

tid anpassar sig och i stor utsträckning ger efter för förövarens maktutövning. Dessa 

kvinnor blev oerhört isolerade, var obenägna att anmäla misshandeln och ansträngde sig 

för att få relationen att fungera. Många av dessa kvinnor beskriver skam kring att ha blivit 

misshandlade och hade ofta en tendens att vela fram och tillbaka in och ut ur relationen 

innan de slutligen bröt med partnern (Hardesty et al., 2008, 199 – PD 7). 

 

Den andra gruppen kännetecknas av att de försöker ta tag i situationen och aktivt förändra 

den. De kvinnor som lyckades med detta var våldsutsatta av en kvinna som aktivt sökte hjälp 

för att förändra sitt beteende. Typiskt för dessa relationer var också att våldet inte var av typen 

”intim terrorism” utan snarare något som uppstod på grund av en specifik och pressad 

situation. Den tredje gruppen utgjordes av kvinnor som blivit utsatta för fysiskt våld någon 

enstaka gång eller för ett kort tag och som därefter lämnat förövaren och brutit all kontakt 

(Hardesty et al., 2008, s. 200 – PD 7). 

 

Flera av de kvinnliga respondenter berättar att de utsatts för våld i en relation som antingen 

var deras första med en annan kvinna, eller att kvinnan som misshandlade dem var väsentligt 

äldre än de själva var (Hassouneh & Glass, 2008, s. 317 – PD 8) och en del av respondenterna 

i Ristocks undersökning berättar att de, efter att den våldsamma relationen tagit slut, fått höra 

att deras våldsamma före detta partner hade rykte om sig att bli tillsammans med kvinnor som 

just ”kommit ut” (det vill säga blivit öppna med sin läggning för omgivningen, min 

anmärkning) som homo- eller bisexuella (Ristock, 2003, s.335 – PD 2). Om detta skriver 

Ristock: 

 
“In many ways this pattern is not surprising given the additional vulnerabilities 

lesbians face when just coming out. The pattern suggests that vulnerability to 

violence is not internal but is part of the cost of a heterosexist context where lesbians 

are isolated, unable to access meeting places, and often dependent on their first lover 

for information about lesbian culture. Consistent with this context are similar forms 

of social vulnerability to violence mentioned by some of the other participants in this 

research, such as moving to a new city, or moving from another country, or speaking 

English as a second language” (Ristock, 2003, s.335 – PD 2). 
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Den misshandlade parten framställs alltså här som en person som är extra sårbar, dels i 

egenskap av att vara i minoritet i samhället i stort på grund av sin sexuella läggning, men även 

på grund av okunskap om, och begränsad kontakt med, andra hbt-personer. Att den som 

misshandlas blir extra utsatt på grund av omkringliggande omständigheter är kanske inte så 

förvånande. Det anmärkningsvärda är istället vad denna information kan ge för upplysningar 

om förövaren.   

 

Några artiklar diskuterar hur hbt-personer verkar förhålla sig till sin sexuella identitet och vad 

detta förhållningssätt resulterar i. I artikel 13 skriver författarna att det är viktigt att göra 

skillnad på personlig identitet och gruppidentitet. Författarna tar också upp en modell som 

försöker redogöra för de olika vägar en individ kan tänkas gå för att integrera lesbiskhet i sig 

själv. Denna modell gör skillnad på kravet på att erkänna sitt medlemskap i en osynlig 

minoritetsgrupp och kravet på att ändra attityd till den gruppens betydelse. Modellen är 

ovanlig på så sätt att ”komma ut” beteende, det vill säga att öppet tillkännage för sin 

omgivning att man har exempelvis en homosexuell identitet, inte nödvändigtvis betraktas som 

framsteg i ens utveckling (Miller, Bobner & Zarski, 2000, s. 191 – PD 13). Som jag tolkar 

författarna så är inte det viktiga att tillkännage för andra vem man är, varken för folk i 

allmänhet eller specifikt för andra hbt-personer. Det viktiga är att erkänna för sig själv vad 

man har för sexuella känslor och att bli tillfreds med den sidan av sig själv. 

 

Det är dock långt ifrån alla som lyckas med detta. Tigert skriver att hon många gånger har 

bevittnat hur hbt-personer har försatt sig själva i situationer och gått in i relationer som de 

redan från början visste skulle innebära att de själva blev illa behandlade. Hon skriver att detta 

beteende kanske är en omedveten konsekvens av en kronisk homofobi som hbt-personer lever 

med. Som argument för detta påstående menar Tigert att ju mer öppen man är med sin 

läggning och ju mer man söker hjälp för den homofobi man själv går omkring och bär på, ju 

mindre brukar man tolerera andras försök att trycka ner och skada en (Tigert, 2001, s. 79 – PD 

19). Som kontrast till detta skriver Tigert också att förövaren kan omvandla samma 

homofobiska känslor till att bli våldsam. Detta är enligt Tigert ett missriktat och farligt försök 

att uppnå en känsla av makt och kontroll när man i själva verket känner sig helt maktlös och 

utan kontroll (Tigert, 2001, s. 80 – PD 19). Hon går däremot inte in på vad det är som får en 

hbt-person med homofobi att bli antingen självdestruktiv eller våldsam mot andra. 
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Tucker Halpern et al. tycker sig i sin undersökning om samkönat partnervåld bland ungdomar 

ha upptäckt vad religion kan spela för roll för risken att utsättas för våld av en samkönad 

partner. De skriver: 

 
”Adolescents who felt that religion was fairly or very important to them were 

somewhat less likely to be victimized, a pattern that is consistent with our findings for 

opposite-sex relationships and with a generally protective effect of religiosity for 

multiple behavioral risks to adolescent health, such as early sexual activity or 

substance use” (Tucker Halpern et al., 2004, s. 129 – PD 21). 
 

Frågan är hur man ska tolka resultatet i artikel 21. Författarna specificerar nämligen inte om 

religionen får ungdomar att helt avstå från vissa beteenden, eller om det är så att religionen 

erbjuder ett slags skyddsnät som gör att konsekvenserna inte blir lika förödande när negativa 

händelser trots allt inträffar. 

5.2.1 Kommentar och analys av Tema 2 

Ett övergripande mönster som framkommer under tema 2 är att olika typer av ohälsa och 

personliga problem verkar vara vanliga bland förövarna. Det kan handla om alltifrån missbruk 

till depression (McKenry et al., 2006, s. 239 – PD 11; West, 2002, s. 125 – PD 20) eller 

ätstörningar och tvångsmässigt sexuellt beteende (Bunker Rohrbaugh, 2006, s. 295 – PD 16) 

eller psykopatologiska drag (Fortunata & Kohn, 2003, s. 562 – PD 6). Detta kan utifrån en 

psykodynamisk tolkning (Thomas, 1998, s. 312) ses som tecken på att förövarna har någon 

typ av ångest där just våld mot partnern bara är ett av flera destruktiva sätt att försöka hantera 

ångesten. 

 

När det gäller beskrivningen av offren för partnervåld så är det övergripande mönstret ett 

intresse för deras hälsa samt fokus på hur de förhåller sig till det våld de utsätts för. Några 

författare diskuterar exempelvis kring skillnaderna i de våldsutsattas benägenhet att tolerera 

sin situation (Stanley et al., 2006, s. 33 – PD 18) medan andra skriver om risken att hbt-

personer på grund av en internaliserad homofobi tenderar att bli självdestruktiva och medvetet 

söka sig till relationer som de vet att de kommer att fara illa av (Tigert, 2001, s. 79 – PD 19). 

Det kan alltså finnas ett visst mått av ett medvetet eller omedvetet beräknande från offrens 

sida. 

 

Även vissa förövare verkar vara beräknande och kalkylerande, exempelvis i sina val av 

partner. Att till exempel sätta i system att bli tillsammans med personer som nyligen ”kommit 



Thérèse von Braun 

67 
 

ut” eftersom dessa kan antas vara extra sårbara, eller personer som på grund av andra 

strukturella omständigheter befinner sig i underläge (Ristock, 2003, s.335 – PD 2; Hassouneh 

& Glass, 2008, s. 317 – PD 8) kan vara värt att analysera närmare. I sin strävan att skaffa sig 

makt över en enskild individ, det vill säga partnern, så använder förövaren sin strukturella 

maktposition som en slags genväg till att uppnå individuell makt i gentemot sin partner. Den 

individuella och omedvetna ångest som jag hävdar kan ligga bakom förövarens agerande 

skulle alltså kunna förmå förövaren att välja en strukturellt utsatt partner. Ett sådant påstående 

kan kanske förefalla orimligt, men jag menar att det trots allt inte är så osannolikt som det 

kanske kan verka. Om en person har en omedveten ångest och känsla av otillräcklighet i 

egenskap av kärleks/sexualpartner, vilket jag hävdar att förövarna verkar ha, så är det 

egentligen logiskt att välja en partner som redan från början kan ge förövaren ett potentiellt 

övertag.  

 

Att den känslan av trygghet och makt varken håller i sig eller är tillräcklig, utan så 

småningom kräver ett mer aktivt och intentionellt maktutövande (Franzén, 2000, s. 83-84), 

tycker jag kan bekräfta det psykodynamiskt influerade påståendet jag gör under Tema 1, det 

vill säga att förövarens maktsträvan i grunden handlar om att tillfälligtvis uppnå en känsla av 

trygghet men att den strategi som förövaren har för att uppnå detta inte är en långsiktigt 

fungerande taktik. Thomas skriver ju att de sätt genom vilka vi försöker dämpa vår ångest 

förvisso kan ge temporär tillfredsställelse, men att de på sikt och/eller i ett vidare perspektiv 

kan vara skadligt (Thomas, 1998, s. 312) och jag menar att partnervåld mycket väl kan utgöra 

ett exempel på detta. 

 

Ett annat exempel på att förövaren verkar lida av psykisk ohälsa är Fortunatas och Kohns 

artikel (2003) i vilken författarna hävdar att förövare, i högre utsträckning än icke-förövare, 

skattats högt på skalor för bland annat paranoia och sadism. Även missbruk av alkohol och 

droger diskuteras (Fortunata & Kohn, 2003, s. 562 – PD 6). Det finns också artikelförfattare 

som tar upp att det kan ha förekommit våld i förövarens barndom (Bunker Rohrbaugh, 2006, 

s. 295 – PD 16). Om förövarna lider av olika former av psykisk ohälsa, vilket flera 

artikelförfattare alltså hävdar (Fortunata & Kohn, 2003, s. 562 – PD 6; Brown, 2008, s. 458 – 

PD 4), så kan partnervåldet vara en av flera konsekvenser av den ohälsan, det vill säga ett sätt 

att tillfälligtvis dämpa någon typ av ångest.  
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När det gäller missbruk framför en del artikelförfattare teorier om att förövarna missbrukar 

droger som ett sätt att lindra skuldkänslor och förstärka aggressioner. De som är offer för 

våldet anses däremot missbruka olika droger i försök att lindra den ångest som partnervåldet 

ger upphov till (Jackson Heintz & Melendez, 2006, s. 195 – PD 10). På sätt och vis anses 

alltså både förövare och offer använda droger som ett sätt att döva ångest. Skillnaden kan 

sägas vara att offret vill döva en så kallad objektiv ångest vilket är en ångest som orsakas av 

verkliga händelser (Thomas, 1998, s. 313), exempelvis våld. Förövaren kan å sin sida behöva 

döva den underliggande ångest som medverkat till att våldet över huvud taget uppstått. Denna 

ångest skulle kunna betraktas som så kallad signalångest, vilket är en varningsmekanism som 

kan föranledas av inre representationer av tidigare trauman eller farhågor (ibid.), exempelvis 

rädslan för att bli lämnad.  Samtidigt kan förövaren mycket väl även vara drabbad av objektiv 

ångest som uppstått som ett resultat av våldet eftersom vederbörande kan drabbas av 

skuldkänslor och förvirring över sitt eget beteende som man kanske inte förstår orsaken till. 

Man kan även tänka sig att den objektiva ångesten i viss mån spär på den signalångest som 

förövaren redan har. Om man exempelvis är så rädd för att bli lämnad av sin partner att man 

tar till våld som sätt att kontrollera och binda partnern till sig, och man märker att partnern 

lider av detta, så är det möjligt att man på ett omedvetet plan inser att ens farhågor hotar att 

besannas. Risken för att verkligen bli lämnad av en partner borde rimligen öka om man ägnar 

sig åt ett beteende som får partnern att må dåligt. Det kan således bli en självuppfyllande 

profetia. 

 

Om det nu är så att våldet bland annat orsakas av förövarens omedvetna tankar och känslor, 

vilket jag gör gällande, så kan våldet även för förövaren framstå som obegripligt och 

skrämmande. Även om en förövare naturligtvis kan vara medveten om sitt eget agerande och 

till och med beräknande, exempelvis i sitt val av partner, så kan de underliggande skälen till 

detta beteende vara omedvetna för förövaren själv. En person som identifierat vissa känslor 

hos sig själv och även tvingats inse att känslorna har fått komma till uttryck genom kontroll- 

och våldsutövning, behöver antagligen förklara detta beteende för sig själv. Crossley skriver 

att en person kan använda sig av tre olika röster när vederbörande berättar om olika händelser 

(Crossley, 2000, s. 116-117).  

 

Crossley använder förvisso denna psykodynamiska influerade teori när hon beskriver hur 

personer som utsatts för trauman beskriver de traumatiska händelserna men jag menar att 

Crossleys teori kan användas även för att analysera hur förövaren förstår sitt eget beteende. 
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Om ens eget beteende förefaller svårbegripligt även för en själv, och beteendet ifråga 

dessutom karakteriseras av våld och hot gentemot ens partner, så kan man tänka sig att 

partnervåldet på sätt och vis innebär ett trauma även för förövaren. När det gäller de olika 

”röster” som Crossley pratar om (Crossley, 2000, s. 116-117) så skulle man kunna tänka sig 

att förövaren använder sig av den ”tolkande rösten” när vederbörande försöker förklara och 

rättfärdiga sitt eget beteende för sig själv. Den ”narrativa” rösten kan representeras av den 

presentation förövaren ger av sig själv inför andra som inte känner till det partnervåld som 

vederbörande utövar. Och den tredje ”omedvetna” rösten kan slutligen sägas representera det 

som är omedvetet för förövaren själv men som ändå starkt påverkar personen ifråga och gör 

så att partnervåldet utövas. 

 

Crossley skriver även att man ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv bara kan ge 

erfarenheten av sitt själv en mening genom de sociala, historiska och lingvistiska strukturer 

som omger en (Crossley, 2000, s. 21). En förövare som lever i en strukturell kontext där 

kontroll och misshandel av ens partner uppfattas som felaktigt och till och med brottsligt, kan 

enligt Crossleys resonemang ge sitt själv en negativ mening. Det sätt man försöker lindra en 

omedveten ångest kan således, genom ett slags socialkonstruktionistiskt filter, ge upphov till 

ännu mer ångest på grund av den negativa erfarenhet av ens själv som det våldsamma 

beteendet resulterar i. 

 

Som tidigare nämnts så skiftar beskrivningen av offrens beteende, vilket i sin tur kan kopplas 

till olika våldstyper under Tema 1. Somliga går till motattack för att freda sig i en 

våldssituation, men andra gör det inte (Stanley et al., 2006, s. 33 – PD 18). Som jag skriver 

under Tema 1 så är relationsdynamiken ett mångfasetterat och komplext område. Det finns 

exempelvis beskrivningar som visar på att maktdynamiken i relationen är föränderlig och att 

det inte alltid behöver vara en cyklisk process där den ena parten dominerar den andra, utan 

att parterna kan byta roller med varandra så att den som tidigare varit undergiven övergår till 

att bli dominant och vice versa (Stanley et al., 2006, s. 37-38 – PD 18; Ristock, 2003, s. 335 – 

PD 2). Sett ur det perspektivet blir uppfattningen att en förövare av partnervåld är våldsam på 

grund av dålig självkänsla ett något motsägelsefullt påstående. Visserligen kan man utifrån ett 

psykodynamiskt perspektiv (Thomas, 1998) påstå att en person som blivit utsatt för 

partnervåld har fått så dålig självkänsla på grund av våldet att den upplevelsen till slut tar sig 

våldsamma uttryck. Erfarenheten av att vara i en utsatt situation där man kände sig rädd och 

maktlös får en att ta till kraftfulla metoder för att försäkra sig om att inte hamna i samma 
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situation igen. Samtidigt är det svårt att förklara hur den före detta förövaren kan finna sig i 

att plötsligt befinna sig i underläge. Om självkänslan förut var så dålig att man behövde 

kompensera den med hjälp av våld så blir den knappast bättre av att man själv blir våldsutsatt. 

Ändå låter man bli att ta till våld för att värja sig.  

 

För att göra detta begripligt kan man först byta ut ”dålig självkänsla” mot det mer 

psykodynamiska begreppet ångest. Vidare kan ångesten kopplas till Franzéns text om 

relationell makt (Franzén, 2000, 86-87). När det gäller den relationella makten så skriver 

Franzén att relationell makt egentligen aldrig kan erövras, men att den däremot kan motstås 

och förändras (ibid., 87-88). När det sker ett skifte mellan vem som är förövare och vem som 

är offer, så kan det betraktas som det före detta offrets strategi för att motstå den 

maktutövning som han eller hon utsätts för. Om detta motstånd blir tillräckligt kraftigt så 

behöver den som inledningsvis hade förövarrollen ompröva den strategi som tidigare 

användes som ångestlindring. Även om man lider av aldrig så svår ångest så är det som sagt 

känslan av att uppnå något som eftersträvas (Thomas, 1998, s. 306) och om det inte ges någon 

möjlighet att uppnå den känslan på det sätt som man förut använde sig av så tvingas man, i 

detta fall på ett brutalt sätt, att ta till en annan strategi för att försöka uppnå en liknande 

känsla. 

 

Som tidigare nämnts tar Tigert upp att det finns hbt-personer som utsätter sig för destruktiva 

situationer och att detta beror på det heteronormativa förtryck de utsätts för (Tigert, 2001, s. 

79 – PD 19). Samtidigt förklarar Tigert även förövares agerande med att de blir strukturellt 

diskriminerade på grund av sin läggning (ibid., s. 80). Tigert ger dock ingen förklaring till hur 

det kan komma sig att en internaliserad homofobi resulterar i självdestruktivitet hos vissa men 

i utåtriktad aggression hos andra. Om man använder sig av ett psykodynamiskt perspektiv så 

kan man få en möjlig förklaring eftersom detta perspektiv beaktar olika typer av individuella 

skillnader (Thomas, 1998). Man skulle kunna tänka sig att både offer och förövare av 

partnervåld lider av en strukturellt präglad ångest, men att de både grupperna lärt sig att två 

olika strategier för att uppnå en känsla av ångestlindring.  

 

I artikel 13 betonar författarna att det är skillnad på personlig identitet och gruppidentitet 

(Miller et al., 2000, s. 191 – PD 13). Detta kan ses som en viktig invändning mot påståendet 

att partnervåld skulle kunna vara ett resultat av en internaliserad homofobi. Om den 

personliga identiteten kan hållas särskild från gruppidentiteten så borde heteronormativiteten 
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sakna betydelse för den enskilda individen. Utifrån en socialpsykologisk synvinkel är det 

dock tveksamt om denna åtskillnad är möjligt. Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är 

det rent av omöjligt eftersom jaget, enligt denna teori, ses som en social konstruktion 

(Wetherell & Maybin, 1998, s. 298-302) och om heteronormativitet ingår i ens sociala 

verklighet så kommer man i någon mån att bli påverkad av den.  

 

När det gäller just den sociala verkligheten så framgår det i artikel 21 att religiös tro och en 

stor skola verkar fungera som faktorer som skyddar mot samkönat partnervåld (Tucker 

Halpern, et al., 2004, s. 129 – PD 21). Kanske kan detta ses som ett exempel på hur sociala 

faktorer erbjuder en form av alternativ ångestlindring. En stor skola kan kanske ge ungdomar 

en något större möjlighet till alternativa intressen, livsval och förebilder än vad en liten kan. 

Möjligen kan även en stark gemenskap inom ett trossamfund eller annan typ av religiös grupp 

innebära en möjlighet till ångestlindring vilket i sin tur dämpar eventuella våldstendenser. 

Samtidigt kommer denna information från en enda studie vilket försvårar för mig som 

undersökare att dra några bestämda slutsatser. Dessutom anser jag att karaktären hos en grupp 

med stark religiös gemenskap är av stor betydelse. Om denna starka gruppgemenskap präglas 

av en öppenhet och tolerans för samkönade relationer så kan den naturligtvis fungera 

stärkande för en hbt-ungdom. Om gruppen däremot är heteronormativ, eller rentav 

homofobisk, till sin karaktär, så menar jag att det finns en risk för att den enskilde hbt-

personens ångest snarare ökar än minskar. 

 

5.3 Tema 3: Kön, genus och sexualitet 

Flera artiklar jämför samkönat partnervåld med mäns partnervåld mot kvinnor. 

 

“The difference, however, is that women are socialized to define themselves in 

relation to significant others and to place a high value on intimacy. Thus, when two 

women are romantically involved, it may be even more difficult for them to establish 

a sense of independence and autonomy in their relationship. In addition, the lack of 

social validation and support may lead lesbians to establish a greater attachment to 

their partners. Although this sense of intimacy may act as a buffer against 

discrimination, it also may create a sense of “fusion” or “merging,” which can make 

it difficult for each partner to have a sense of independence and separate identity in 

the relationship” (West, 2002, s. 125 – PD 20). 
 

Helfrich och Simpson (2005) tar upp att feministiska forskare som ser mäns våld mot kvinnor 

som ett uttryck för en patriarkal samhällsordning, kan få problem med att förklara hur det kan 
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komma sig att även kvinnor utövar våld mot kvinnor. Somliga av dessa feministiska teoretiker 

har då föreslagit att kvinnor som lever samkönad relation är dubbelt förtryckta både utifrån 

sitt kön och utifrån sin sexualitet och att detta förtryck kan resultera i våld gentemot varandra 

(Helfrich & Simpson, 2005, s. 347 – PD 9). Brown håller med om det och skriver: 

 
“Lesbians are often at a double risk of minority stress due to their social status as 

both women and sexual minorities. Lesbian women of color often experience what is 

known as “triple jeopardy,” that is, they experience minority stress threefold, gender, 

race, and sexual preference” (Brown, 2008, s. 459 – PD 4). 
 
I primärdokument 9 skriver författarna att distinktionen mellan ”butch”- och ”femmeuttryck” 

inte har någon betydelse för vem som är förövare respektive offer i en relation. Det kan 

däremot användas av förövaren som ett effektivt sätt att manipulera en heteronormativ 

omgivning till att tro att hon som är ”femme” inte har gjort sig skyldig till partnervåld 

(Helfrich & Simpson, 2005, s. 353 – PD 9). 

 
Exempelvis diskuteras svårigheterna med att få en tydlig bild av hur maktdynamiken faktiskt 

ser ut. 

 
“Conflicts around dependency and autonomy may be exacerbated by power 

imbalances in the relationship. Although the link between power imbalances and 

battering is less clear among same-sex couples, it is worthy of consideration. Social 

class and intellectual differences between lesbian partners have been associated with 

batterers hitting, choking, and pushing their partners” (West, 2002, s. 126 – PD 20). 
 

I artikel 16 tas svårigheterna med att studera förekomsten av samkönat partnervåld upp till 

diskussion. Författaren skriver att även om jämförbara grupper studeras så finns det ett 

problem rörande särskiljandet mellan förövare och offer. Om denna åtskillnad inte görs så 

finns det en risk att både förövare och offer deltar i en och samma studie vilket gör att en 

våldsam relation rapporteras två gånger och därmed ger intryck av att våld förekommer i 

större utsträckning än vad som faktiskt är fallet (Bunker Rohrbaugh, 2006, s. 288 – PD 16). 

 

Potoczniak et al. skriver att det finns en inkongruens mellan teorier om orsaker till samkönat 

respektive olikkönat partnervåld. Det blir, menar de, tydligt hur påverkade vi är av våra 

föreställningar om såväl kön som genus. Om det nu är så att exempelvis män är så mycket 

mer aggressiva än vad kvinnor är så borde rimligen en relation mellan två män vara extra 

våldsam. Så är dock inte fallet. Snarare verkare det, enligt Potoczniak et al. vara mer vanligt 

förekommande i relationer mellan kvinnor (Potoczniak et al., 2003, s. 255 – PD 15). 
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I artikel 17 skriver författarna att den stereotypa bilden av män dominanta och hotfulla 

stämmer överens med en förövarroll. Hur offret beter sig bedöms inte vara av så stor 

betydelse när det gäller att trigga igång manligt partnervåld. Kvinnor, däremot, som visar upp 

ett sådant okvinnligt beteende som våld anses vara, måste ha blivit provocerade, det vill säga 

av offret (Seelau & Seelau, 2005, s. 365 – PD 17). 

 
Hassouneh och Glass skriver om hur våldsutsatta kvinnor själva resonerar kring det faktum att 

det varit utsatta för våld av en annan kvinna. De kommer fram till att stereotypa könsroller 

spelar en stor roll för dessa våldsutsatta kvinnors förståelse av sina upplevelser (Hassouneh & 

Glass, 2008 – PD 8). I överensstämmelse med den stereotypa bilden av kvinnor som svaga 

och sårbara så ansågs kvinnliga offer ha fått mer allvarliga skador än manliga offer. Förövaren 

ansågs också vara mer aggressiv, och bedömdes som mer trolig att misshandla framtida 

partners, om offret var en kvinna. Manliga förövare ansågs å sin sida vara mer kapabla än 

kvinnliga förövare till att skada sitt offer (Seelau & Seelau, 2005, s. 369 – PD 17). 

 
Hbt-personer lever i, och har växt upp i, samma genussystem som heterosexuella och kan 

därför förväntas ha liknande uppfattningar om könsroller som heterosexuella har (Potoczniak 

et al., 2003, s. 254 – PD 15). Vad kan då detta innebära i en samkönad relation där det 

förekommer partnermisshandel? 

 
“Therefore, GLB individuals would initially adopt the myths regarding gender roles 

prevalent in the heterosexual community. Heterosexist gender norms have produced a 

variety of myths regarding SSDV. Among these myths is that societal norms dictate 

men’s and women’s respective gender roles and thus preclude the existence of 

domestic violence between members of the same sex. Masculine norms dictate that a 

man should not be (or appear to be) vulnerable and consequentially should be able to 

defend himself against another man” (Potoczniak et al., 2003, s. 254 – PD 15). 
 

Stereotypa könsroller kan spela in på flera olika sätt. Exempelvis skriver Eaton et al. att det 

finns en tendens att uppfatta misshandeln som mindre allvarlig om det är en kvinna som utför 

den (Eaton et al., 2008, s. 703 – PD 5). Även Merrill och Wolfe skriver om könsroller, men 

konstaterar att dessa drabbar män och kvinnor olika. När det gäller kvinnor så finns det 

fördomar om att det inte är så farligt eftersom kvinnor inte är så våldsamma. När det gäller 

partnervåld mellan män så verkar många istället ta för givet att offret kan försvara sig själv 

eftersom han är man (Merrill & Wolfe, 2000, s. 25 – PD 12). Förutom att parternas biologiska 

kön har betydelse för hur partnervåldet tolkas, så kan även parternas genus ha betydelse. 

Exempelvis har Balsam och Szymanski undersökt huruvida ett traditionellt manligt genus hos 
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kvinnor, betecknat som “butch”, verkade innebära en större tendens att vara förövare än de 

kvinnor som hade ett traditionellt kvinnligt genus, kallat ”femme”. 

 
“This study assessed the extent to which butch/femme identity is related to domestic 

violence aggression and victimization. The hypothesis that butch women would be 

more likely to perpetrate and femme women would be more likely to be victimized 

was not supported in the majority of our analyses. This finding is not surprising, 

given that clinical and theoretical writings on this topic have disputed the stereotyped 

notion of perpetrators and victims in lesbian communities” (Balsam & Szymanski, 
2005, s. 266 – PD 1). 
 

Även om Balsam och Szymanski inte upptäckte något samband mellan parternas genus och 

rollen som offer eller förövare så visar deras artikel ändå på att genus har betydelse i 

granskandet av samkönat partnervåld. Att göra en koppling mellan genus och makt kan dock 

leda till oönskade konsekvenser. Nedanstående citat exemplifierar detta. 

 
“These comments reflect the ways in which dominant gendered discourses of 

relationship violence cannot be used by counselors working with lesbian clients. For 

feminist service providers who are used to working within dichotomies of women as 

victims and men as oppressors, where power and control are seen as being held by 

one person (the man) and used against the other (the woman), it becomes difficult to 

assess complexities” (Ristock, 2003, s. 337 – PD 2). 
 
Även Hassouneh och Glass (2008) skriver om den betydelse som genus kan utgöra i 

samkönad relation mellan två kvinnor. Det finns exempelvis en uppfattning om att kvinnor 

inte slår andra kvinnor. En annan aspekt är myten om den lesbiska utopin, det vill säga att en 

kärleksrelation mellan två kvinnor per automatik är jämlik och fredlig, vilket i sin tur bygger 

på uppfattningen att kvinnor inte slår varandra. Ett tredje perspektiv kan beskrivas med den 

engelska termen ”cat fight” vilket verkar beteckna en föreställning om att kvinnors våld inte 

är så allvarligt och att kvinnor av naturen inte är farliga. Det finns även ett fjärde perspektiv 

som framförallt uppenbarat sig i situationer då polisen tillkallats. Förövaren har låtsats vara 

den som är offer i situationen vilket har förvirrat polisen (Hassouneh & Glass, 2008, s. 316-

321 – PD 8). 

 

Miller et al. skriver i sin artikel om vikten av att koppla samman förekomsten av samkönat 

partnervåld med de olika faserna i en individs sexuella identitetsutveckling.  Enligt författarna 

behövs detta eftersom samkönat partnervåld ofta kopplas samman med internaliserad 

homofobi, och denna har i sin tur har att göra med hur den enskilda individen hanterar de 

olika faserna i sin sexuella identitetsutveckling. Den första fasen består av upptäckten att man 
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hyser sexuella känslor och begär som inte motsvarar den heterosexuella normen. Omedvetna 

uppfattningar om sexualitet kan komma att ifrågasättas. I denna fas kan individen uppleva 

förvirring och rädsla. Den andra fasen involverar utforskning av sexuella känslor gentemot 

personer av samma kön eller en specifik individ av samma kön. Sexuellt beteende behöver 

inte nödvändigtvis förekomma. De känslor man upplever i denna fas inkluderar troligen 

längtan, upprymdhet och förundran. Fas tre handlar om fördjupning och engagemang. I denna 

fas kan man erfara en djupare kunskap om ens sexuella och känslomässiga jag och engagera 

sig i någon typ av ”självförverkligande” aktivitet som att gå med i någon typ av grupp. I 

denna fas kan även vissa val rörande ens sexualitet börja utkristalliseras. Känslorna kan växla 

mellan ilska och sorg och acceptans och självförtroende. I fas fyra, som är den sista fasen, har 

individen integrerat samkönad kärlek och samkönat begär i sitt självkoncept. Denna fas tar 

troligen är av känslomässig och sexuell utforskning.  Ens känslor gentemot personer av det 

egna könet har inlemmats i ens identitet och skapat en känsla beständighet och säkerhet och 

en ovilja att förändras.  (Miller et al., 2000, s. 192-193 – PD 13). 

 

I artikel 14 tar författarna upp möjligheten till att det uppstår en annan typ av konkurrens 

mellan två personer av samma kön. De skriver: 

 
“Couples consisting of two partners of the same sex are partnered to an inherent 

competitor. Individual members of the same sex desire similar resources (i.e., men 

desire youthful mates and women desire partners of status) so, in general, 

competition occurs between individuals of the same sex” (Mize & Shackelford, 2008, 
s. 101 – PD 14).  

 
På grund av detta kan, enligt författarna, våld och mord vara mindre avskräckande för ett 

samkönat par än ett olikkönat (ibid.). Huruvida det stämmer eller inte är svårt att veta. I 

författarnas egen undersökning visar det sig exempelvis att kvinnor mördar en kvinnlig 

partner i mindre utsträckning än de mördar en manlig. Å andra sidan visar studien också att 

när kvinnor väl mördar en kvinnlig partner så sker det på ett, enligt författarna, mer brutalt 

sätt (Mize & Shackelford, 2008, s. 108 – PD 14).  

 
I en stor del av den litteratur som behandlar våld mellan närstående så tenderar spekulationer 

kring orsaker och motiv att riktas in på könsaspekter. Mäns våld anses vara ett medel för att 

uppnå kontroll över kvinnor. I en studie som tas upp i artikel 18 har ungdomar fått uppge 

orsaken till att de själva använder våld mot sin partner. Även om både män och kvinnor 
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främst angav ilska som orsak till partnervåld så angav män kontroll över sin partner som 

våldsorsak i större utsträckning än vad kvinnor gjorde (Stanley et al., 2006, s. 33 – PD 18). 

 
Artikel 19 avviker lite från de övriga i den meningen att författaren väver in sina egna 

erfarenheter av att vara lesbisk kvinna i en heteronormativ värld. Hon skriver: 

 
“Consciously and/or unconsciously, we know that the world is not safe for us, as it is 

similarly unsafe for people of color, women, differently-abled persons, low income 

people, and all who challenge the power and privilege of the white, heterosexual, 

able-bodied, Christian, and wealthy male. Although the experience of oppression 

varies, there are some commonalities of traumatization which we share. Each of us, 

unless we live in a state of constant denial, knows on some level that we could be 

victimized by someone’s nonrational rage at any moment” (Tigert, 2001, s. 76 – PD 
19). 

 
Av alla sociodemografiska variabler som undersöktes i artikel 21 så var det bara en variabel 

som hade ett signifikant samband med utsatthet för partnervåld. Denna variabel var 

respondentens kön. Tucker Helpern et al. skriver:  

 
“Females in same-sex relationships reported higher levels of both psychological and 

physical violence than did males. In fact, female reports about same-sex relationships 

were similar to reports from females engaged only in opposite-sex relationships as 

documented in our earlier Add Health analyses. In contrast, male reports about 

victimization in same-sex relationships were half as common as male reports about 

oppositesex victimization” (Tucker Halpern et al., 2004, s. 129 – PD 21). 

5.3.1 Kommentar och analys av Tema 3 
 
Ett tydligt mönster som framträder i narrativen kring detta tema är diskussionen kring 

huruvida man bör jämföra samkönat partnervåld med det våld som män utsätter kvinnliga 

partners för, eller om man ska låta bli den jämförelsen. Oavsett vad man tycker om det så är 

det ett faktum att den jämförelsen görs i många av de texter som granskats i denna uppsats (se 

exempelvis West, 2002, s. 125 – PD 20) och frågan är hur man kan förstå och tolka den 

jämförelsen. Å ena sidan kan den ses som att sätt att särskilja det samkönade partnervåldet 

från det olikkönade eftersom artikelförfattarna hävdar att dessa båda företeelser inte kan anses 

ha samma orsaker. Å andra sidan kan jämförelsen också ses som en indikation på att 

heteronormativitet påverkar förståelsen av samkönat partnervåld eftersom man använder mäns 

partnervåld mot kvinnor som en slags partnervåldsmall mot vilken det samkönade 

partnervåldet jämförs. 
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Oavsett hur man väljer att tolka förekomsten av en jämförelse mellan samkönat- och 

olikkönat partnervåld så kan jämförelsen enligt min mening möjliggöra ett problematiserande 

av en strikt strukturell förståelse av partnervåld. Mäns våld mot kvinnor förklaras med att den 

enskilda mannen utövar makt över den enskilda kvinnan eftersom han på så sätt manifesterar 

den strukturella makt som gruppen män har över gruppen kvinnor (Helfrich & Simpson, 2005, 

s. 347 – PD 9). Flera artikelförfattare konstaterar att den förklaringen inte är tillämpbar på 

samkönat partnervåld. Istället hänvisar man till andra typer av strukturella faktorer som att 

hbt-personer utgör en förtryckt grupp vilket kan innebära en sådan känslomässig påfrestning 

för den enskilde individen att vederbörande börjar utöva makt och kontroll över sin partner 

som ett sätt att kompensera för den maktlöshet som det strukturella förtrycket innebär (Tigert, 

2001, s. 76 – PD 19). Om förövaren dessutom är en kvinna så menar somliga att hon är utsatt 

för ett dubbelt förtryck, både i egenskap av hbt-person och i egenskap av kvinna (Brown, 

2008, s. 459 – PD 4). Detta är enligt min mening inte logiskt. Å ena sidan anses partnervåld 

utövas av en heterosexuell man för att han har strukturell makt. Å andra sidan utövas 

partnervåld av en lesbisk/bisexuell kvinna för att hon inte har strukturell makt. Utifrån det 

resonemanget så borde egentligen alla människor utöva partnervåld eftersom man måste 

befinna sig någonstans i den strukturella makthierarkin och oavsett vart det är så kan tydligen 

den positionen föranleda att man blir våldsam mot sin partner. 

 

Ett annat mönster som framkommer är att uppfattningar om kön och genus är av central 

betydelse när det gäller hur samkönat partnervåld uppfattas. Flera artikelförfattare talar om att 

många människor tolkar kvinnors våld som mindre allvarligt, vilket författarna menar är en 

felaktig uppfattning (Hassouneh & Glass, 2008, s. 316-321 – PD 8). Samtidigt kan man tolka 

en del artikelförfattares strukturella förklaringar av kvinnors våld mot kvinnor som uttryck för 

en liknande uppfattning. Trots att en kvinnlig förövare bevisligen är en förövare så framställs 

hon ändå som ett offer på grund av de strukturella förhållanden hon lever under (Brown, 

2008, s. 459 – PD 4; Tigert, 2001, s. 76 – PD 19).  

 

Den sexuella identitetsutvecklig som diskuteras i artikel 13 belyser enligt min mening vikten 

av att å ena sidan ta hänsyn till individen och hur denne hanterar sin inre värld, samtidigt som 

den också genom sitt resonemang visar på ett behov av att beakta hur denna inre värld 

påverkas av omkringliggande omständigheter (Miller et al., 2000, s. 192-193 – PD 13). Här 

vill jag dock komma med ett påpekande som jag anser är av stor vikt. Jag förnekar inte att de 

samkönade relationerna existerar i en heteronormativ social och kulturell kontext. Samtidigt 
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menar jag att det kan finnas en fara i att beakta den uppfattningen i allför stor utsträckning när 

man analyserar samkönat partnervåld. Visserligen är det förövarens samkönade partner som 

faller offer för våldet, men om man ser våldet som ett resultat av förövarens oförmåga att 

hantera olika typer av intimitet så är den heteronormativa förklaringsaspekten egentligen 

något överflödig. Beaktandet av en individs sexuella identitetsutveckling som Miller et al. 

(2000) skriver om kan mycket väl vara applicerbart på människor i allmänhet. Att fokusera så 

mycket på heteronormativitet i analyserandet av partnervåld kan på sätt och vis vara ett 

resultat av ett heteronormativt resonemang. Detta eftersom man får den att framstå som en 

slags gruppegenskap som tillskrivs alla hbt-personer och som kan göra dem potentiellt 

våldsamma. Det ”avvikande” med hela gruppen får alltså fungera som en orsaksförklaring till 

det oönskade och brottsliga beteende som endast några inom gruppen praktiserar. 

5.4 Tema 4: Relationer och sociala kontexter 

McKenry et al. har i sin studie bland annat undersökt karakteristiken hos de familjer som 

respondenterna, förövare såväl som icke-förövare, växte upp i. Resultatet visade att det inte 

fanns någon större skillnad mellan förövares och icke-förövares familjer när det gällde våld 

mellan de vuxna. Däremot visade studien att kvinnor, oavsett om de utövat partnervåld eller 

ej, hade upplevt våld mellan de vuxna och själva blivit utsatta för våld, i betydligt större 

utsträckning än män (McKenry et al., 2006, s. 239 – PD 11).  

 

I motsats till McKenry et al. konstaterar Fortunata och Kohn i sin undersökning att det visst 

verkar föreligga en skillnad i uppväxtmiljö mellan kvinnliga förövare och icke-förövare. I 

artikel 6 visar det sig kvinnliga förövare hade erfarenhet av våld i familjen under barndomen i 

högre utsträckning än icke-förövare (Fortunata & Kohn, 2003, s. 564 – PD 6).  

 
I PD 3 uttrycker många respondenter att deras erfarenhet av våld påverkades av det 

faktum att de inte var informerade om sunda icke-våldsamma hbt-relationer. De säger att 

den tystnad och osynlighet som omger hbt-relationer var fördelaktig för deras 

misshandlande partner eftersom den som misshandlades inte hade så mycket att jämföra 

med (Bornstein et al. 2006, s. 171 – PD 3). 

 

I primärdokument 8 diskuterar författarna att personer som utsätts för våld i samkönade 

relationer kan ha svårt att få stöd och hjälp av hbt-gruppen. Författarna menar att detta beror 
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på att hbt-personer vill skydda sig själva och hbt-gruppen från ett ökat socialt stigma. De 

skriver vidare:  

 

“Although the desire to protect one’s community is understandable, the protective 

strategies employed (e.g., making discussion of IPV a taboo, idealization) have the 

detrimental effect of silencing women who, by virtue of their membership in 

marginalized and stigmatized communities, are among those with the greatest need to 

be heard and offered help” (Hassouneh & Glass, 2008, s. 316-321 – PD 8). 
 

När det gäller minoritetstillhörigheten menar författarna av PD 8 att denna tillhörighet är 

stressande för relationens parter (Hassouneh & Glass, 2008, s. 316-321 – PD 8). Balsam och 

Szymanski menar att det lika gärna kan fungera tvärtom, det vill säga att olika typer av 

aspekter i den samkönade relationen skapar en stress inför det faktum att man tillhör en 

minoritetsgrupp (Balsam & Szymanski, 2005, s. 266 – PD 1). 

 
Hur parterna i en våldspräglad relation förhåller sig till barn varierar något i de olika 

primärdokumenten. I primärdokument 7 diskuterar författarna hur den biologiska modern, 

som även är den våldsutsatta parten, förhåller sig till barnen och den effekt som våldet kan ha 

på dem. Ett förhållningssätt är att försöka dölja våldet för barnen, exempelvis genom att 

skicka in dem i andra rum medan misshandeln pågick. Ett annat var att försöka bagatellisera 

både själva våldet och även den effekt som våldet kunde tänkas ha på barnen, bland annat 

genom att påpeka att barnen aldrig behövt se när misshandeln utfördes. Den tredje hållningen 

var att ha en öppen kommunikation med barnen, vilket i en del fall kunde resultera i att mor 

och barn lierade sig med varandra och ge varandra stöd (Hardesty et al., 2008, s. 200-201 – 

PD 7).  

 

Primärdokument 7 tar även upp hur förövaren, som alltså inte är biologisk mor, förhåller 

sig till de barn som finns i relationen. En kategori fungerar som föräldrar på samma sätt 

som den biologiska modern. De engagerar sig i barnen och deras uppfostran och tar aldrig 

till våld mot dem. Barnens relation till denna förövarkategori är positiv och upprätthålls 

ofta även efter att förövarens och offrets relation tagit slut. En andra kategori utgörs av så 

kallade lekkamrater som har ett vänskapligt förhållande till barnen, men utan att inta en 

föräldraroll. Dessa förövare har oftast ingen kontakt med barnen efter att parrelationen 

tagit slut och barnen i den aktuella undersökningen verkar i allmänhet inte ledsna över 

det. Den tredje kategorin utgörs av de förövare som även utsätter barnen för våld. 

Förutom att de utsätter barnen för kontroll och psykiskt och fysiskt våld så kan de även 
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använda barnen som ett medel att kontrollera den biologiska modern. Det finns även en 

grupp förövare som inte har någon kontakt med offrets barn, vilket oftast är på grund av 

att barnen är vuxna eller bor någon annanstans. Dessa barn uttrycker enbart lättnad när 

relationen mellan modern och förövaren tar slut (Hardesty et al., 2008, s. 203-205 – PD 

7). 

 

Även Helfrich och Simpson tar upp barns situation och skriver att offer för partnervåld har 

uttryckt behov av att få juridisk hjälp med att begära vårdnaden om icke-biologiska barn 

(Helfrich & Simpson, 2005, s. 353 – PD 9).  

 
“In instances of separation or divorce, when only one partner is the biological 

parent, the other partner has restricted rights to custody and visitation of the 

children. Further, same-sex partners are not legally considered next of kin in 

instances of illness and death of the other partner. The stress that these issues may 

generate is likely to affect the frequency and degree of abuse” (Miller et al., 2000, s. 
195 – PD 13). 

 

 
Miller et al. skriver om vikten av gruppidentitet. Utvecklingen av en sådan identitet går från 

den första medvetenheten om att heterosexualitet inte är en universell norm, via en blandning 

av ångest, ilska, skuld, nyfikenhet, glädje och upprymdhet, till en internaliserad identitet som 

medlem i hbt-samhället. Författarna poängterar dock att en medvetenhet om sig själv som 

tillhörande en förtryckt grupp inte per automatik innebär att man blir politiskt aktiv  

(Miller et al., 2000, s. 193-194 – PD 13). 
 

För hbt-ungdomar kan kanske en stor skola erbjuda en annan anonymitet och/eller en sexuell 

mångfald. Om det är på det viset så fungerar kanske inte hot om att avslöja en persons 

läggning lika effektivt som det skulle ha gjort på en mindre skola. Dessutom kan en stor skola 

kanske erbjuda fler sunda relationsförebilder och fler potentiella partners. Om potentiella 

samkönade partners är färre i små skolor så kan möjligen tonåringar från dessa små skolor 

söka sig en äldre partner utanför skolan. Den typen av relationer kan innebära en större risk 

för maktskillnader och utsatthet (Tucker Halpern et al., , 2004, s. 129 – PD 21). 

 

Mize och Shackelford tar upp möjligheten att det kan finnas omedvetna psykologiska 

mekanismer hos människor som hindrar dem från att skada personer som de har en genetisk 

koppling till. Visserligen kan hbt-personer skapa starka band till människor i sin omgivning, 

exempelvis andra hbt-personer, men de kanske mer sällan har genetiska band till dessa 
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personer.  Mize och Shackelford skriver att åtminstone när det gäller olikkönade par så har det 

visat sig att i de fall där det finns styvföräldrar med i bilden så ökar risken för mord inom 

familjen. Eftersom det troligen bara är den ena parten i en samkönad relation som har en 

genetisk koppling till barnen, så menar författarna att det är rimligt att anta situationer där 

personer blir styvföräldrar till en samkönad partners barn kan innebära en större risk för mord 

(Mize & Shackelford, 2008, s. 101 – PD 14). 

 

Seelau och Seelau har gjort en undersökning i vilken de granskar 192 studenters bedömningar 

av olika fallbeskrivningar. De fokuserade särskilt på hur dessa studenters bedömningar skilde 

sig åt utifrån könet på förövaren respektive offret. De skriver bland annat: 

 
”The desire for more active intervention by police to control male perpetrators may 

reflect the belief that, compared to women, men are capable of inflicting greater 

harm on their victims. However, in our case, victims of male perpetrators were not 

assumed to have actually suffered greater injury than victims of female perpetrators” 

(Seelau & Seelau, 2005, s. 369 – PD 17). 
 

Vidare skriver de att de fall som ansågs allvarligast var de där förövaren var en man och offret 

var en kvinna (Seelau & Seelau, 2005, s. 369 – PD 17. 

5.4.1 Kommentar och analys av Tema 4 

Ett mönster som framkommer under detta tema är att relationer och sociala kontexter verkar 

vara av stor betydelse för parterna i en misshandelsrelation. En specifik social kontext som 

diskuteras är hbt-gruppen och parternas relation till den. I artikel 13 skriver författarna att en 

medvetenhet om sig själv som tillhörande hbt-gruppen inte behöver innebära att man aktivt tar 

politisk ställning för denna grupp (Miller et al., 2000, s. 193-194 – PD 13). Samtidigt finns 

det i andra artiklar exempel på personer som känner en lojalitet med hbt-gruppen och därför 

inte vill skylta med att det förekommer partnervåld även bland samkönade par. Hbt-gruppen 

kan också ha en benägenhet att vara okunnig och/eller ignorera eller misstro någon som söker 

hjälp. Både bland de som utsätts för samkönat partnervåld och i hbt-gruppen i övrigt verkar 

det finnas en ovilja att erkänna förekomsten av samkönat partnervåld. Som Hassouneh och 

Glass skriver så kan personer som utsatts för samkönat partnervåld få svårt att finna stöd hos 

andra hbt-personer eftersom de inte vill utsätta gruppen för ytterligare socialt stigma 

(Hassouneh & Glass, 2008, s. 316-321 – PD 8). På så sätt utövar hbt-gruppen också en slags 

makt gentemot sina egna ”medborgare”. Detta kan enligt min mening ses som ett exempel på 

vad heteronormativiteten kan resultera i. Som tidigare nämnts så kan homosexualitet ses som 
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inkluderad i heteronormativiteten eftersom den ses som en benämning på en minoritet mot 

vilken heterosexualiteten positionerar sig som norm (Rosenberg, 2002, s. 100-101). På grund 

av detta konstrueras alltså hbt-personer till en slags sammanhållen grupp som den enskilde 

individen förväntas vara lojal emot, bland annat eftersom gruppen redan anses besitta en liten 

strukturell och relationell makt (Franzén, 2000, 83-87).  

 

Samtidigt menar Balsam och Szymanski att det lika gärna kan fungera så att olika typer av 

aspekter i den samkönade relationen skapar en stress inför det faktum att man tillhör en 

minoritetsgrupp (Balsam & Szymanski, 2005, s. 266 – PD 1). Ett exempel på det är att när det 

kommer till våldsutsatta personers relation till icke-biologiska barn blir det tydligt att hbt-

personer inte har samma lagstadgade skyddsnät att falla tillbaka på som de som ingår i 

olikkönade relationer (Helfrich & Simpson, 2005, s. 353 – PD 9), vilket kan orsaka en stress 

utifrån det faktum att man tillhör en minoritetsgrupp. Det kan i sin tur se som ett exempel på 

det symboliska våld som Nygren pratar om (Nygren, 1977, s. 224-225) eftersom 

styrkeförhållandet i den samkönade relationen påverkas av de lagar som relationens parter 

måste förhålla sig till. Även om de våldsutsatta har haft samma känslomässiga och sociala 

relation till de icke-biologiska barnen som de biologiska föräldrarna haft, så är de icke-

biologiska föräldrarna ändå i en juridiskt utsatt position eftersom en samkönad partner 

exempelvis inte betraktas som närmast anhörig i händelse av sjukdom eller död Miller et al., 

2000, s. 195 – PD 13). Detta kan ses som ett exempel på det symboliska våld som Nygren 

talar om (Nygren, 1977, s. 225) eftersom den biologiska föräldern, som också är förövare, på 

grund av sitt juridiska övertag har större möjlighet att lyckas i en maktsträvan på symbolisk 

nivå. Det går även att se denna företeelse som exempel på att förövaren använder en 

strukturell maktposition (Franzén, 2000, s. 83-84) för att lyckas i sin intentionella 

maktutövning (ibid.). 

 

I en attitydundersökning visade det sig tydligt hur omgivningen förstår och tolkar våld 

beroende på offrets respektive förövarens kön (Seelau & Seelau, 2005, s. 369 – PD 17). Detta 

anknyter till resultatet under Tema 3 som visar att kön verkar ha en stor betydelse för 

förståelsen av samkönat partnervåld. Om omgivningen konstruerar en bild av samkönat 

partnervåld som mindre allvarligt än mäns partnervåld mot kvinnor bör det ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv (Burr, 2003, s. 64-80; Hutchison & Wood Charlesworth, 

2008, s. 56; Wetherell & Maybin, 1998, s. 298-302) även påverka parterna i en samkönad 

relation till att bli av en liknande uppfattning. Detta kan underlätta för förövaren i dennes 
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strävan efter att få sitt beteende att framstå som oklanderligt. För att använda Crossleys 

psykodynamiskt influerade narrativa röster, kan förövaren enklare använda den tolkande 

rösten och den narrativa rösten (Crossley, 2000, 116-117) för att berätta om sig själv och sina 

handlingar på ett positivt sätt. Förövaren kan alltså, med hjälp av den tolkande rösten, inför 

sig själv göra en efterhandskonstruktion av händelser där våldet framstår som bagatellartat. 

Och med hjälp av den narrativa rösten kan förövaren göra samma typ av 

efterhandskonstruktion inför den våldsutsatta partnern såväl som för andra personer. Att det 

kan bli enklare för förövaren beror alltså på att vederbörande kan använda redan etablerade 

könsföreställningar hos både sig själv och andra för att förringa sitt våldsutövande. Detta kan 

ses som ytterligare ett exempel på hur makt på grund av strukturella förhållanden, i det här 

fallet attityder och värderingar, kan underlätta för förövaren i dennes strävan efter att 

dominera sin partner. 

 

Det verkar finnas ett behov av förebilder och möjlighet att se hur välfungerande hbt-relationer 

kan se ut. Bristen på en sådan socialt konstruerad bild gör att personer accepterar det rådande 

för det finns ingen motbild med vilken de kan jämföra sin situation (Bornstein et al., 2006, s. 

171 – PD 3). Jag menar att detta kan ses som två indikationer på heteronormativitet. För det 

första verkar de respondenter som uttrycker detta ha en uppfattning om att en samkönad 

parrelation är något annat än en olikkönad vilket gör att de letar efter just hbt-relationer att ha 

som förebilder. För det andra menar jag att accepterandet av våld från en partner också kan 

kopplas till Nordins (2005) resonerande om heteronormativitet, även om det inte primärt har 

med könet på partnern att göra. Som Nordin skriver så handlar heteronormativitet inte bara 

om vilket kön partnern har utan även om normen att ha en partner över huvud taget (Nordin, 

2005, s. 25). Frågan är om en person som utsätts för partnervåld, oavsett om det är i en 

samkönad eller olikkönad relation, skulle vara riktigt lika benägen att acceptera situtionen om 

det inte fanns en tvåsamhetsnorm att förhålla sig till. 

 

Ett annat område som diskuteras under detta tema är parternas relation till sin 

ursprungsfamilj. I artikel 6 skriver författarna att förövare i större utsträckning än 

ickeförövare hade upplevt våld i sin ursprungsfamilj (Fortunata & Kohn, 2003, s. 564 – PD 

6). Om det är på det viset kan man antingen tänka sig att förövaren på grund av sina 

barndomserfarenheter upplever en signalångest (Thomas, 1998, s. 313) i nära relationer över 

huvud taget och att detta resulterar i partnervåld. Samtidigt kan förövaren lika gärna vara 
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präglad av en social och kulturell uppfattning om vad en partner förväntas vara vilket 

resulterar i orealistiska förväntningar som omöjligen kan uppfyllas. 

5.5 Tema 5: Professionella grupper och deras arbete med partnervåld 

När det gäller professionella gruppers arbete med samkönat partnervåld så ger de olika 

primärdokumenten överlag beskrivningar av de professionella som okunniga personer som 

ofta står handfallna i avgörande situationer eller agerar till förövarens fördel. I vissa artiklar 

framkommer det att respondenter inte ens försökte få hjälp av professionella eftersom de tog 

för givet att den typen av hjälp inte var lämplig för dem. Exempelvis skriver Bornstein et al.: 

 
“No one in the study reported using DV shelters. Many said that they did not 

consider seeking support at DV shelters because coming out and possibly facing 

violent and discriminatory reactions created insurmountable barriers. Participants 

also mentioned doubts about the capacity of shelters to keep them safe by screening 

out their abusers. Several noted that though they had contacted a shelter, there was 

no space available when they needed it” (Bornstein et al., 2006, s. 172-173 – PD 3). 
 

I en del artiklar har det även för de professionella själva ibland blivit uppenbart att de inte har 

den kunskap som krävs för att arbeta med samkönat partnervåld. Framförallt framkommer det 

i flera texter hur könskodad de professionellas uppfattning om makt och partnervåld är. Till 

exempel skriver Ristock: 

 
“In focus group discussions, many service providers spoke of seeing more muddled 

or confusing power dynamics than they had often seen in heterosexual relationships 
because they could not rely on a gender lens to help determine power dynamics” 
(Ristock, 2003, s. 336-337 – PD 2). 

 

Den feministiska analysen av partnervåld blir plötsligt oanvändbar för de professionella. 

Ristock skriver vidare: 

 
For feminist service providers who are used to working within dichotomies of women 

as victims and men as oppressors, where power and control are seen as being held by 

one person (the man) and used against the other (the woman), it becomes difficult to 

assess complexities. The clear lines between perpetrator and victim break down and 

gendered theory fails, for example, in the situation of an interracial couple where one 

woman is physically abusive and the other is verbally and emotionally abusive 

through her use of racist verbal attacks” (Ristock, 2003, s.337 – PD 2). 
 
De professionellas svårigheter med att skaffa sig en överblick över relationen och det inbördes 

förhållande som rått mellan parterna drabbar i slutändan den våldsutsatta personen eftersom 

dennes möjlighet till att få hjälp och stöd plötsligt begränsas. Ristock skriver: 
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“In another example, two women who run support groups for survivors of same-sex 

abuse reported in the focus group that when screening for group members they only 

accept women who have never used violence (not even in self-defense) because they 

feel they cannot address the complexities such behaviors may raise in the group” 
(Ristock, 2003, s.338 – PD 2). 

 
Förutom att de professionella har en väldigt könskodad syn på partnervåld som kan få 

negativa konsekvenser för lesbiska kvinnor, så verkar de professionellas inställning till de 

kvinnor de är satta att hjälp även rymma en rasistisk aspekt. 

 
“An unintended consequence of this “nonviolent victim” approach is that the “real 

victim” is constructed as the one who never responds or defends herself. Further, 

other concepts such as “safety” that are also related to the “trauma talk” lexicon 

and victim/perpetrator, female/male dichotomies remain unproblematized and 

homogenize women’s experiences. Who are the groups made safe for? For example, 

many focus group participants noted that it is primarily white women who have been 

seeking services for lesbian abuse. Whiteness however can remain unexamined as a 

barrier to safety for many women of color if the dichotomy of safe/unsafe remains 

rigidly linked only to gendered constructions of victim/perpetrator” (Ristock, 2003, 
s.338 – PD 2). 

 

Även Hassouneh och Glass tar upp socialarbetares könskodade syn på partnervåld och 

hur svårt det är för dem att riktigt ta in att det faktiskt kan förekomma våld i samkönade 

relationer. De skriver: 

 
“The following exemplar from a social worker shows the strong influence that gender 

role stereotyping had on women’s perceptions:  

Participant: Well, I mean, I’ve worked in domestic violence. I worked in a domestic 

violence shelter for two summers, when I was in college. And so—and I’m a social 

worker now, so I know that I know intellectually and everything what I’m supposed to 

know. But at the time I don’t think it would have made a difference. It just didn’t seem 

like—girls didn’t have domestic violence issues with each other” (Hassouneh & 
Glass, 2008, s. 316 – PD 8). 
 

Många är de artikelförfattare som efterlyser ökad utbildning av professionella.  
 

”When a crime has been committed, male and female victims should be treated 

equally. Cases with female perpetrators may be similarly minimized or overlooked by 

members of the criminal justice system if women are not perceived as threatening. 
Although there are certainly fewer cases of domestic violence involving female 

perpetrators or male victims, statistics indicate that they tend to be no less serious 

than cases involving male perpetrators and female victims. Educational efforts for 

primary contact officials such as police officers and healthcare workers should focus 

on the devastating damage domestic violence may inflict on all victims, regardless of 

their sex or sexual orientation” (Seelau & Seelau, 2005, s. 369 – PD 17). 
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I artikel 9 skriver Helfrich och Simpson att de socialarbetare de intervjuat diskuterade behovet 

av någon typ av verktyg som kunde hjälpa dem att urskilja vem som är förövare respektive 

offer i en specifik situation (Helfrich & Simpson, 2005, s. 355 – PD 9). Också Merrill och 

Wolfe tar upp detta och skriver att även om de poliser som kallas till en våldsincident inte är 

homofoba, så vet ofta inte vem de ska gripa om våldet uppstått mellan två män. Ibland griper 

de ingen över huvud taget, ibland griper de båda två och ibland griper de fel person (Merrill & 

Wolfe, 2000, s. 25 – PD 12). Precis som socialarbetare så tenderar ofta polisen att förlita sig 

på könsstereotyper för att försöka identifiera vem som är förövare respektive offer. Det kan 

dels handla om att de har föreställningar om att den av parterna som visar upp ett mer 

maskulint genus är den som är våldsam, men de kan även agera utifrån kroppsstorlek. De 

antar alltså att en person inte kan bli misshandlad av någon som är fysiskt mindre, vilket ofta 

är felaktigt (Hassouneh & Glass, 2008, s. 322 – PD 8). 

 

Förutom att flera faktiska erfarenheter visar på polisens oförmåga att hantera samkönat 

partnervåld så tar somliga artikelförfattare även upp sina respondenters farhågor rörande 

polisen. Det handlar inte bara om farhågor för egen del utan även för vad partnern kan tänkas 

bli utsatt för: 

 
”Participants reported that they believed authorities would not treat them 

respectfully, believe them, or offer them protection. Some felt that, even though they 

needed help to escape abuse, they did not want to subject their partner to potentially 

discriminatory or dangerous interactions with police” (Bornstein et al. 2006, s. 172 – 
PD 3).  

 
Flera professionella som fungerat som respondenter i de olika artiklarna känner sig inte 

tillräckligt kompetenta för att kunna fungera som ett bra stöd åt en person som varit utsatt för 

samkönat våld. Somliga av dessa professionella efterlyser till och med någon form av verktyg 

som skulle kunna hjälpa dem att urskilja vem som är förövare och vem som är offer (Helfrich 

& Simpson, 2005, s. 355 – PD 9). I artikel 16 ger författaren några tips som möjligen skulle 

kunna underlätta för de professionella i detta urskiljande. För det första bör man ha i åtanke 

att den som är offer vanligen brukar vara villig att ta på sig ansvaret för det som inträffat.  

Förövarna hävdar ofta sina rättigheter och tenderar att exempelvis skylla ifrån sig på partnern, 

eller sin egen problematiska barndom. Författaren skriver vidare: 

 
“Batterers tend to blame someone or something else for the violence and are often 

dismissive and deny that the violence was severe, saying things like, “She wasn’t 

bleeding; he didn’t have to go to the hospital.” Victims, on the other hand, usually 
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express a sense of shame and confusion. Victims often recount details of incidents 

whereas batterers tend to be vague. Victims readily admit fear while batterers do not 

because that would decrease the sense of control batterers so desperately seek. And 

perhaps most importantly, batterers usually initiate the violence while victims do 

not” (Bunker Rohrbaugh, 2006, s. 295 – PD 16). 
 

Förutom att det kan vara svårt för professionella att identifiera vem som är förövare 

respektive offer så kan det även finnas en risk att de professionella missar viktiga 

hälsoaspekter hos sina klienter. I Jackson Heintz och Melendez studie framkommer det att 

risken för att utsättas HIV-smitta eller andra sexuellt överförbara sjukdomar är extra stor för 

individer som utsätts för partnervåld. På grund av detta framhåller författarna vikten av att 

personer som arbetar med partnervåld har kunskap om och undersöker denna fråga när de 

träffar sina klienter. De menar också att personer som arbetar inom verksamheter för personer 

som drabbats av olika typer av sexuellt överförbara sjukdomar också borde få lära sig att 

undersöka huruvida det förekommer partnervåld i deras klienters liv (Jackson Heintz & 

Melendez, 2006, s. 206 – PD 10 ). 

 

Det finns även andra ingångar som den professionella kan använda sig av för att undersöka 

huruvida det förekommer våld i en parrelation. Fortunata och Kohn skriver:  

 

“Often individuals and couples seeking treatment will not discuss relationship 

violence, however they may more readily discuss alcohol and drug usage. Clinicians 

may try to use alcohol/drugs as a segue into exploring relationship conflict and 

assessment of domestic violence within the couple” (Fortunata & Kohn, 2003, s. 565 
– PD 6). 
 

Att den professionella försöker ta upp frågan om partnervåld, även när klienten söker hjälp för 

något annat problem, kan vara avgörande för att klienten över huvud taget ska berätta om 

våldet. Orsaken till detta är delvis heteronormativ. För personer som utsatts för samkönat 

partnervåld kan det nämligen finnas dubbla stigman. Dels är man utsatt för partnervåld och 

dels har man en kärleksrelation med någon av samma kön. Detta kan göra att klienter låter bli 

att prata om sin situation om inte den professionella personen initierar den typen av samtal 

(McKenry et al., 2006, s. 240 – PD 11). 

 
“Also, clients may not recognize aggressive interactions in their relationships as 

domestic violence. Thus, clients may underreport violence and not receive necessary 

treatment. For example, upon eligibility screening for this study, when potential 

participants were asked if there was violence in their relationship, many (both men 
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and women) would say, ’I wouldn’t really say violence, but there is some pushing and 

shoving’” (McKenry et al., 2006, s. 240 – PD 11). 
 

Det kan alltså även finnas svårigheter att över huvud taget definiera det man utsatts för som 

partnervåld, vilket ställer ytterligare krav på den professionella och dennas förmåga att tala 

om våldet. Dessutom fordras det att den professionella besitter kunskap om strukturella 

förhållanden. Brown skriver: 

 

“Second, helping professionals must be provided with education regarding the 

special concerns and issues that face same-sex partners along with the knowledge 

that intimate partner abuse occurs at all social class levels, at all education levels, 

and in all cultural backgrounds and should always be taken seriously and never 

trivialized” (Brown, 2008, s. 461 – PD 4). 
 

Förutom förmåga att initiera samtal om partnervåld, kunskap om strukturella faktorer och en 

beredskap på att klienter kan ha fler problem än det som vederbörande initialt söker hjälp för, 

så behöver de professionella även beakta klientens fysiska säkerhet och hälsa. Detta gäller 

dock inte bara det rent fysiska våldet. I artikel 10 skriver författarna: 

 

“Many DV service providers deal with issues of safety with their clients. Often 

counselors will develop safety plans to assist their client to leave a relationship or to 

help a client find a way to minimize (wherever possible) the violence he or she 

experiences. Yet most DV agencies rarely discuss safer sex. Given that 21% of 

participants experienced physical abuse and 19% experienced sexual violence as a 

direct consequence of asking their partner to use safer sex protection, how can DV 

service providers explicitly address the risks that many victims are experiencing 

related to HIV/STDs?” (Jackson Heintz & Melendez, 2006, s. 205 – PD 10). 
 
 
HIV/AIDS, i kombination kulturellt förtryck och sociala påfrestningar rörande könsroller 

bidrar till att problemet inom parrelationen upprätthålls. Miller et al. skriver:  

 
“HIV/AIDS causes rapid changes in an individual’s life. One such change is the 

question of how to redefine commitment and monogamy. For example, a possibility 

when working with gay couples is to explore “tricking out” in its social and cultural 

context, because adjustments in this practice, due to safer sex behaviors, alter the 

relationship configuration. Also, loss of social support organizations that have been 
decimated by AIDS-related death of their members may contribute to the stresses the 

couple faces. Pairings of gay male widowers and illness and death of a partner are 

other challenges. Each of these areas might beneficially be explored in relation to 

abuse within the partnership” (Miller et al., 2000, s. 196 – PD 13). 
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Hbt-personer är ofta extra utsatta rent juridiskt. Miller et al. menar att en terapeut behöver 

vara medveten om vilka juridiska ramverk och behov som är aktuella för ogifta 

sammanboende par. Terapeuten bör uppmuntra paret att kontakta en jurist med kunskap om 

samkönade relationer för att få hjälp med att formulera en skriftlig överenskommelse rörande 

uppdelning av egendom och vårdnad och umgänge med barn. En sådan överenskommelse kan 

fastställa parterna som varandras närmast anhöriga exempelvis i händelse av dödsfall. Endast 

genom att upprätta dessa dokument kan samkönade par skydda sina rättigheter (Miller et al., 

2000, s. 196-197 – PD 13). 

 

Förutom allt som de professionella ute på fältet behöver beakta i sin praktiska yrkesutövning 

så författarna till artikel 15 även upp den professionella forskaren och vad denna forskare 

lämpligen bör beakta i sin yrkesutövning. Författarna skriver att eftersom den nuvarande 

empiriska forskningen gör skillnad på olika typer av våldsmönster såväl som på den betydelse 

dessa olika våldsmönster har, så bör forskare i framtiden undersöka vilken roll båda parterna 

spelar för betydelsen av partnervåld (Potoczniak et al., 2003, s. 258 – PD 15), vilket antyder 

att författarna menar att vålds- och maktutövningen åtminstone i en mening är relationellt 

betingad. 

5.5.1 Kommentar och analys av Tema 5 
 
Ett framträdande mönster rörande parternas möten med olika professioner är att dessa möten 

ofta upplevs som mer eller mindre komplicerade och skrämmande av alla inblandade. 

Parterna i misshandelsrelationen oroar sig för om de ska bli professionellt och korrekt bemötta 

(Bornstein et al., 2006, s. 172-173 – PD 3). De professionella själva är rädda för att de inte är 

tillräckligt kunniga för att kunna ge det professionella och korrekta bemötandet som de vill ge 

(Ristock, 2003, s. 336-338 – PD 2). Dessutom framkommer det att dessa farhågor inte är 

ogrundade. Tvärtom finns det i artiklarna flera exempel på att de professionella antingen 

agerat direkt kränkande och diskriminerande, alternativt fattat olämpliga beslut utifrån sin 

okunskap (Merrill & Wolfe, 2000, s. 25 – PD 12; Hassouneh & Glass, 2008, s. 322 – PD 8).  

 

Konfliktperspektivet hävdar ju att ickedominanta grupper alieneras från resten av samhället 

(Hutchison & Wood Charlesworth, 2008, s. 47). De narrativ som framkommer i uppsatsens 

primärdokument framställer, enligt min mening, gruppen hbt-personer som en sådan alienerad 

ickedominant grupp. Enligt primärdokumenten finns det bland olika professioner en väldigt 

bristande kunskap om samkönat partnervåld, vilket gör att de som drabbas av detta våld blir 
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alienerade från flera av de hjälpinstanser som samhället tillhandahåller (se exempelvis 

Helfrich & Simpson, 2005, s. 355 – PD 9). Det är som tidigare nämnts inte bara något som 

respondenterna faktiskt har erfarit. Många av dem har dessutom en föreställning om att hjälp i 

form av polisinsatser och kontakter med socialarbetare inte är till för dem, vilket leder till att 

de inte ens försöker få hjälp och stöd av dessa yrkesgrupper (Bornstein et al. 2006, s. 172 – 

PD 3). Att den som misshandlats till och med låter bli att larma polisen av rädsla för att 

polisen ska utsätta den våldsamma partnern för potentiellt kränkande och farligt bemötande 

(ibid.), kan enligt mitt förmenande ses som en indikation på att samkönade par i viss mån är 

en alienerad ickedominant grupp. 

 

Utifrån ett psykodynamiskt perspektiv (Thomas, 1998) kan en sådan livssituation leda till en 

hel del inre konflikter hos den våldsutsatta parten. För det första mår den våldsutsatta dåligt i 

sin relation och har förmodligen inre konflikter rörande huruvida han/hon borde stanna i den 

eller ej. Om man dessutom lägger till att personen ifråga egentligen skulle behöva söka 

utomståendes hjälp, men låter bli av rädsla för att bli kränkt, eller till och med av rädsla för att 

förövaren ska bli kränkt, så kan det förefalla troligt att den våldsutsatta mår ännu sämre. 

 

Det är intressant att det inte bara är våldsutsatta personer som beskriver hjälpinstanser som 

okunniga rörande samkönat partnervåld. Även socialarbetare som själva får komma till tals i 

olika artiklar menar att de saknar den specialkunskap som krävs för att kunna ge adekvat stöd 

och hjälp till någon som utsatts för samkönat partnervåld. Som skäl för detta anger några att 

de skulle ha svårt att särskilja offer från förövare. När man inte kan förlita sig på 

könstillhörigheten står socialarbetare och polis handfallna inför identifierandet av förövare 

och offer (Helfrich & Simpson, 2005, s. 355 – PD 9; Ristock, 2003, s. 336-338 – PD 2). Även 

där kan man hävda att majoritetskulturen, med sina bestämda idéer om kön och makt, gör att 

den minoritet som hbt-personer utgör hamnar i en klart utsatt position. 

 

Förutom att många professionella saknar förståelse av den våldsamma relationens 

maktdynamik så påtalar några artikelförfattare vikten av att ha kunskap om särskilda aspekter 

av våldsproblematiken (Merrill & Wolfe, 2000, s. 25 – PD 12). Exempelvis kan hbt-personer 

söka professionell hjälp med missbruk fast deras huvudsakliga problem egentligen är att de är 

utsatta för partnervåld (Fortunata & Kohn, 2003, s. 565 – PD 6). Det är även viktigt att 

professionella specifikt beaktar sina klienters sexuella relation med den misshandlande parten. 

Inte bara utifrån aspekten sexuellt våld utan även med fokus på risken att drabbas av någon 
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typ av sexuellt överförbar sjukdom, vilket många få professionella verkar reflektera över 

(Jackson Heintz & Melendez, 2006 – PD 10). 

 

Professionellas svårigheter att identifiera förövare respektive offer kan ses som en indikation 

på att de använder sig av en strikt strukturell maktanalys för att förstå samkönat partnervåld, 

vilket i primärdokumenten beskrivs som problematiskt (se exempelvis Ristock, 2003, s. 336-

338 – PD 2). Att utgå från sin strukturella uppfattning om kön är inte till någon hjälp för en 

professionell som har att göra med ett samkönat par. Snarare kan en strukturell 

könsmaktsförståelse ytterligare försvåra för den professionelle i dennes försök att förstå 

dynamiken i en samkönad relation (Helfrich & Simpson, 2005, s. 355 – PD 9). Att utgå från 

en genusförståelse när man granskar samkönat partnervåld beskrivs också som problematiskt 

eftersom det i artiklarna inte finns stöd för att rollen av att vara förövare respektive offer har 

något att göra med vad för slags genus en individ praktiserar i övrigt. Kroppsstorlek och 

”maskulint” respektive ”feminint” kodat utseende och/eller beteende har enligt artiklarna 

ingen betydelse för parternas inbördes relation och relationens maktdynamik (Hassouneh & 

Glass, 2008, s. 322 – PD 8). Om de professionella i mötet med dessa klienter istället försökte 

göra en mer relationellt präglad maktanalys där de även beaktar individuella faktorer och 

kunskaper om individuell psykologi så är det möjligt att de lättare skulle kunna förstå och 

bemöta situationen på ett annat sätt. 

  

Sett ur ett psykodynamiskt perspektiv (Thomas, 1998) kan de professionellas förståelse av 

och inställning till samkönat partnervåld ses som en indikation på att problematiken väcker en 

viss ångest hos de professionella. För det första kan de professionella mycket väl ha medvetna 

och/eller omedvetna heteronormativa uppfattningar som gör att arbete med hbt-personer 

väcker obehag. De professionellas inställning skulle även kunna tolkas som ett sätt att slippa 

behöva anamma en ny typ av tolkning av fenomenet partnervåld som sådant. Många av de 

professionella som omnämns och kommer till tals i primärdokumenten använder sig av en 

feministisk förklaringsmodell för att förstå mäns våld mot kvinnor. Eftersom den feministiska 

förklaringsmodellen inte fungerar för att förstå och förklara samkönat partnervåld kan man 

det väcka omedvetna tvivel på att den feministiska förklaringsmodellen över huvud taget är 

användbar. Den tolkningsram man vanligtvis använder i analysen av den problematik man 

arbetar med visar sig alltså plötsligt ha brister eller kanske till och med saknar relevans. 

Samtidigt uttrycker en del professionella en önskan om att få utbildning om samkönat 

partnervåld (Helfrich & Simpson, 2005, s. 355 – PD 9). En sådan önskan kan tolkas som ett 
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sätt att försöka gå emot heteronormativiteten eftersom man erkänner existensen av samkönade 

relationer och ser de som utsätts för samkönat partnervåld som en potentiell klientgrupp som 

man vill ge stöd.  

5.6 Sammanfattande helhetsanalys av dokumenten 

Utifrån de övergripande mönster som framkommer under de olika temana har jag gjort en 

socialpsykoligisk (Angelöw & Jonsson, 2000, s. 9) syntes (Pope et al., 2007, s. 17-18). För 

det första kan jag konstatera att de fem teman som jag använt mig av i uppsatsen 

uppenbarligen har betydelse i de berättelser som de olika artikelförfattarna konstruerar om 

samkönat partnervåld, och för den delen bland de texter som jag diskuterar i avsnittet 2.3 En 

inledande bakgrundsteckning av problemområdet.  

 

En berättelse som framträder extra tydligt i de olika artiklarna är att kön, genus och sexualitet 

är av stor betydelse (se exempelvis Tigert, 2001, s. 74 – PD 19) även i kombination med de 

andra temana. I en mening kan detta betraktas som rimligt eftersom det trots allt handlar om 

parrelationer vilket i flera avseenden är intimt förknippat med kön, genus och sexualitet. 

Samtidigt menar jag att det kan finnas en risk med att fokusera alltför mycket på dessa 

aspekter, i synnerhet när det gäller försök att förklara orsaken till partnervåldet genom att 

hänvisa till de normer som omgärdar dessa områden. Det kan finnas en risk att man fokuserar 

så mycket på att samkönade par bryter mot den heteronormativa ordningen (Rosenberg, 2002, 

s. 100-101) att man förbiser andra viktiga aspekter.  

 

Det mönster som jag funnit i artiklarna ger en berättelse där avvikelsen från 

heteronormativiteten blir, om inte den enda, så åtminstone en av de mest framträdande 

egenskaperna som parterna i en samkönad våldsrelation besitter. Att fokusera så på just denna 

strukturella aspekt kan paradoxalt nog vara ett uttryck för den heteronormativitet som man 

problematiserar. Detta eftersom man får det samkönade partnervåldet att framstå som 

resultatet av en slags gruppegenskap som tillskrivs alla hbt-personer. Det ”avvikande” med 

hela gruppen, det vill säga brott mot den heteronormativa ordningen, får alltså fungera som en 

orsaksförklaring till det oönskade och brottsliga beteende som endast några inom gruppen 

praktiserar. Jag förnekar inte att heteronormativiteten finns och är högst påtaglig för de 

personer som bryter mot denna norm. Givetvis kan det få betydelse för dessa personers 

självuppfattning och inre verklighet, men att heteronormativitet skulle ha en sådan avgörande 
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betydelse att den går före alla andra faktorer, händelser, relationer och kontexter finner jag 

ytterst osannolikt.  

 

Berättelsen kring just heteronormativiteten fyller på sätt och vis en dubbel funktion. Den 

främsta funktionen är naturligtvis att resonera och försöka skapa en förståelse kring samkönat 

partnervåld. Men en ytterligare funktion, medveten eller omedveten, blir att kritisera den 

samhälleliga heteronormativiteten genom att tillskriva den skulden för det samkönade 

partnervåldet. Intressant att notera är exempelvis hur Tigert (2001) tar upp sin egen 

belägenhet och talar utifrån sina egna erfarenheter som avvikare från heteronormativiteten 

(Tigert, 2001, s. 76 – PD 19). Artikelförfattarna har, just i egenskap av artikelförfattare, 

möjlighet att konstruera en berättelse av samkönat partnervåld och åtnjuter därmed en 

strukturell makt (Franzén, 2000, s. 83-84) över exempelvis de personer som omnämns i 

artiklarna. Men utifrån en socialkonstruktionistisk tolkning (Burr, 2003) i kombination med 

narrativ analys (Crossley, 2000, s. 4) så ges artikelförfattarna, genom de berättelser de ger av 

samkönat partnervåld i sina artiklar, även en möjlighet att prägla andras uppfattningar om 

området. Att i vetenskapliga artiklar ge den heteronormativa samhällsordningen skulden för 

det samkönade partnervåldet skulle kunna resultera i att de som läser artiklarna mer aktivt tar 

ställning mot heteronormativiteten än vad de skulle gjort om den inte ansågs resultera i 

partnervåld. 

 

En psykodynamisk (Thomas, 1998) tolkning av förövaren är att vederbörandes behov av 

kontroll och maktutövning bottnar i en så kallad signalångest som i någon mån upplevs som 

lindrad i och med våldsutövandet. Denna ångest verkar i de flesta fall vara intimt förknippad 

med förövarens uppfattning om sig själv som kärleks/sexualpartner, vilket leder till att 

ångesten resulterar specifikt i makt- och våldsutövning gentemot partnern och inte mot 

exempelvis en arbetskamrat. Den ångest som förövaren upplever är förvisso en individuell 

upplevelse och problematik. Det finns dock inget som säger att strukturella företeelser, 

exempelvis den i primärdokumenten omtalade heteronormativiteten (se exempelvis Tigert, 

2001, s. 74 – PD 19; West, 2002, s. 124 – PD 20), inte kan vara av betydelse för förövarens 

individuella ångestproblematik. Den ångest som resulterar i partnervåld kan alltså ha olika 

orsaker individer emellan såväl som grupper emellan. En enskild individ kan till exempel ha 

haft en problematisk uppväxt (Bunker Rohrbaugh, 2006, s. 295 – PD 16) och/eller 

internaliserat samhällets homofobi (Tigert, 2001, s. 79 – PD 19). Ångesten kan alltså vara 

individuellt eller strukturellt betingad eller både och. Förutom att förövaren kan ha ångest på 
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grund av vissa livserfarenheter, kan problemet utifrån en psykodynamisk tolkning (Thomas, 

1998) även handla om en bristande förmåga att hantera ångest. För att klargöra vilken eller 

vilka orsaker det handlar om i ett enskilt fall behöver man sannolikt använda en kombination 

av individuellt och strukturellt inriktade analysmetoder, förslagsvis någon form av 

socialpsykologisk teori.  

 

Om man inkluderar de olika maktvarianterna (Franzén, 2000, s. 83-84) i den 

socialkonstruktionistiska (Burr, 2003) analysen så tenderar många artikelförfattare att påtala 

den brist på strukturell makt som relationens båda parter upplever i egenskap av part i en 

samkönad parrelation (Brown, 2008, s. 459 – PD 4; Helfrich & Simpson, 2005, s. 347 – PD 9; 

Tigert, 2001, s. 79 – PD 19). Upplevelsen av denna strukturella underordning skulle således 

påverka den enskilda parrelationen i sådan utsträckning att den ena parten börjar utöva 

intentionell makt (Franzén, 2000, s. 83-84) som så småningom leder till en stor relationell 

maktskillnad (ibid.) parterna emellan. Jag är, som jag tidigare nämnt, definitivt av åsikten att 

strukturella faktorer och omständigheter har betydelse för hur den enskilde uppfattar och 

hanterar tillvaron. Jag anser dock att det just i en samkönad parrelation blir tydligt att de 

strukturella förhållandena inte räcker som orsaksfaktorer eftersom de båda parterna i en 

samkönad relation i så fall borde vara jämlikar på grund av det strukturella heteronormativa 

förtryck de båda utsätts för.  

 

Att ett samkönat par inte nödvändigtvis är sådana jämlikar framgår med all önskvärd tydlighet 

i denna uppsats. Den våldsutsatta blir utsatt för fysiskt våld (Mize & Shackleford, 2008, s. 108 

– PD 14), psykiskt våld (McKenry et al., 2006, s. 241 – PD 11), materiellt våld (Merrill & 

Wolfe, 2000, s. 13-14 – PD 12) och sexuellt våld (Bornstein et al., 2006, s. 170-171 – PD 3) 

och detta förekommer i en relation som är starkt präglad av en tydlig maktskillnad parterna 

emellan (Stanley et al., 2006, s. 37-38 – PD 18). Just denna maktskillnad och 

kontrollutövningen som förövaren ägnar sig åt är utmålas som en avgörande omständighet när 

det gäller den typ av partnervåld som denna uppsats fokuserar på. Flera artikelförfattare 

understryker dock att det mycket väl kan förekomma andra typer av mindre kontrollpräglat 

våld mellan parterna och att det är av stor vikt att man skiljer på de olika våldsvarianterna 

(Hardesty et al., 2008, s. 197-198 – PD 7; McKenry et al., 2006, s. 241 – PD 11). 

 

Heteronormativiteten får flera olika typer av konsekvenser. För det första är den sociala 

kontext som parterna befinner sig i präglad av denna norm (se exempelvis West, 2002, s. 125 
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– PD 20). För det andra är parterna själva påverkade av den så tillvida att de kan ha 

internaliserat homofobiska tankar och känslor och därmed drabbats av en problematisk attityd 

till sig själva (se exempelvis Tigert, 2001, s. 79 – PD 19). För det tredje kan det finnas en 

aspekt av heteronormativiteten som dessutom bidrar till att den misshandlade parten stannar i 

relationen på grund av den tvåsamhetsnorm som hör heteronormativiteten till (Nordin, 2005, 

s. 25). Heteronormativiteten kan alltså sätta sin prägel på människors sexualitet och relationer 

på fler sätt än avseende parternas kön. Samhälleliga strukturer påverkar både hur den 

våldsutsatta upplever och tolkar våldet, såväl som omgivningens förståelse av det samkönade 

partnervåldet. Både offret själv, andra hbt-personer och övriga individer i omgivningen 

tenderar att ignorera, bagatellisera och vara allmänt okunniga om situationen (Merrill & 

Wolfe, 2000, s. 25 – PD 12). Många har inte haft en tanke på att samkönat partnervåld kan 

existera eftersom de är så präglade av information om mäns partnervåld mot kvinnor 

(Hassouneh & Glass, 2008, s. 316 – PD 8).  

 

Därtill kan även läggas de föreställningar om kön och genus som framkommer i de olika 

artiklarnas narrativ. Dels finns det en bild av kvinnor som svaga och sårbara. Detta kan bidra 

till att en kvinnas våld betraktas som harmlöst, vilket i sin tur kan resultera i att hennes offer 

inte riktigt betraktas som ett offer (Merrill & Wolfe, 2000, s. 25 – PD 12; Seelau & Seelau, 

2005, s. 369 – PD 17). Samtidigt finns det även en föreställning om män som starka och 

kapabla att försvara sig om de behöver, vilket också försvårar insikten om att en man faktiskt 

kan vara ett utsatt offer (Eaton et al., 2008, s. 703 – PD 5; Potoczniak et al., 2003, s. 254 – PD 

15). Dessutom verkar även det genus som parterna praktiserar vara av betydelse. En person 

som praktiserar ett manligt genus, exempelvis utseendemässigt, väcker associationer om att 

vederbörande är förövare snarare än offer (Balsam & Szymanski, 2005, s. 266 – PD 1; 

(Ristock, 2003, s. 337 – PD 2). Och tvärtom leder utövandet av kvinnligt genus till att man 

betraktas som offer snarare än förövare (ibid.). Den enskilda individens estetik kan alltså leda 

till felaktiga slutsatser rörande vederbörandes maktposition i relationen till partnern.  

 

Detta kan å ena sidan utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv (Burr, 2003) ses som ett 

tydligt tecken på hur präglade människor kan bli av den sociala kontext de befinner sig i. 

Samtidigt kan personernas ovilja att erkänna samkönat partnervålds existens och ta 

situationen på allvar också begripliggöras med hjälp av psykodynamisk teori (Thomas, 1998). 

Den psykodynamiska teorin gör ju gällande att alla människor präglas av ångest och att vi tar 

till olika typer av beteenden för att försöka undfly denna ångest (ibid., s. 312). Sett ur ett 



Thérèse von Braun 

96 
 

sådant perspektiv kan man tänka sig att tanken på våld i samkönade relationer väcker en viss 

ångest på grund av att man tvingas konfronteras med den inkongruens som råder mellan en 

verklig situation och ens uppfattning om hur verkligheten är.  

 

Även när det gäller artikelförfattarnas berättelser om parternas möten med professionella kan 

man via en socialkonstruktionistisk analys (Burr, 2003, s. 1-3; Wetherell & Maybin, 1998, s. 

298) konstatera att många är starkt präglade av sociala och kulturella föreställningar om 

kön, genus, sexualitet och makt (Ristock, 2003, s. 336-337). Denna påverkan kan resultera i 

att de professionella har en fientlig inställning till samkönade relationer. Oftast verkar den 

dock, enligt mina primärdokuments narrativ, resultera i att de professionella, trots välvilliga 

intentioner, inte förmår skaffa sig en tydlig uppfattning om situationen vilket innebär att de 

antingen agerar på ett sätt som förvärrar situationen eller låter bli att agera av rädsla för att 

göra fel (Hassouneh & Glass, 2008, s. 316 – PD 8; Merrill & Wolfe, 2000, s. 25 – PD 12). 

Vad som också bör nämnas rörande parternas möte med de professionella är den oro som 

framförallt de våldsutsatta har för att de professionella ska ha heteronormativa, eller till och 

med homofobiska värderingar (Bornstein et al., 2006, s. 172-173 – PD 3). Även om de 

professionella inte har onda intentioner så är det uppenbart att hjälpsökande upplever att de 

befinner sig i underläge i relation till de professionella. I en mening kanske denna 

maktskillnad hör till situationens natur och är att betrakta som strukturell. Samtidigt är det 

kanske just därför av ännu större vikt att de professionella anstränger sig för att skaffa sig 

kunskap om området och på ett tydligt sätt förmedla till den hjälpsökande att de besitter denna 

kunskap.  

 

6. Diskussion 

6.1 Besvarande av frågeställningar 

Syftet med denna uppsats var att försöka nå en teoretisk och flerfaktoriell förståelse av 

samkönat partnervåld, med fokus på mikro- och mesonivå (Levin & Lindén, 2006, s. 86). De 

frågeställningar som studerats var hur forskningslitteraturen diskuterade teman som våld och 

relationsdynamik, karakteristik hos parterna, kön, genus och sexualitet, betydelsen av social 

kontext samt hur man inom olika professioner bemöter samkönat partnervåld. 

Den socialpsykologiska analys som gjorts visar att individuella faktorer är av stor betydelse 

rörande relationens båda parter såväl som de professionella som i sin yrkesutövning träffar 

parterna. Det är dock nödvändigt att sätta både relationen, dess parter, mötena med 
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professionella och de professionella själva i en social kontext för att nå en djupare och mer 

omfattande förståelse av samkönat partnervåld och de professionellas förståelse våldet. Dels 

verkar den sociala kontexten ha en viss betydelse för att partnervåldet ska uppstå och ta sig 

vissa specifika uttryck. Framförallt verkar dock den sociala kontexten, med betoning på 

uppfattningar om kön, genus, sexualitet och makt, vara av betydelse för hur parterna, deras 

omgivning och de professionella uppfattar och tolkar våldet.  

 

Sammanfattningsvis visar mitt resultat att samkönat partnervåld verkar uppstå ur 

komplicerade sociala och relationella processer där både strukturella aspekter och 

individualpsykologiska dimensioner är nödvändiga för att begripliggöra våldet och dess 

underliggande orsaker och konsekvenser. 

6.1.1 Central tolkning 

Den tentativa tolkning jag gör utifrån min metaposition är att primärdokumenten generellt sett 

verkar ha liknande förståelse av samkönat partnervåld. Heteronormativitet (Rosenberg, 2002, 

s. 100) ses exempelvis som en betydande faktor när det gäller förståelsen av samkönat 

partnervåld. Jag opponerar mig varken mot påståendet att heteronormativitet existerar i 

samhället eller att det skulle inverka på just samkönat partnervåld, men jag tror även att det 

kan finnas en fara med att fokusera helt på heteronormativitetsaspekten när man försöker 

begripliggöra samkönat partnervåld. Trots att man eftersträvar motsatsen så kan det finnas en 

risk att man ser skillnader och tillskriver dem betydelse trots att de egentligen inte är av någon 

avgörande vikt. Att ett heteronormativt samhällsklimat har betydelse för hur våldet tolkas och 

hanteras är en sak. Om det har en signifikant betydelse bland de mekanismer som orsakar 

partnervåldet är en annan. I jämförelsen mellan partnervåld i samkönade relationer och 

olikkönade relationer verkar den främsta skillnaden i stort sett vara köns- och genusrelaterade 

och heteronormativa tolkningar av våldet (Eaton et al., 2008, s. 703 – PD 5; Potoczniak et al., 

2003, s. 254 – PD 15).   

 

Att beakta strukturella faktorer fyller dock en viktig funktion, enligt min mening. Om inte 

annat kan de medverka till att utesluta vissa faktorer som starkt bidragande till våldets 

existens. I denna uppsats hävdar jag exempelvis att heteronormativitet troligen inte är den 

tyngst vägande orsaksfaktorn gällande samkönat partnervåld. Det betyder dock inte att den 

inte är viktig att beakta när det handlar om våldsuttryck och hur relationens parter, såväl som 

omgivningen, förstår och bemöter våldet. 
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En alltför stor fokusering på strukturella faktorer kan dock vara vansklig. Jag menar att man 

med fog kan påstå att en person som utövar olika typer av kontroll och makt gentemot sin 

partner har ett behov av en maktkänsla som vederbörande troligen inte tycker sig kunna uppnå 

på något annat sätt. Om det sedan handlar om att befästa en strukturell överposition i 

egenskap av heterosexuell man (Helfrich & Simpson, 2005, s. 353 – PD 9), eller kompensera 

för en strukturell underposition i egenskap av lesbisk kvinna (Tigert, 2001, s. 75 – PD 19) är 

nog av underordnad betydelse. Förutom kön och sexualitet finns det ju dessutom flera andra 

strukturella och sociala omständigheter som kan ha betydelse för den enskildes maktsträvan i 

sin parrelation. Exempelvis kan man tänka sig att etnicitet har betydelse, vilket ju några 

respondenter också reflekterar över (Ristock, 2003, s.338 – PD 2) även om de främst pratar 

om vem den professionella hjälpen är utformad för (ibid.). Antingen man nu försöker 

kompensera för en bristande makt eller befästa en redan uppnådd maktposition så handlar det 

i vilket fall som helst om maktsträvan. Individuella erfarenheter av bristande omsorg av 

föräldrar, olika typer av övergrepp eller bara en oförmåga att hantera motgångar och negativa 

känslor i allmänhet säkerligen vara av betydelse för denna maktsträvan och därmed även 

våldets existens. 

 

Jag anser att de professionella som kommer i kontakt med partnervåld, samkönat såväl som 

olikkönat, behöver vara medvetna om denna våldets komplexitet och att deras egen såväl som 

andras förståelse kring våldet präglas av en mängd normativa uppfattningar och fördomar av 

olika slag. Enligt min mening är det alltså av stor vikt att man beaktar faktorer även på makro- 

och exonivå (Levin & Lindén, 2006, s. 86), även om det främst är på mikro- och mesonivå 

(ibid.) man utför sitt eget arbete. Professionella som kommer i kontakt med partnervåld 

behöver alltså vara medvetna om vilka samhälleliga strukturer som kan påverka både 

relationens parter och de professionella själva. Även om dessa strukturella faktorer inte 

nödvändigtvis utgör grundorsaken till att partnervåldet existerar så kan de ändå fungera som 

ett normativt raster genom vilket partnervåldet granskas och tolkas. Att inte vara medveten 

om detta potentiella raster kan medföra att de professionella gör missbedömningar och kanske 

till och med förvärrar vissa situationer. 

6.2 Kritisk diskussion av centrala tolkningar och metod 

I den syntes, som denna uppsats är, förekommer förvisso ett problematiserande av de 

berättelser som jag funnit i artiklarna. Samtidigt menar jag att dessa berättelser också äger en 
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relevans i förståelsen av samkönat partnervåld. Vad jag gör i denna uppsats är att jag å ena 

sidan utsätter artiklarnas narrativ för en kritisk granskning (Stenbock-Hult, 2004, s. 28) där 

jag uppmärksammar vad jag anser vara svagheter i resonemangen och förståelsen av det 

granskade området, samtidigt som dessa narrativ utgör viktiga delar i den berättelse som jag 

själv skapat i denna uppsats. I en mening kan man alltså säga att denna uppsats både är i linje 

med flera av artiklarnas narrativ, och ett argument emot dem, på en och samma gång eftersom 

jag låter de olika narrativen komplettera varandra. Detta kan dock sägas vara själva poängen 

med en syntes eftersom syntesen erbjuder en möjlighet att nå en större förståelse av ett 

område än vad en enskild studie kan erbjuda (Pope et al., 2007, s. 17-18). 

 

Jag har i denna uppsats använt två teorier och relaterat dem till flera olika begrepp i mina 

analyser. Jag har dock inte använt samtliga teoretiska infallsvinklar och begrepp i alla 

delanalyser, eller för den delen i den avslutande helhetsanalysen. Detta kan ses som en brist. 

Det har dock varit ett medvetet val att göra på det sättet eftersom jag ansåg att vissa begrepp 

och aspekter av teorierna inte var relevanta för vissa teman. Det hade inte att göra med att 

temat i sig inte var möjligt att analysera utifrån teorierna och begreppen. Det handlade snarare 

om att den information från primärdokumenten som tog upp under respektive tema inte 

berörde sådana företeelser att alla begrepp och teoretiska aspekter föreföll användbara.  

 

I den sammanfattande helhetsanalysen skriver jag att artikelförfattarnas utpekande av 

heteronormativitet som den avgörande faktorn för samkönat partnervålds existens, i en 

mening kan betraktas som ett uttryck för heteronormativitet. Att över huvud taget särskilja 

samkönat partnervåld från den olikkönade varianten, som jag gör i denna uppsats, skulle 

också kunna anses vara ett utslag för denna normativitet. Samtidigt tror jag att särskiljandet av 

vissa grupper kan vara nödvändig i vissa situationer. Dels för att granska huruvida det kanske 

faktiskt kan finnas vissa avgörande skillnader som har med ett strukturellt särskiljande att 

göra, men även för att det erbjuder en möjlighet att undersöka huruvida den strukturella 

avvikelsen har någon avgörande betydelse på en mikronivå och öppnar upp för möjligheten 

att utesluta dessa strukturella skillnader som avgörande.  

 

När det gäller metod så hade jag exempelvis kunnat välja att göra en kvantitativ analys istället 

för en kvalitativ. På sätt hade jag kanske fått en annan typ av överblick av området. Jag menar 

dock att mitt tillvägagångssätt vid val av primärdokument, den metaposition jag intagit i 

kombination med mina valda teorier och perspektiv ger en representativ bild av ämnet. 
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De tolkningar och analyser som gjorts i denna uppsats skulle givetvis ha kunnat se annorlunda 

ut om jag hade valt andra typer av analysverktyg. Till exempel kan man tänka sig att en 

feministisk analys skulle ha åstadkommit en mer grundlig problematisering och analys kring 

kön och genus vilket inte är aspekter som jag uteslutande fokuserar på. Samtidigt tar jag ändå 

upp dessa perspektiv som delar i min socialpsykologiska analys och anser att dessa aspekter 

har beaktats väl. 

 

De inkluderings- och exkluderingskriterier som användes för att välja studiens 

primärdokument kan naturligtvis ha bidragit till att intressanta aspekter på det studerade 

området blir förbisedda. Även under de olika temana har jag i egenskap av berättelsefinnare 

(Kvale, 1997, s. 174, 182) sökt efter övergripande mönster vilket också har gjort att vissa 

aspekter som kan ha varit av betydelse har förblivit relativt obeaktade. Detta är dock enligt 

min mening ofrånkomligt eftersom valet av en speciell inriktning alltid per automatik innebär 

att man väljer bort något annat, och utifrån de val som jag gjort och redovisat så anser jag att 

mina tolkningar och slutsatser är rimliga. Bland annat eftersom jag i likhet med Corbin och  

Strauss menar att förekomsten av negativa eller avvikande fall inte nödvändigtvis behöver 

innebära att analysens grundtankar äventyras eftersom de avvikande fallen tenderar att 

representera extrema dimensioner och varianter av det studerade fenomenet (Corbin & 

Strauss, 2008, s. 263). 

 

Naturligtvis är det möjligt att granska samkönat partnervåld på en mer renodlad exo- och 

makronivå (Levin & Lindén, 2006, s. 86). Jag hade exempelvis kunnat fokusera på homofobin 

(Rosenberg, 2002) och hur denna yttrar sig när det exempelvis gäller lagstiftning.  Men även 

om makro- och exonivån (Levin & Lindén, 2006, s. 86) i viss mån beaktas, exempelvis just i 

diskussionen kring extern homofobi i form av lagar, så ligger uppsatsens huvudfokus på 

meso- och mikronivån och det påverkar givetvis studiens resultat. Hade jag valt att 

huvudsakligen analysera samkönat partnervåld utifrån ett makroperspektiv så är det förstås 

möjligt att jag skulle ha fått syn på andra aspekter än vad som blivit fallet i föreliggande 

studie. Man kan exempelvis tänka sig att en historisk tillbakablick och/eller en mer global 

granskning skulle ha kunnat bidra till viktiga insikter om hur hbt-personers situation ser ut i 

andra delar av världen och hur den har sett ut relativt nyligen i historien. Om man exempelvis 

tar den internaliserade homofobin som exempel så är det fullt möjligt att den påverkats inte 

bara av individens situation här och nu, utan även färgas av hur det hade kunnat se ut om 

personen ifråga hade levt i ett annat land eller i en annan tid. Hbt-personers globala och 
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historiska livssituation behöver alltså inte vara ovidkommande i detta sammanhang. Jag 

menar dock att extern, såväl som internaliserad, homofobi är aspekter som redan har beaktats 

i min analys och jag anser det inte speciellt troligt att mina slutsatser skulle ha påverkats bara 

för att flera aspekter eller grader av homofobin togs i beaktande. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån resultatet i denna uppsats har jag kommit fram till några förslag på fortsatt forskning. 

För det första menar jag att forskning som rör mäns partnervåld mot kvinnor borde ta intryck 

av den forskning som görs om samkönat partnervåld för att försöka utröna om det finns 

dynamiker och nyanser som man hittills missat på grund av förutfattade meningar rörande kön 

och genus. För det andra anser jag att en systematisk jämförelse mellan partnervåld och andra 

våldsuttryck vore intressant. Med andra våldsuttryck avses inte de våldsvarianter som män 

anses utöva gentemot kvinnor utan till exempel de maktmetoder som en totalitär stat utövar 

mot sina medborgare. Detta för att få andra perspektiv och möjliga infallsvinklar på liknande 

beteenden i olika sammanhang.  

 

Med tanke på att de flesta artiklar som granskats i denna uppsats har haft relativt små 

respondentgrupper så vore det intressant att genomföra en mer omfattande studie för att få en 

mer bestämd uppfattning om exempelvis hur vanligt förekommande samkönat partnervåld 

egentligen kan vara. Att genomföra en studie i vilken man jämför partnervåld med andra typer 

av makt- och våldsutövning mellan närstående skulle kanske kunna bidra med givande 

aspekter. Exempelvis skulle man kunna undersöka relationerna mellan omyndiga barn och 

deras vårdnadshavare eller förhållandet mellan vuxna barn och deras åldrade föräldrar.  

 

Genom att göra den typen av jämförande studier som jag föreslår kanske det kan bli möjligt 

att identifiera olika typer av beteenden som verkar vara gemensamma för människors 

maktutövning oavsett olika typer av strukturella omständigheter. Genom att identifiera dessa 

gemensamma beteenden gör man det förhoppningsvis även möjligt att identifiera vilka 

beteenden som faktiskt har med strukturella omständigheter att göra. Förhoppningsvis kan 

sådan distinktion på sikt bidra till att det professionella arbetet med parterna i en våldsrelation 

underlättas och resulterar i en positiv förändring. 
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