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Almost helping 
A qualitative study about the preconditions for the work with intimate partner violence among 

the LGBTQ population. 
Abstract: The aim of this study is to explore and to analyse the preconditions for the social 
work with intimate partner violence among the LGBTQ population and to explore theoretical 
frameworks professionals use to explain such violence. The study is based on qualitative 
semi-structured interviews with five professionals working in different organizations 
connected to the LGBTQ community. The theoretical tools used in this study are Ilan H. 
Meyer’s model (2010) on minority stress, the gender system by Yvonne Hirdman (1988) and 
queer theories, including Judith Butler’s heterosexual matrix (2007). The results showed that 
these professionals mainly use critique of heteronormativity together with the theoretical 
framework on Gender Hierarchy and Minority stress to explain intimate partner violence 
(IPV) in LGBTQ people’s relationships and to explain the preconditions for working with this 
population. One conclusion is that there is an ambition to include LGBTQ people in the 
structural explanatory model for IPV, and at the same time an insecurity as how to do so. 
These professionals insist on using the gender system, even though they struggle with it. 
Another conclusion is therefore that additional structural explanations and theories as well as 
further investigation into this area is called for. 
Keywords: heteronormativity, minority stress, social work, the gender system, IPV in 
LGBTQ population. 
Nyckelord: genussystem, heteronorm, minoritetsstress, socialt arbete, våld i hbtq-personers 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

På Socialstyrelsens hemsida beskrivs våld i nära relationer som ett allvarligt samhällsproblem. Alla 

som utsätts för våld av en partner har rätt till stöd och skydd från samhället. Trots 

likabehandlingsprincipen fokuserar både socialtjänstlagen och samhällets satsningar på våldsutsatta 

kvinnor. Syftet med detta är att ge offer för könsrelaterat våld skydd (Socialstyrelsen, 2016). Att mäns 

våld mot kvinnor idag är ett relativt beforskat område beror till stor del på kvinnojoursrörelsens arbete 

(Enander, Holmberg & Lindgren, 2013), något som även återspeglas i lagstiftningen. I Brottsbalkens 

fjärde kapitel 4 § (SFS 1962:700) finns ett skydd mot vissa identitetskränkande handlingar (”grov 

fridskränkning”), där mäns våld mot kvinnor särskilt lyfts fram (”grov kvinnofridskränkning”). I 

Socialtjänstlagens femte kapitel 11 § (SFS 2001:453) finns ett uttryckligt stöd för kvinnor som utsätts 

för våld i en nära relation. 

 

Enligt Isdal (2001) har vi på samhällsnivå en lång historia av att osynliggöra våld, särskilt om det sker 

inom ramarna för familjen. Eftersom ett synliggörande kräver en problematisering av etablerade 

maktförhållanden ligger detta inte i maktens och dess utövares intresse. Genom att våldet inte 

problematiseras, utan negligeras, menar han att det kan härska nästan som det vill. Isdal (2001) anser 

att samhällsvetenskaperna i hög grad bär skuld för detta osynliggörande. Mycket har dock hänt de 

senaste åren och mäns våld mot kvinnor är idag ett uppmärksammat fenomen och 

samhällsproblem.  På området våld i hbtq-personers nära relationer är forskningen istället tämligen 

begränsad. Under de senare åren har det funnits en ambition att vara mer inkluderande från politiskt 

håll, vilket har resulterat i att “mäns våld mot kvinnor” idag har ersatts av begreppet “våld i nära 

relationer” (fortsättningsvis VINR) som är könsneutralt och även kan innefatta barn som utsätts för 

våld av en förälder eller vårdnadshavare. På engelska finns motsvarigheterna Intimate Partner 

Violence (IPV) och Domestic Violence (Allen, 2013). Trots att det finns en avsikt att inkludera hbtq-

personer i VINR domineras forskningsfältet fortfarande av mäns våld mot kvinnor både internationellt 

och i Sverige. 

 

Att hbtq-personer är en utsatt grupp världen över är ett faktum som kan underbyggas med aktuell 

statistik om hälsa och brottsutsatthet. Anmälningar om hatbrott med sexuell läggning som motiv har 

minskat något i Sverige under de senaste åren (Brottsförebyggande rådet (BRÅ), 2015), ändå gjordes 

2014 omkring 640 polisanmälningar med denna diskrimineringsgrund. Samma rapport visar på 70 

anmälningar av hatbrott med transfobiska motiv. Rapporter från Folkhälsomyndigheten (2014; 2015) 

visar på sämre psykisk hälsa bland hbtq-personer än övrig befolkning. Dessa rapporter visar även att 
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hbtq-personer har ett allmänt lågt förtroende för samhällsinstitutioner. Endast elva procent av de 

transpersoner som drabbats av våld från en partner hade anmält detta till polisen. Holmberg och 

Stjernqvists studie (2005) visar att det saknas hbtq-kompetens inom många olika samhällsinstanser 

vilket riskerar att påverka denna grupps möjlighet att få hjälp. 

 

Den statistik och forskning som redovisats i detta avsnitt visar på hur viktigt det är att 

samhällsinstitutioner har god kunskap om hbtq-personers livsvillkor för att kunna erbjuda hbtq-

personer ett bra bemötande. Denna studie har för avsikt att undersöka och belysa yrkesverksamma 

som möter målgruppens förståelse av våld i hbtq-personers nära relationer. Enligt Isdal (2001) kan 

osynlighet vara en våldsupprätthållande faktor. Genom att studera och granska rådande förutsättningar 

för arbetet med våld i hbtq-personers nära relationer är det vår ambition att bidra till ett synliggörande 

av det våldet och hur det kan förstås ur ett strukturellt perspektiv. Detta utan att förringa det patriarkala 

våld som kvinnor utsätts för världen över. 

 

1.2 Problemformulering och relevans för socialt arbete 
I den feministiska forskningen på mäns våld mot kvinnor har våldet setts som ett uttryck för mäns 

strukturella överordning över kvinnor. Senare har begreppet kommit att inkludera fler faktorer än så. 

Tidigare begrepp, både på engelska och svenska har implicerat att våld i nära relationer alltid utövas 

av en man mot en kvinna. Till exempel har begreppen “spousal abuse” och “wife battering” använts på 

engelska (Allen, 2013) liksom den svenska motsvarigheten ”mäns våld mot kvinnor”. Dessa begrepp 

utesluter variationer i vem som är våldsutövare och vem som är våldsutsatt (Allen, 2013). 

 

Under 2014 och 2015 utkom på uppdrag av regeringen två rapporter (SOU 2014:49; SOU 2015:55) 

för att motverka våld i nära relationer. I dessa rapporter omnämns hbtq-personer som en särskilt utsatt 

grupp, dock presenteras inga konkreta åtgärder eller krav på att särskilt arbeta med våld i hbtq-

personers nära relationer. Våld i samkönade relationer är något som uppmärksammats i svensk kontext 

genom Carin Holmberg och Ulrika Stjernqvists studie “Våldsamt lika och olika” (2005). Denna studie 

visar att det både finns otillräcklig beredskap och dålig kunskap kring bemötande hos yrkesverksamma 

som kommer i kontakt med hbtq-personer som utsatts eller utsätts för VINR. Detta kan bland annat 

vara en konsekvens av bristen på forskning på området. Inom fältet för det sociala arbetet och VINR 

finns dels ideella verksamheter som kvinno-, tjej-, ungdoms- och brottsofferjourer, dels kommunala 

enheter som t ex kvinnofridsteam inom Socialtjänsten. Ur ett juridiskt perspektiv är det problematiskt 

att hbtq-personer inte kan förvänta sig likvärdig hjälp som heterosexuella cispersoner. Bristfälligt 

bemötande som har direkt koppling till diskrimineringsgrunder (exempelvis sexuell läggning eller 

könsidentitet) är, i lagens mening, diskriminering (SFS 2008:567). För att kunna ge ett bra bemötande 
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och göra ett bra arbete är det viktigt att ha kunskap kring olika typer av relationer, vilket också innebär 

att det krävs mer forskning och synliggörande av olika erfarenheter. 

 

På ett fält som är så dominerat av en strukturell förklaringsmodell, könsmaktsordningen, blir det 

intressant att undersöka hur yrkesverksamma resonerar kring strukturella förklaringar kring 

normbrytande relationer. Anledningen till att söka strukturella förklaringar är att det på så vis går att se 

ett problem ur ett större perspektiv och därigenom undvika skuldbeläggning av enskilda individer. Hur 

ett problem definieras och betraktas kan också ha stor betydelse för vilka åtgärder som kan komma i 

fråga. Om ett problem betraktas som individuellt eller ett socialt samhällsproblem får alltså konkreta 

skillnader för individer som är i behov av samhällets hjälp (Meeuwisse & Swärd, 2002). 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syfte: 

Syftet med denna studie är att, genom intervjuer med yrkesverksamma inom det sociala arbetets fält, 

belysa arbetet med våld i hbtq-personers nära relationer. 

 

Frågeställningar: 

1. Vilka förklaringsmodeller använder informanterna för förekomsten av våld i hbtq-personers 

nära relationer? 

2. Hur beskriver informanterna förutsättningarna för att arbeta med hbtq-personer som utsätts för 

våld i nära relationer? 

2.1 Begreppsförklaring 
• Cisperson 

En cisperson är en person vars kropp, juridiska kön, könsuttryck och könsidentitet hänger ihop som 

förväntat, enligt normen. Kort sagt är en cisperson en person som inte är en transperson (RFSL, 2015). 

 

• Community 

I denna studie används engelskans “community” som beteckning för hbtq-gruppen, eftersom det är det 

ord våra informanter använt sig av. 

 

• Hbtq 

Hbtq står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera (RFSL, 2015). Vissa av de studier 

som refereras till i uppsatsen gjordes innan q lades till, i dessa används istället begreppet hbt. 

 

• Transperson 

Transperson är ett paraplybegrepp som innefattar många olika transidentiteter, exempelvis 

transexuella, transvestiter, intergender, genderqueer med flera. Transpersoner kan vara män, kvinnor, 

både man och kvinna eller varken eller. Deras gemensamma nämnare är att de bryter mot normer om 

könsidentitet och/eller könsuttryck. Att vara transperson har ingenting med sexuell läggning att göra 

(RFSL, 2015). 

 

• Sekundär viktimisering 

Sekundär viktimisering är det som händer när ett brottsoffer under sin bearbetningsprocess utsätts för 

påfrestningar så som brist på medkänsla och kränkningar från omgivningen (Brottsofferjouren, 2015). 
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• Våld 

Studien utgår från Per Isdals definition av våld: 

 

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, 

skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något 

den vill. (Isdal 2001:34). 

2.2 Avgränsningar 
Denna studies syfte var att undersöka yrkesverksammas perspektiv på våld i hbtq-personers nära 

relationer. Därför är informantgruppen avgränsad till just yrkesverksamma. När män omnämns i 

sammanhang om våldsutsatthet menas i denna studie homo- och bisexuella män med eller utan 

transidentitet och/eller transerfarenhet. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
3.1 Kapitlets disposition 
I följande kapitel redogörs studiens teoretiska utgångspunkter. Efter genomarbetning av det empiriska 

materialet och med fokus på forskningsfrågorna identifierades tre tillämpbara teorier som används i 

analysen av materialet. Dessa presenteras under respektive underrubriker i detta kapitel. 

3.2 Genussystemet 
Grundtanken inom all feministisk teori är att det finns en obalans i maktförhållandet mellan män och 

kvinnor och att det är något som bör ändras på. Denna maktobalans har konkretiserats och förklarats 

av många forskare genom åren, däribland Yvonne Hirdman (1988). Genom teorin om genussystemet 

beskriver Hirdman (1988) hur maktförhållandet mellan könen strukturerar samhället. En av två 

bärande principer i genussystemet är dikotomisering - isärhållandet mellan kvinnor och män. 

Dikotomiseringen strukturerar sysslor, platser och egenskaper och har sitt grunduttryck i 

arbetsfördelningen mellan könen samt i föreställningar om vad som är manligt respektive kvinnligt. 

Den andra principen i Hirdmans genussystem är hierarki, vilket innebär att män och manligt kodade 

egenskaper värderas högre än kvinnor och kvinnligt kodade egenskaper. Gemzöe (2012) beskriver 

genussystemet som uppbyggt av föreställningar kring en naturlig genusdualism där kvinnor antas vara 

omvårdande, mjuka och relationsinriktade medan män kopplas samman med egenskaper som förnuft, 

handlingskraft och målmedvetenhet. De kvinnligt kodade egenskaperna premieras i den reproduktiva 

sfären och de manligt kodade egenskaperna leder till framgång i arbetslivet, därmed även till makt och 

pengar. På detta vis skapas en rangordning av olika uppsättningar av egenskaper: ett genussystem, 

även kallat könsmaktsordning i vissa sammanhang. Utifrån genussystemet går det sedan att dela in 

tankevärlden i olika motsatspar utifrån kön: man/kvinna, förnuft/känsla, logik/intuition, aktiv/passiv 

osv. Detta får sedan betydelse för hur vi tolkar flickor och pojkars beteende olika. Dessa principer 

genererar den manliga normen som inte kan förstås om den inte sätts i motsats till det kvinnliga. 

Denna tanke fick sitt genomslag via det klassiska verket “Det andra könet” av den franska filosofen 

och författaren Simone de Beauvoir. Kärnan i De Beauvoirs verk kan sammanfattas genom citatet: 

Man föds inte till kvinna, man blir det… Det är bara via andra som en individ kan konstitueras som 

den Andre (2012 s. 325), ett resonemang som sedan har vidare utvecklats av bland annat 

queerteoretikern Judith Butler (2007). 

3.3 Queerteori och heteronormativitet 
Queerteorin kommer ur en socialkonstruktivistisk tanke om att verkligheten och det människor 

uppfattar som sanning är socialt konstruerad och därmed kontextuellt beroende. Det queerteorin främst 
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riktar fokus mot är idén om fasta könskategorier. Judith Butler (2007) kritiserar idén om att kön, genus 

och begär är fasta, sammanhängande kategorier och talar istället om kön som performativt. Att kön är 

performativt innebär att en inte ser det som en sann essens utan att det görs av människor 

kontinuerligt, vilket kan kallas för “att göra kön”. Med ett queerteoretiskt perspektiv granskas det 

normativa. Hur skapas och återskapas normalitet och vad får olika normer för konsekvenser? En av 

dessa normer är den om heterosexualitet. Queerteorin utgår ifrån att heterosexualiteten är en social 

konstruktion, i likhet med det socialkonstruktivistiska perspektivet. I linje med detta undersöker 

queerteorin hur heterosexualitet skapas, upprätthålls och fungerar (Ambjörnsson, 2006). Genom att 

tala om en heteronorm snarare än heterosexualitet tydliggörs att det inte är enskilda människors 

sexualitet som är objekt för problematisering, utan det normsystem som anger det rätta sättet att leva 

och ingå relationer på (Ambjörnsson, 2006). Foucault (2002) skriver om hur synen på sexualitet har 

förändrats över tid och illustrerar med hjälp av exemplet hur homosexualitet och heterosexualitet 

formulerades som motpoler till varandra först för ca 100 år sedan. Enligt Foucault (2002) är sexualitet 

som identitet kontextuellt betingat både historiskt och kulturellt. 

 

I likhet med genussystemet bygger även heteronormativiteten på principer om isärhållande och 

hierarki. Det som upprätthåller heteronormativiteten är tankar om att den som kategoriseras som 

kvinna förväntas begära och ha relationer med de som kategoriseras som män. Förutom gränsen 

mellan hetero- och homosexualitet är polariseringen av män och kvinnor som två motsatspar minst 

lika viktig (Ambjörnsson, 2006). Detta benämns som tvåkönsnormen. I tvåkönsnormen ryms även 

antagandet om att alla som kategoriseras enligt tvåkönsnormen, alltså som antingen man eller kvinna, 

ska kunna identifiera sig med den tilldelade kategorin, cisnormen. Heteronormativiteten rymmer även 

andra aspekter av hur heterosexualitet ska organiseras, exempelvis tvåsamhetsnormen som anger på 

vilket sätt människor bör ingå relationer, nämligen med en person åt gången (Ambjörnsson, 2006). 

Hierarkin i heteronormativiteten innebär att det ses som bättre att vara heterosexuell och leva i en 

heterosexuell relation än i en homosexuell relation. Detta får konsekvenser på olika sätt, men det 

yttersta är de hatbrott som normbrytare utsätts för (Ambjörnsson, 2006). 

 

Butler (2007) har utvecklat en modell som förklarar heteronormativiteten, den Heterosexuella 

matrisen. Denna matris organiserar kroppar, genus och begär, inte bara utifrån antagandet om hur vi är 

män och kvinnor utan även att vi ska vara det. Butler (2007) ifrågasätter med hjälp av den 

heterosexuella matrisen tidigare nämnda förgivettaganden att kön, genus och begär hänger ihop i en 

rak linje. Gayle Rubin (1984) gjorde en uppdelning mellan begreppen kön och genus, där kön är 

kroppen, man/kvinna och genus är manlighet/kvinnlighet, alltså det sociala könet. Butler (2007) tar 

detta vidare och hävdar att även kön är en social konstruktion skapad i en historisk och kulturell 

kontext. Hon kritiserar det feministiska subjektet, kvinnan, eftersom det antyder att detta subjekt har 

en sann essens. Detta blir i en feministisk kamp kontraproduktivt eftersom det reproducerar tanken om 
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män och kvinnor som väsensskilda. Genom att hävda att genus och kön är socialt konstruerade 

möjliggör det även för fler kön och genus än vad som ryms i tvåkönsnormen. 

3.4 Minoritetsstress 
Ilan H Meyers modell (2010) om minoritetsstress bygger på tanken att personer som ingår i en 

stigmatiserad grupp, upplever särskilda påfrestningar genom sin minoritetsstatus. Den första studie där 

Meyer presenterar teorin gjordes 1995 på homosexuella män. Studien visade som Meyer (1995) 

förutspått att minoritetsstress hade inverkan på psykisk ohälsa hos deltagarna. Meyer (1995) 

diskuterade redan i denna artikel att tillvägagångssättet som använts likväl fungerar att använda för att 

studera andra minoriteter. Han utvecklade sedan sin förståelseram och har under de senare åren valt att 

diskutera minoritetsstress mer generellt hos sexuella minoriteter. Meyer (2003) beskriver att stress har 

en stark påverkan på alla stigmatiserade grupper där han alltså inkluderar kategorier relaterade till kön, 

klass och etnicitet/”ras” och sexualitet. Meyer (2010) presenterar också en intersektionell förståelse av 

minoritetsstress där kombinationer som till exempel homosexuell och rasifierad ger högre påslag för 

stress än homosexuell och vit. Meyer (2010) diskuterar dock inte könsidentitet närmare i sin modell 

för minoritetsstress, något som vi ändå valt att göra eftersom vi ser att teorin är applicerbar även på 

transpersoner.   

 
Figur 1. Meyers modell för minoritetsstress (2010, s. 248). 

 

I begreppet minoritetsstress inkluderar Meyer tre relevanta aspekter; Internaliserad homofobi, 

förväntningar om att bli avvisad eller illa behandlad samt extern homofobi. När människor kommer 

fram till att de har en normbrytande sexualitet har samhälleliga värderingar redan slagit rot i många. 

Det blir en inre konflikt då tanken på sig själv som avvikare från den förväntade heterosexualiteten 

leder till negativa tankar om sin egen person. Trots att den internaliserade homofobin oftast är som 
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mest akut innan eller under en eventuell “komma ut-process” beskriver Meyer (2010) att det inte 

betyder att den helt försvinner när en person är öppen. Viktigt att notera i detta sammanhang är att 

“komma ut” aldrig sker vid ett enda tillfälle. Det finns alltid människor omkring en som inte känner 

till ens sexuella läggning, därför behöver icke-heterosexuella människor som redan är öppna ändå 

komma ut många gånger under sitt liv. Detta eftersom heteronormen gör antaganden om att alla 

människor är heterosexuella. Utifrån Goffman (1963) diskuterar Meyer (1995) förväntningar att bli 

illa behandlad på grund av att tillhöra en minoritet. Meyer beskriver att stigmat kan fungera 

ångestskapande för “avvikaren” i interaktionen med majoritetssamhället. Att inte känna sig accepterad 

för någonting som en vet inte går att förändra (i detta fall sexualitet) leder till osäkerhet i kontakt med 

andra människor vilket i sin tur gör att en inte vågar leva öppet och i värsta fall till isolering. Det gör 

att individen känner sig alienerad från majoritetssamhället. Den externa homofobin grundar sig i lagar, 

normer och samhälleliga värderingar vars grövsta uttryck tar sig form av diskriminering (till exempel 

på arbetsmarknaden) och våld i form av hatbrott mot minoriteter. Meyer betonar dock att mindre grova 

incidenter som fobiska gliringar eller sarkastiska uttalanden också framkallar rädsla och oro hos 

minoriteter (Meyer, 2010). Lagar i ett samhälle är normgivande, i detta fall exemplifierar Meyer med 

USA:s lagstiftning som i många delstater diskriminerar hbtq-personer. Detta gäller även för Sverige 

där sjukdomsstämpeln för homosexualitet togs bort så sent som 1979 (RFSL, 2015). 

3.5 Diskussion och motivering av valda teorier 
Dessa ovanstående teorier valdes utifrån informanternas arbete med normbrytande grupper. För att 

undersöka hur arbetet formas låg det i studiens intresse att undersöka hur de professionella och deras 

verksamheter förhåller sig till normsamhället och tvärtom. Genom att använda vissa teorier väljer en 

också bort andra, vilket kan göra att vissa aspekter faller bort. Detta är vi medvetna om, men de 

teoretiska avgränsningarna kan motiveras. Det var studiens ambition att använda teorier som ligger 

nära det empiriska materialet eftersom studien har ett induktivt, fenomenologiskt angreppssätt. De 

teoretiska ramarna i denna studie har också fungerat väl för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. 
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4. Forskningsöversikt 
4.1 Kapitlets disposition 
Detta kapitel inleds med att beskriva hur sökprocessen av tidigare forskning gått till, vilka sökord och 

databaser som använts. Sedan presenteras det övergripande forskningsområdet “Våld i nära relationer” 

och därefter kärnområdet “Våld i hbtq-personers nära relationer”. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning där tidigare forskning problematiseras och diskuteras.   

4.2 Sökprocessen 
För att lättare få en översikt av den aktuella forskningen på området delades sökningarna upp i två 

underrubriker i linje med den “trattmodell” som rekommenderas av Bildtgård och Tielman (2008). 

Studiens övergripande forskningsområde är “Våld i nära relationer” och presenteras därför som den 

första underrubriken. Därefter gjordes mer specifika sökningar på “Våld i hbtq-personers nära 

relationer” för att närmre ringa in det område som studeras. Alla vetenskapliga artiklar som används är 

peer-reviewed och sökningarna begränsades främst till mellan 2005-2016. De få artiklar publicerade 

innan 2005 finns med eftersom de bedömdes ha hög relevans för denna studie. Tidigare forskning 

letades fram genom databaserna EDS, Swepub, ProQuest Social Sciences, Libris och Google Scholar. 

 

Följande termer användes i sökprocessen: band*, hbt*, heteronorm*, homosex*, hälsa, kvinnor, 

lesbisk*, män, normalisering*, (nära relationer), partner, queer, (samkönade relationer), (socialt 

arbete), traumatisk*, trans*, VINR, våld, översikt*. Samt följande ord på engelska: abuse, (domestic 

violence), (intimate partner violence), LGB*, lesbian*, normalization, partner, queer, relationship, 

same-sex, (social work), trans*. Orden användes i olika kombinationer och i de olika databaserna för 

att få fram bästa resultat. 

4.3 Våld i nära relationer 
VINR är något som ofta sker i hemmet och kan därför vara svårt att upptäcka för personer i 

omgivningen, så länge offret inte själv berättar om det. Forskare är dock överens om att VINR inte 

enbart är ett privat problem, utan ett stort problem även på global nivå. Det beskrivs av både Förenta 

Nationerna (FN) och European Union Agency for fundamental rights (FRA) som ett världsomfattande 

samhällsproblem (FN, 2006; FRA, 2014). En stor del av den forskning som bedrivs på VINR, både 

nationellt och internationellt, är kvantitativa enkätstudier. Den största prevalensstudien som gjorts 

presenteras av Världshälsoorganisationen (WHO) (Garcia-Moreno et al., 2005). Prevalensen av VINR 

skiftar, enligt WHO, mellan 15 - 71 procent runt om i världen. Enligt Dufort, Hellner Gumpert och 

Stenbacka (2013) beror detta dels på skillnader i hur våld definieras, vilka datainsamlingsmetoder som 
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används och olikheter i populationen, men även hur möjligheten att söka hjälp ser ut. Detta 

konstaterades även av Garcia-Moreno et al. (2005) som sa att mörkertalet kan vara stort eftersom 

våldet ofta är starkt sammankopplat med skuld och skam för den som utsätts, något som påverkas av 

kulturell och historisk kontext. Dessa faktorer gör att studier på området kan vara svåra att jämföra 

(Allen, 2013). Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) utkom 2014 med en nationell 

befolkningsundersökning kring våldsutsatthet bland kvinnor och män (Heimer, 2014). Denna studie 

visade att kvinnor i högre utsträckning än män utsätts för hot om våld eller fysisk våld av en partner 

(ca 45 procent respektive 25 procent). 

4.3.1 Mäns våld mot kvinnor 

VINR är idag ett etablerat forskningsområde, där bland andra Viveka Enander, Carin Holmberg, Gun 

Heimer och Tina Mattsson kan räknas som viktiga aktörer inom nationell forskning. Mattsson (2011) 

undersökte anställda på en kvinnofridsenhet och deras förhållningssätt till våld i nära relationer. 

Enanders studie (2010) berörde kvinnors upplevelser av våld i en relation med fokus på hur de talade 

om sina förövare. Enander och Holmbergs studie (2008) byggde på kvinnors berättelser av att lämna 

en våldsam partner. Peralta och Tuttle (2014) undersökte mäns våld mot kvinnor ur ett 

förövarperspektiv och främst hur män demonstrerade maskulinitet med hjälp av våld, för att 

återupprätta sin överordnade ställning. I dessa studier användes främst intervjuer som metod 

(Holmberg & Enander, 2008; Enander, 2010). Peralta och Tuttle (2014) använde blandade metoder 

(enkät och intervjuer). Mattsson (2011) använde sig av intervjuer, observationer och dokumentstudier. 

Två huvudsakliga teoriramar användes för att förstå våldet i de studier som granskats. Enander (2010) 

beskrev dessa som dels det patologiserande perspektivet, där våldsutövarens beteende förklaras som 

en personlighetsstörning, dels den feministiska förklaringsmodellens mer strukturella perspektiv på 

våldet som förklarar det som ett uttryck för mannens strukturella överordning över kvinnan (se även 

Holmberg & Enander, 2008; Peralta & Tuttle, 2014). Kvinnorna i Enanders studie (2010) tenderade att 

beskriva sina partners utifrån ett patologiserande perspektiv med metaforen “Mr Jekyll och dr Hyde” 

där mannen hade två personligheter som inte gick ihop. Även Mattsson (2011) använde sig av två 

huvudsakliga teorier i analysen av våldet, dels ett systemteoretiskt perspektiv/familjevåldsperspektiv, 

där våldet ses som något som sker i samspel mellan två personer, dels det feministiska perspektivet i 

likhet med Enander (2010). Resultat från Peralta och Tuttles studie (2014) visade att män som 

upplever att de förlorar kontroll och stolthet i ett förhållande, på grund av ekonomiska stressorer, ofta 

tar till våld för att återerövra sin manlighet. Här återfinns det strukturella perspektivet och en 

feministisk analys av maskulinitet samt en intersektionell analys av hur socioekonomisk status 

samspelar med genus. Enander (2010) drog slutsatsen att det var svårt för kvinnorna i hennes studie att 

göra kopplingen mellan deras förövare och en patriarkal samhällsstruktur. De såg tendenser av makt 

och kontroll i sin partners beteende, men förstod detta snarare som grundat i osäkerhet och rädsla för 
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att inte bli älskade. Mattsson (2011) tog upp skillnader i bemötande beroende på vilken 

förklaringsmodell den professionella förhöll sig till. Resultatet visade att de personer i undersökningen 

som hade ett systemteoretiskt perspektiv var mer benägna att möta offer och förövare tillsammans för 

att utreda om våld förekom. Detta förfarande kritiserades av kollegorna på arbetsplatsen som tolkade 

våldet ur ett feministiskt perspektiv och menade att detta tillvägagångssätt var mycket riskfyllt 

eftersom den våldsutsatta inte har samma möjlighet att uttala sig fritt om sin situation om hon 

kontrolleras av sin partner och riskerar att utsättas för mer våld. 

4.3.2 Normalisering av våldet 

Enander och Holmberg (2008) beskrev hur männens makt och kontroll över kvinnorna i deras studie 

vidmakthölls med hjälp av ett systematiskt våld och psykiskt nedbrytande som sakta men säkert 

begränsade kvinnans livsutrymme. De beskrev vad som, av Eva Lundgren (1991), kallades för 

normaliseringsprocessen. Normaliseringsprocessen är en teori som kan beskrivas som en systematisk 

upptrappning av våldet där den som utsätts sakta internaliserar förövarens bild av våldet och orsakerna 

till det. Detta gör att skulden läggs på den våldsutsatta (Lundgren, 1991; Enander & Holmberg, 2008). 

Isolering leder till bist på spegling från andra, vilket gör att det den våldsutövande personen säger blir 

till sanning och våldet kan fortgå. En våldsam relation kan också vara en kärleksfylld relation, med 

djupa känslor av ömhet, vilket gör det svårt att identifiera att det som en blir utsatt för av sin partner är 

våld. Holmberg och Enander (2008) beskrev det som hopp, kärlek, hat, skuld, skräck, viljan att förstå, 

beroende och såg hur de, ihoptvinnade som ett tjockt rep, binder kvinnorna i studien till sin 

våldsamma partner. Detta har också kallats det traumatiska bandet, inom forskning (Enander & 

Holmberg, 2008). 

4.4 Våld i hbtq-personers nära relationer 
Mäns våld mot kvinnor är alltså ett relativt etablerat forskningsområde inom olika 

forskningsdiscipliner. När sökningar på våld i hbtq-personers nära relationer gjordes påträffades dock 

få studier, varav de flesta är gjorda i en amerikansk kontext. Detta behöver inte vara ett problem, men 

att hbtq-personer i olika länder lever under varierande omständigheter, med olika grad av möjlighet till 

öppenhet, påverkar även möjligheten till att jämföra forskningsresultat från olika sociala kontexter. 

Anna Norberg (2009) lyfte i sin avhandling föreställningen om den jämställda homosexuella 

relationen. Hon undersökte och problematiserade de jämförelser som de homosexuella paren i hennes 

studie gjorde till heterosexuella par. Norberg (2009) använde könsmaktsordningen för att förstå makt 

och jämställdhet i samkönade par. Informanterna i Norbergs studie (2009) definierade sina relationer i 

förhållande till heterosexuella parrelationer och såg sig generellt som mer jämställda. De upplevde 

sina relationer som en möjlighet att praktisera normbrytande maskulinitet och femininitet. Paren i 

studien betonade särskilt tvåsamheten som betydelsefull för relationen. Vänskapen var mycket viktig i 
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dessa informanters relationer och det fanns en stark känsla av jämlikhet inom relationen. 

Informanterna uttryckte även en stark lojalitet till varandra och värderade kommunikation inom 

relationen högt. Dessa resultat är relevanta för ämnet VINR eftersom de visar på en föreställning om 

samkönade par som mer jämlika än olikkönade. Detta är något som Island och Lettellier (1991) lyfter 

som en av anledningarna till att det sällan talas om våld i nära relationer inom communityt. 

 

Flera av de studier som undersökt våld inom hbtq-personers nära relationer visar att personer inom 

denna grupp procentuellt i samma, eller högre utsträckning utsätts för VINR som heterosexuella 

kvinnor (se t ex. McClennen, 2005; Ard & Makadon, 2011). I en artikel av McClennen (2005) 

beskrevs våldet mellan samkönade och heterosexuella partners också som lika i många avseenden. Det 

handlar om psykiskt, fysiskt, sexuellt och ekonomiskt våld som eskalerar med tiden under en relation. 

Den normaliseringsprocess som tidigare beskrivits inom ramen för mäns våld mot kvinnor 

konstaterades som vanligt förekommande och tog sig liknande uttryck i samkönade relationer 

(McClennen, 2005). 

4.4.1 Hinder för hjälpsökande 

McClennen (2005) belyste en dubbel utsatthet hos personer som utsätts för våld i en samkönad 

relation och påpekade även att fördomar grundade i okunskap hos professionella kan fungera som ett 

hinder för ett eventuellt hjälpsökande, något som Duke och Davidson (2009) belyste på liknande sätt. 

Ford, Slavin, Hilton & Holt (2013) drog snarlika slutsatser i sin studie, som visade att professionella 

ofta kände sig osäkra i mötet med våldsutsatta hbtq-personer. Mest oförberedda visade de sig vara i 

bemötandet av män eller transpersoner som utsatts för våld. Flera av respondenterna påpekade att de 

inte gjorde skillnad på sexualitet eller könstillhörighet hos sina klienter, att alla skulle få samma hjälp 

oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Forskarnas slutsatser var dock att dessa könsneutrala 

policys, istället för att verka inkluderande, kunde leda till osynliggörande (Ford et al., 2011). I en 

artikel av Ard & Makadon (2011) uppmärksammades vikten av ett bra bemötande hos den medicinska 

yrkeskåren när det kom till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation. Författarna underströk 

hbtq-personers extra utsatthet vad gäller VINR, eftersom många av dessa personer varit utsatta för 

trauma, homofobi, hat och hatbrott. Transpersoner nämndes som en extra utsatt grupp. Att inte kunna 

vara öppen inför familj eller närstående är något som förövaren kan använda för att isolera sin partner 

och hindra den utsatta från att söka hjälp (Ard & Makadon, 2011). Detta fenomen, att avslöja någons 

sexuella läggning mot hens vilja kallas även för “outing”. Fenomenet bekräftades som ett verktyg för 

isolering i flera studier på området, bland annat i Holmberg och Stjernqvists svenska studie ”Våldsamt 

lika och olika” (2005). Undersökningen bygger på en enkät som skickades ut med Riksförbundet för 

homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL) medlemstidning. Av totalt 

2013 personer uppgav 398 att de utsattes för våld i sin nuvarande relation eller att de upplevt våld i en 

tidigare relation. Av dessa uppgav endast sex procent att de polisanmält händelsen. Av de 
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respondenter som uppgav att de under tiden för studien var utsatta för våld av sin nuvarande partner 

hade flera av dem varit tillsammans med sin partner i mellan fem till tio år eller mer och skattade sin 

relation som “bra” eller “mycket bra”. Detta tolkade forskarna som ett exempel på normalisering av 

våldet. Flera av respondenterna uppgav att de hamnade i konflikt med sin partner när de skulle träffa 

familj eller vänner. Enligt Holmberg & Stjernqvist (2005) kunde detta kopplas till hbt-personers 

utsatthet för heterosexistiska normer och homofobiska attityder i sina nätverk, strukturer som 

förövaren kan använda sig av för att isolera sin partner från andra närstående. I studien ingick en 

separat delstudie med syftet att undersöka ideella organisationers och kriscentrums förberedelser att ta 

emot våldsutsatta hbt-personer. Under tiden för studien fanns ytterst få stödverksamheter hbt-personer 

kunde vända sig till och bristen på kunskap bland professionella var stor (Holmberg & Stjernqvist, 

2005). 

4.4.2 Minoritetsstress 

Balsam och Szymanski (2005) skrev i sin studie om relationsvåld och minoritetsstress hos lesbiska 

och bisexuella kvinnor att det fanns många likheter mellan det våld som kvinnor i heterosexuella 

relationer utsätts för och våld i samkönade relationer. En viktig skillnad var dock att personer som 

lever i samkönade relationer även måste brottas med samhällets normativa föreställningar och 

fördomar. Balsam och Szymanski (2005) undersökte i studien om minoritetsstress hade ett samband 

med VINR. Studien visade att internaliserad homofobi och upplevd diskriminering hos individer hade 

starkast koppling till VINR, men internaliserad homofobi var den enda minoritetsstressvariabeln som 

hade en signifikant korrelation med VINR, både bland våldsutsatta och förövare. Internaliserad 

homofobi hade ett negativt samband med lägre kvalitet på relationen och ett positivt samband för både 

utsattheten för, och utövandet av, VINR. Carvalho, Lewis, Derlega, Winstead och Viggiano (2011) 

undersökte minoritetsstress hos personer i samkönade relationer och kom fram till flera liknande 

resultat som Balsam och Szymanski (2005). De konstaterade genom sina resultat att ju högre grad av 

minoritetsstress en person upplevde, desto högre risk löpte de att utsättas för våld av en partner. De 

fann inte ett lika starkt samband mellan internaliserad homofobi och utsatthet för våld som Balsam och 

Szymanski (2005), men beskrev att detta kanske sa mer om studiens urval av respondenter än den 

faktiska verkligheten. De skrev att personer med en högre grad av internaliserad homofobi 

förmodligen inte är de mest synliga inom gruppen, vilket gör dem svårare att undersöka. Carvahlo et 

al. (2011) påpekade även i diskussionen av deras resultat möjligheten att minoritetsstress även 

påverkar våldsutsatta som vill söka sig ifrån en våldsam relation. Till exempel kan den externa 

heterosexismen och internaliserade rädslan för att bli behandlad illa på grund av sexuell läggning, 

bilda en barriär mellan den våldsutsatta och de samhällsinstanser som finns att tillgå. 

4.4.3 Särskilt utsatta inom hbtq-gruppen 
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En av få studier som gjorts exklusivt på transpersoners utsatthet för VINR gjordes 2010 (Roch, Ritchie 

& Morton, 2010). Studien är baserad på 60 enkätsvar och sju djupintervjuer och trots att den, på grund 

av antalet respondenter, inte är generaliserbar är det en studie som exklusivt belyser transpersoners 

utsatthet, något som i mycket liten grad gjorts tidigare. Ett av huvudresultaten var prevalensen där 80 

procent av respondenterna uppgav att de någon gång varit utsatta för någon form av våld av en partner. 

Den vanligast förekommande typen av våld var psykiskt våld riktat mot personens transidentitet, så 

kallat transfobiskt emotionellt våld. Av detta var hot om outing, liksom i övriga hbtq-communityt, en 

av formerna av emotionellt våld. Denna studie nämnde de påfrestningar som det innebär för en partner 

till en transperson som genomgår en transition (processen för könsbyte, även kallat könsbekräftande 

behandling). Många partners såg transitionen som ett avståndstagande eftersom den, för att kunna 

slutföras, krävde en skilsmässa om parterna var gifta. I samband med detta var det även vanligt att 

partnern till den som genomgick transitionen ifrågasatte sin egen sexualitet, vilket kan vara 

påfrestande. Detta kan i sig leda till aggressioner och våld, vilket enligt Roch, Ritcher och Morton 

(2010) ofta tar sig uttryck i förnekande av partnerns könsidentitet m.m. I likhet med tidigare nämnda 

studier var det en hög andel (24 procent) som inte berättade om våldet för någon. 

4.5 Sammanfattning och diskussion av tidigare forskning 
VINR är ett etablerat forskningsområde där en stor del av forskningen som bedrivs är kvantitativ. Den 

kvalitativa forskningen består främst av intervjustudier baserade på utsatta kvinnors berättelser. De 

teoriramar som används i dessa är feministiska och utgår ifrån tanken om att män är strukturellt 

överordnade kvinnor. Vissa av de redovisade studierna analyserar även våldet ur ett systemteoretiskt 

perspektiv, en del ur ett patologiserande perspektiv. Eftersom denna studie har som syfte att undersöka 

hur yrkesverksamma förhåller sig till förklaringsmodeller i förhållande till våld i hbtq-personers nära 

relationer är den tidigare forskningens teoriramar intressanta. 

 

De genomgångna studier som rör VINR och hbtq är alla amerikanska med Holmberg och Stjernqvists 

(2005) svenska studie som enda undantag. Att vi valt att använda oss främst av amerikansk forskning 

är inte oproblematiskt. Det kan till exempel vara svårt att dra slutsatser från studier som är gjorda i en 

annan social kontext än den som undersöks i denna studie, eftersom hbtq-personers förutsättningar ser 

olika ut i olika länder. Samtidigt har, i den amerikanska forskningen, många resultat påträffats som 

samstämmer väl med resultaten i Holmberg och Stjernqvists studie (2005). Holmberg och Stjernqvists 

studie (2005) var den första och enda studien som gjorts i Sverige. Det är nu tio år sedan. De 

amerikanska studierna var, liksom den svenska, kvantitativa enkätundersökningar. Samtliga studier 

konstaterade att hbtq-personer är utsatta för VINR i lika hög grad som, eller i högre grad än 

heterosexuella cispersoner. En ökad sårbarhet diskuterades och kopplades till fenomenet 

minoritetsstress (Meyer, 2010). Ökad isolering bland hbtq-personer var synlig, vilket förstärkte 
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isoleringen i en våldsam relation. Enligt Holmberg och Stjernqvist (2005) fanns det en stor osäkerhet 

kring dessa frågor, vars konsekvens blev att hbtq-personer dels tenderade att inte söka hjälp när de 

behöver, dels att de inte fick ett professionellt bemötande när de gjorde det. Norberg (2009) belyste 

föreställningar om jämlikhet i samkönade relationer, vilket Island och Lettellier (1991) menade är en 

av anledningarna till att våld i dessa relationer sällan tolkas som våld. Studierna som granskades 

undersökte främst våld inom samkönade relationer vilket innebär en exkludering av till exempel icke-

binära transpersoner (transpersoner som inte är män eller kvinnor) och binära (män eller kvinnor) 

transpersoner som lever i heterosexuella förhållanden.  

 

Utifrån de studier som granskats kan vi urskilja ett flertal kunskapsluckor, främst rörande 

förklaringsmodeller av våld i hbtq-personers nära relationer. Inte heller har det påträffats kvalitativa 

studier som undersöker professionellas förhållningssätt till förklaringsmodeller eller rådande 

förutsättningar för arbetet med denna målgrupp, något som motiverar denna studie och gör den 

intressant i sammanhanget. 
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5.  Metod 
5.1 Kapitlets disposition 
Följande kapitel redogörs för metodval, urval och bearbetning av materialet. Den vetenskapsteoretiska 

grunden presenteras och en diskussion kring reliabilitet, validitet och generaliserbarhet förs utifrån 

begrepp som utformats av forskare för att bättre stämma in på kvalitativ forskning. Därefter 

presenteras analysmetoden följd av en diskussion kring etiska överväganden. 

5.2 Vetenskapsteoretiska överväganden 
Studiens syfte och frågeställningar är formulerade med en fenomenologisk utgångspunkt. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2009) är den kvalitativa forskningsintervjun ett sätt att försöka förstå världen som 

informanten ser den. Ett fenomenologiskt angreppssätt är förenligt med den kvalitativa forskningen på 

flera plan eftersom det undersöker hur någonting upplevs av, eller betydelsen som någonting har för 

individer (Szklarski i Fejes & Thornberg, 2015). Detta går även ihop med denna studies syfte och det 

explorativa angreppssättet. I en studie med en fenomenologisk ansats styrs tolkningen av empirin, inte 

teorin (Szklarski i Fejes & Thornberg, 2015). Även Widerberg (2002) beskriver den empirinära 

analysen, det vill säga den induktiva ansatsen som även är aktuell för denna typ av studie. 

 

För att en studie ska vara fenomenologisk behöver den följa två kriterier (Szklarski i Fejes & 

Thornberg, 2015). Dels ska den utforska ett fenomen, vilket i denna studie är de yrkesverksammas 

upplevelse av att jobba med våld i hbtq-personers nära relationer. Dels ska studien röra det mest 

väsentliga i upplevelsen. Szklarski citerar Merriam (2002) som skriver att en fenomenologisk studie 

ska fokusera på essensen av det som upplevts, sett ur de som upplevt fenomenets perspektiv. Enligt 

det fenomenologiska perspektivet intervjuade vi personer med praktisk erfarenhet för att få syn på 

fenomenet våld i nära relationer bland hbtq-personer ur de som möter målgruppens perspektiv. Den 

datainsamlingsmetod som använts går väl ihop med fenomenologin då den semistrukturerade intervjun 

ger möjlighet för informanten att ge utvecklade svar och associera fritt utifrån ett givet ämne vilket 

enligt Crotty (1996) är av största vikt för den fenomenologiska intervjun. 

5.3 Metodval - kvalitativa intervjuer 
Studiens empiri inhämtades med hjälp av semistrukturerade intervjuer med fem yrkesverksamma 

personer. Fördelen med att göra en kvalitativ intervju är att en bättre kan följa med i informanternas 

egna berättelser och fånga in deras beskrivningar av sina upplevelser och erfarenheter (Dalen, 2011). 

Eftersom mängden tidigare forskning var begränsad ansågs en explorativ ansats vara lämplig i denna 

studie. 
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Intervjuerna förbereddes genom att först utforma en intervjuguide (se bilaga 2). Intervjuguiden 

utformades på ett sätt som låg nära studiens syfte och frågeställningar, men intervjuerna präglades av 

en öppenhet för ytterligare infallsvinklar. Därefter repeterades frågorna och övades in utantill. När 

intervjuaren är bekväm med sin intervjuguide finns en större möjlighet att avvika från den och följa 

med sin intervjupersons berättelser. Att ha frågorna i huvudet bidrar även till en tryggare situation för 

intervjupersonen som märker att intervjuaren är säker i sin roll (Kvale & Brinkmann, 2009). Frågor 

som upplevdes som irrelevanta eller upprepande utgallrades för att säkra att frågorna undersökte det 

studien avsåg att undersöka, samt för att skydda informanterna från att delge forskarna sådant som inte 

var relevant för studien. Vid intervjutillfällena medtogs enbart ett papper med ett fåtal meningar och 

stödord att förhålla sig till. 

 

Fem intervjuer genomfördes totalt, vilka vi turades om att leda. Genom att dela upp ansvarsområdet 

mellan oss lyckades en dynamisk relation till intervjupersonen skapas. En av oss hade huvudansvar för 

att lyssna på intervjupersonens berättelse och ställa uttömmande och sonderande frågor medan den 

andra var vaksam på intervjuguiden och såg till att styra tillbaka intervjun om den avvek för mycket 

från ämnet. En av oss var bekant med några av informanterna sedan tidigare och ledde därför inte 

intervjun med dessa personer för att inte riskera att den personliga relationen påverkade samtalet. 

Även om det inte går att utesluta att den personliga relationen hade inverkan i någon mån upplevde vi 

att denna strategi fungerade väl. Ingen av oss upplevde att någon av informanterna var obekväm i 

intervjusituationen, något som också bekräftades av vissa av informanterna efteråt. Ehrich (i Willis & 

Neville, 1996) poängterar att fenomenologin förutsätter öppna intervjufrågor och lägger stor vikt vid 

att hålla en god och samspelt relation till informanten. Samtliga intervjuer hölls i ostörda rum avsedda 

för samtal. Det är viktigt med en lugn miljö vid en intervjusituation eftersom det gör att forskaren och 

informanten kan tala ostört (Kvale & Brinkmann, 2009). Under den avsatta tiden fördes samtalen med 

informanterna ostört och utan avbrott. Intervjuerna spelades in med en diktafon, samt en mobiltelefon 

som uppbackning om något skulle hända med diktafonen. Mobilinspelningarna raderades när 

inspelningarna på diktafonen sparats i en dator. För att en forskare ska kunna möjliggöra att 

intervjupersonen känner sig bekväm att formulera sig i en så fullödig och mångfacetterad berättelse 

som möjligt är det av största vikt att forskaren lyckas skapa en god relation till informanten (Hydén, 

2000). Inför varje intervju ordnades med fika och vi såg till att intervjupersonen hade allt den behövde 

för att genomföra en timmes intervju. Hydén (2013) beskriver intervjun som en relationell praktik, en 

social interaktion mellan intervjuare och berättare. Detta innebär att intervjuaren inte förutsätter 

uttalanden på förhand, utan stimulerar till och ger informanten möjlighet att söka sina egna 

formuleringar. Därför arbetade vi aktivt för att skapa ett tryggt rum, till exempel genom att påminna 

om att det inte finns några rätt eller fel svar, samt betona intresset för informantens egna reflektioner 

och erfarenheter. 
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5.4 Urval 
Urvalet bestod av fem professionella som arbetar med antingen våld eller hbtq-personer, samt kommer 

i kontakt med våld i hbtq-personers nära relationer i sitt arbete. Eftersom det inte finns någon specifik 

lista över personer som arbetar både med våld och hbtq-personer i landet eller ens i Stockholm fanns 

det ingen möjlighet att dra ett slumpmässigt urval ur en rampopulation (i likhet med exemplet i 

Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005:65). Istället gjordes ett strategiskt urval i form av ett snöbollsurval 

(Bryman, 2008). Med ett målinriktat tillvägagångssätt genererades ett urval som var relevant för 

studien utifrån forskningsfrågorna. En utvald grupp människor kontaktades för att sedan låta dessa 

personer tipsa om andra som kunde vara intressanta deltagare. Studiens urval bestod av två personer 

från en behandlande verksamhet specifikt riktade mot hbtq-personer utsatta för våld. Via en kontakt på 

Unizon (tidigare Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund) mottogs mailadresser till tre tjejjourer 

som öppet riktar sig även mot hbtq-personer. Av dessa tre återkopplade en tjejjour, där ordföranden 

sedan ställde upp för en intervju. Tips om en fjärde informant mottogs från studiens handledare. 

Denna informant, med lång erfarenhet av behandlande arbete med målgruppen, ställde också upp för 

en intervju. Genom kontakterna på den tidigare nämnda verksamheten riktad mot hbtq-personer 

kontaktades en femte person, tidigare anställd där, även hon med lång erfarenhet av att arbeta med 

våldsutsatta personer. Studien har en god spridning på informanter, tre av dem är socionomer, en av 

dessa är sexolog, en annan psykoterapeut. En informant har specifik erfarenhet av att möta transtjejer 

utsatta för våld av en partner inom ramarna för en tjejjour. En person har lång bakgrund inom 

kvinnojoursrörelsen och jobbar sedan några år tillbaka enbart med hbtq-personer. Det som förenar 

informanterna är deras erfarenhet av att arbeta specifikt med våld i hbtq-personers nära relationer, 

både i behandlande samtal och i utbildningssammanhang. 

5.5 Bearbetning av datainsamling 
Transkriberingen gjordes allteftersom intervjuerna genomfördes. Innan transkriberingen påbörjades 

bestämdes om gemensamma regler och förhållningssätt vid transkriberingen för att få en 

samstämmighet i materialet. Vi valde att använda oss av meningskoncentrering som analysmetod och 

gjorde en grovtranskribering, vilket innebar att vi medvetet valde att inte skriva in exempelvis 

betoningar av ord, inandning eller längre pauser. Efter valet av utsagor till presentationen återvände vi 

till empirin och fintranskriberade dessa citat. Intervjuerna som var mellan 40 minuter och 1,5 timme 

delades upp jämt mellan oss. Programmet Otranscribe användes vid genomförandet av alla 

transkriberingar. 

5.6 Analys av data 
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Att sätta den vetenskapliga förkunskapen inom parentes är något som enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) är utmärkande för den fenomenologiska analysen. Därför ansträngde vi oss för att inte låta 

teorin styra tolkningen av empirin. Vikten av att låta empirin vara ledande för analysen är något som 

även Crotty (1996) understryker. Ehrich (i Willis & Neville, 1996) beskriver att anledningen till detta 

är att säkra att de empiriska fynden inte är präglade av kulturella och teoretiska förgivettaganden. Den 

insamlade empirin har varit utgångspunkten för analysen under hela analysprocessen. Ett induktivt 

angreppssätt innebär att forskaren väljer sina teman utefter den empiri som inhämtats (Braun & 

Clarke, 2006). Induktiv analys är en process av att koda empirin utan att försöka passa in denna i en 

redan existerande “kodningsram” eller utifrån forskarens förförståelse. 

 

Enligt Braun och Clarke (2006) är det viktigt att forskaren bestämmer sig för vilken typ av analys den 

vill göra. Antingen en övergripande analys för att visa hur intervjuerna sett ut i sin helhet, eller 

fokusera analysen på ett specifikt tema för att sedan göra en djupare analys. Valet för denna studie föll 

på det senare alternativet. En tematisk analys gjordes, inspirerad av Kvale och Brinkmann (2009), 

även beskriven på liknande sätt av Szklarski (i Fejes & Thornberg, 2015) samt av Ehrich (i Willis & 

Neville, 1996). Den tematiska analysen är en metod för att identifiera och analysera mönster i empirin 

(Braun & Clarke, 2006). Denna tematiska analys består av fyra steg: 1) bilda sig en översiktlig bild av 

materialet, 2) avgränsa meningsenheter i materialet samt kortfattat omformulera dessa, 3) formulera 

teman utifrån informantens uttalande, 4) identifiera mönster och avvikelser i materialet. I det första 

skedet lästes materialet igenom, för att få en översiktlig bild av empirin. Därefter gjordes en 

meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann, 2009), vilket Szklarski kallar avgränsning av 

meningsbärande enheter. Till att börja med identifierades meningsenheter, stycken där informanten 

fört ett sammanhängande resonemang om ett tema, i transkriberingarna. De bestod både av enskilda 

rader och längre stycken. Dessa diskuterades sedan gemensamt och markerades ut i texten för att 

sedan föras in i en matris bestående av två spalter. Sedan tolkades dessa meningsenheter och 

omformulerades i ett kortare stycke. Efter detta steg växlade vi dokumenten med varandra och teman 

ur meningskoncentreringen identifierades och formulerades i ett kortare stycke. Efter detta steg 

växlades dokumenten åter, teman jämfördes med varandra och vi sökte sedan tillsammans efter 

övergripande teman. På så sätt sammanfördes närliggande teman för att undvika att i slutändan ha en 

oöverskådlig mängd teman som beskriver samma område. Sista steget i en fenomenologisk analys är 

att hitta gemensamma nämnare för intervjuerna (Szklarski i Fejes & Thornberg, 2015). Genom att 

göra detta identifierades det undersökta fenomenets essens, beskrivningar som stämde överens mellan 

samtliga informanter. Även avvikelser i empirin undersöktes. Att visa på variationerna och se hur 

informanterna skiljer sig åt är lika viktigt som att finna mönster i berättelserna (Bryman, 2008). De 

citat som slutligen valdes ut och presenteras i resultat- och analyskapitlet reducerades ibland på text 

för att bli mer lättlästa och begripliga. I dessa fall handlade det främst om upprepningsord eller halva 

ord som återkommit. Vi strävade efter att lyfta empirin genom att ibland använda långa citat för att 
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resonemangen skulle bli tydliga för läsaren. Det var viktigt för oss att inte plocka bort text som kunde 

göra att innebörden i meningen uppfattas på ett annat vis än informanten menat. I de fall då text 

plockades bort markerades det med tre punkter. 

5.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet har sitt ursprung i den kvantitativa 

forskningsmetoden, därför har deras relevans ofta ifrågasatts inom den kvalitativa 

forskningstraditionen (Bryman, 2008). För att bättre passa in på den kvalitativa forskningsmetoden 

introducerade Lincoln och Guba (1985) begreppen tillförlitlighet, trovärdighet, överförbarhet, 

konfirmerbarhet och äkthet som alternativ för forskare att diskutera kvaliteten i kvalitativa studier 

(Cope, 2014). Denna studies validitet, reliabilitet och generaliserbarhet diskuteras därför utifrån dessa 

begrepp. För att en studie ska anses vara av god kvalitet behöver forskaren vara transparent i 

förfarandet av studien, vilket innebär att forskaren tydligt förklarar varje del så det blir begripligt hur 

processen har gått till. För tillförlitligheten är det viktigt att den empiriska förankringen kontrolleras 

under tolkningsprocessen, att tolkningarna är rimliga i förhållande till informanternas uttalanden 

(Szklarski i Fejes & Thornberg, 2015). Särskilt i tematiseringen är detta avgörande, eftersom syftet är 

att fånga fenomenets verkliga essens. För att ge studien hög tillförlitlighet gjordes kodningen enskilt 

för att sedan jämföras, diskuteras och slutligen föras samman. 

 

Syftet med studien är att belysa arbetet med våld i hbtq-personers nära relationer, därför var det av 

största vikt att det material som användes var representativt för de tankar och beskrivningar som 

informanterna delade med sig av. Enligt Cope (2014) kan en studies trovärdighet även bekräftas 

genom att undersöka om människor som delar samma erfarenheter som studiens deltagare kan känna 

igen beskrivningarna. Informanterna har lovats slutversionen via mail när uppsatsen är färdig, en av 

informanterna bad också om att eventuellt få använda uppsatsen i utbildningssammanhang. Lincoln 

och Gubas delkriterie om överförbarhet kan jämföras med den kvantitativa metodens generaliserbarhet 

och handlar om huruvida studiens resultat kan överföras på andra kontexter eller situationer (Bryman, 

2008). Vi strävade efter att göra täta beskrivningar för att det också ska kunna förstås och vara 

meningsfullt för utomstående. Förhoppningen med studien var att den skulle kunna säga någonting om 

den verklighet som informanterna möter. Att generalisera resultaten av studien till en större population 

var inte målet. Gällande kriteriet om konfirmerbarhet bör forskaren enligt Cope (2014) försöka 

säkerställa att den agerat i god tro. Forskaren kan visa på konfirmerbarhet genom att tydligt beskriva 

hur slutsatser och tolkningar fastställts samt genom att exemplifiera resultatens koppling direkt till 

materialet. För att detta ska bli tydligt i studien, används deskriptiva citat från informanternas utsagor 

löpande med tolkningar när resultat och analys presenteras. Det sista kriteriet autencitet eller äkthet, i 

Lincoln och Gubas modell, kom till efter de andra fyra. Äkthetskriteriet i en studie handlar om 
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forskarens förmåga att förmedla deltagarnas känslor och erfarenheter på ett verklighetstroget sätt 

(Cope, 2014). Efter att materialet grovtranskriberats fintranskriberades sedan de citat som valdes, detta 

för att säkerställa att tolkningen som gjorts också stämmer överens med vad som verkligen har sagts 

av informanten. Huruvida forskaren kan hjälpa deltagarna att få en bättre förståelse av sin egen och 

andras sociala verklighet och om studien kan fungera som ett verktyg för förändring för personer vars 

kontext speglas är också faktorer som ryms inom äkthetskriteriet (Cope, 2014).  Fler av studiens 

informanter uttryckte intresse och nyfikenhet att få läsa slutversionen, detta för att få möjligheten att ta 

del av andra yrkesverksammas erfarenheter. Det är vår förhoppning att kunna förmedla dessa och i 

bästa fall kunna inspirera till fortsatt arbete och studier på området. 

5.8 Etiska överväganden 
Under studiens gång och i förhållande till informanterna togs hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska riktlinjer. Dessa har som syfte att normge förhållandet mellan forskaren och studiens 

deltagare samt att vägleda forskaren i planeringen av projektet. För att kunna hävda att en studie är 

etiskt försvarbar behöver forskaren ta hänsyn till individkravet. Detta konkretiseras och sammanfattats 

i fyra allmänna huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet för att skydda deltagare från eventuell kränkning (Vetenskapsrådet, 2015). Innan 

intervjuerna påbörjades utformades en samtyckesblankett som varje deltagare sedan godkänt och 

undertecknat. I samtyckesblanketten (se bilaga 1) informeras om studiens övergripande syfte, om 

inspelningens funktion, anonymiteten hos varje deltagare samt om rätten att när som helst avbryta sin 

medverkan i studien. Samtycke kan inhämtas muntligt, vi valde ändå för tydlighetens skull att göra 

detta skriftligt. 

 

Det är relativt få personer och organisationer som arbetar specifikt med våldsutsatta hbtq-personer och 

ett resonemang kring hur informanterna på bästa sätt kan hållas anonyma i studien fördes. Enligt 

Vetenskapsrådet (2015) ska forskningsintresset om ny kunskap alltid vägas mot kravet på skydd av 

individer som deltagit i studien. Samtliga deltagare som medverkar arbetar även, utöver sitt vanliga 

arbete, med att utbilda om våld i hbtq-personers nära relationer och vi har upplevt att det funnits ett 

behov från informanternas sida att få dela med sig av sin kunskap. Vi bedömde, trots att få människor 

arbetar med dessa frågor, att deltagarna inte är en utsatt grupp ur ett anonymitetsperspektiv. Istället var 

det viktigare för oss att anonymisera uppgifter som kan kopplas till klienter i informanternas 

berättelser. Enligt Larsson (2005) är det viktigt att forskaren ser till skyddet av de grupper som berörs 

av forskarens tolkningar och konklusioner, det är därför viktigt att forskaren är omsorgsfull i sina 

slutsatser. Vi valde att intervjua informanter som har god kunskap på området våld i hbtq-personers 

nära relationer och arbetar för gruppens bästa. Genom att arbeta empirinära och återgå till materialet 

bland annat genom fintranskribering av de citat som använts kan vi säkerställa att de uppfattats 
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korrekt. Vi arbetade även med att sätta citaten i sammanhang genom att kontextualisera dessa. Detta 

för att läsaren sedan ska kunna följa med i de tolkningar och slutsatser som görs. Informanternas namn 

och en del annan igenkänningsbar information byttes ut i studien, men deras yrkestitlar skrevs ut för 

att läsaren ska veta utifrån vilken position informanterna uttalar sig. Cope (2014) skriver att 

trovärdigheten i en studie kan konfirmeras genom att deltagarna får ta del av resultaten och bekräfta att 

forskaren uppfattat verkligheten på rätt sätt. En av våra informanter bad om att få se de citat som valt 

att användas innan den slutgiltiga versionen lämnas in, dessa delades därför med informanten och ett 

godkännande inhämtades innan inlämning. 
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6. Resultat och analys 

6.1 Kapitlets disposition 
Detta kapitel struktureras utifrån två huvudrubriker: Teoretiska förklaringsmodeller och 

Förutsättningar för det sociala arbetet. Under dessa har underrubriker utefter studiens huvudteman 

strukturerats. Empirin presenteras och analyseras löpande under rubrikerna och följs sedan i 

kommande kapitel av en sammanfattande analys och diskussion. 

6.2 Teoretiska förklaringsmodeller 
Informanterna beskriver många likheter i arbetet med våld i hbtq-personers nära relationer och mäns 

våld mot kvinnor. Trots detta har samtalen med informanterna i huvudsak kretsat kring det specifika i 

att arbeta med hbtq-personer. Fokus har legat på hur informanterna tänker kring våldet på ett 

strukturellt plan och hur de förhåller sig till strukturella förklaringsmodeller av våld i hbtq-personers 

nära relationer. Något som varit genomgående är att alla informanter talat om hur omvärlden och 

samhället påverkar hbtq-personers utsatthet för våld i nära relationer. 

6.2.1 Könsmaktsordningen 

Könsmaktsordningen (se Genussystemet, Hirdman, 1988) har introducerats i varje intervju för att 

möjliggöra ett resonemang kring strukturella förklaringar för våld i hbtq-personers nära relationer. Ett 

tydligt mönster i det empiriska materialet är att ingen av informanterna vill avvika från 

könsmaktsordningen i förklaringen av våld i hbtq-personers nära relationer. Det finns en önskan bland 

flera av informanterna att hålla fast vid könsmaktsordningen av rädsla för att förlora strukturella 

förklaringar, något som Erika, som jobbar som brottsofferstödjare, ger uttryck för i citatet som följer. 

 

Jag skulle önska att vi kunde... prata om våld i relationer och inkludera alla på riktigt. Men utan att 

förringa... eller sluta tala om mäns våld mot kvinnor. Att det måste gå att... ha den här förståelsen av 

våld samtidigt därför att… en annan tendens som har funnits är att... man ser våld i nära relationer... 

som någonting... man avkönar det och så riskerar man att helt tappa hela strukturella 

förklaringsmodellen mäns våld mot kvinnor och patriarkala könsmaktsordningen. Det är ju en 

jättefarlig väg där liksom alla slår alla och då blir man tillbaka på väldigt individuella 

förklaringsmodeller… 
 

Många av informanterna har tidigare arbetat, eller arbetar fortfarande, med mäns våld mot kvinnor och 

har därför stark anknytning till könsmaktsordningen som teori i sitt arbete. Detta är något som Erika 

återkommer till flera gånger under intervjun. Hon säger att det finns en rädsla från kvinnojourernas 
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sida att inkludera hbtq-personer i analysen eftersom en då riskerar att tappa det strukturella 

maktperspektivet och hamna i individuella förklaringar.  Erika säger även att hon, genom att lyfta 

våldet från individen till en strukturell nivå kan hjälpa klienter att bearbeta våldet i samtal. 

 

… en del klienter... är väldigt hjälpta av att prata om, såhär, våld på en strukturell nivå. Och läsa 

teoretiska texter... som förklarar våld för att såhär då kan känna så här oj här finns det en hel bok, en 

hel teoribildning om det som jag har varit med om, då känner jag mig inte lika... jag kan förstå det 

lättare. Och jag känner mig inte lika ensam. 
 

Enligt Enander (2010) finns det svårigheter för kvinnor som är våldsutsatta i en relation med en man 

att förstå våldet som en del av något strukturellt. Detta är något som beskrivs även av informanterna i 

denna studie. Norbergs studie (2009) visade att homosexuella par generellt såg sig som mer jämställda 

än heteropar. Om detta stämmer kan vi tänka oss att denna syn kan kopplas till förståelsen av våld som 

könsmakt. Detta kan i sin tur göra det svårare för våldsutsatta individer i icke-heterosexuella relationer 

att se det som de utsätts för som våld. Genom att introducera teorier om våldsutsatthet för klienter 

förklarar Erika att hon kan hjälpa till att lyfta skuld och skam från individen och på så sätt hjälpa till i 

läkeprocessen. Förklaringsmodeller är på så sätt inte bara avgörande för det strukturella arbetet utan 

även viktigt på individnivå. 

 

Samtidigt som det finns en rädsla att hamna i individuella förklaringsmodeller, påpekar Johanna, som 

är socionom och brottsofferstödjare, att alla människor har potential att hamna i en våldsam relation, 

som offer eller förövare, beroende på vad en har med sig för erfarenheter sedan tidigare. 

 

Alla människor, tror jag, har ju potential för att hamna i en relation där man antingen utövar våld 

eller man blir våldsutsatt, det tror jag liksom finns för alla. Det är jättelätt att säga "jag skulle 

aldrig...", ja men det vet man inte, så det är bättre att bara låta det va liksom... För det handlar helt 

om situationer, och vad som har hänt tidigare och liksom… De mest osannolika människor har liksom 

slutat som mördare, under vissa extrema omständigheter… 
 

Detta uttalande skiljer sig något från övriga informanters resonemang men uttrycker ändå något som 

är genomgående, att det inte finns en självklarhet kring vem som är offer och förövare. När en 

använder könsmaktsordningen som förklaringsmodell och applicerar den på mäns våld mot kvinnor 

blir det mer uppenbart. Det handlar om en strukturell maktobalans mellan könen och det är tydligt vem 

som är offer och vem som är förövare i sammanhanget. Eftersom heteronormen är så grundläggande i 

förståelsen av våldet finns det hos informanterna en osäkerhet. Detta kan bidra till en ökad vilja att 

förstå exempelvis en kvinnlig förövare. Även detta kan tänkas hänga ihop med vad Norberg (2009) 

beskrev som en föreställning om att samkönade par är mer jämställda än olikkönade. I en jämlik 
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relation förväntas båda parter kunna försvara sig. Informanterna visar en medvetenhet för dessa 

föreställningar, men det är tydligt att det finns en komplexitet i förståelsen och användandet av 

förklaringsmodeller till våldet. 

 

Informanterna uttrycker sig generellt med en viss försiktighet kring förklaringsmodeller, något som 

dels kan bero på att det finns begränsad forskning på området. Detta kan också vara en bidragande 

anledning till att många av informanterna diskuterar våldet i liknande termer. Alla yrkesverksamma 

som intervjuats har en akademisk bakgrund och utbildar andra professionella om våld i hbtq-personers 

nära relationer, de grundar sitt arbete i den forskning som finns. Om forskningen då, som i detta fall, 

är begränsad påverkar det också resonemangen som förs av professionella och yrkesverksamma som 

arbetar med de här frågorna. Att de arbetar inom organisationer med en feministisk värdegrund kan 

även vara en bidragande orsak till de professionellas analyser. 

6.2.2 Kön som social konstruktion 

Könsmaktsordningen presenterar en förklaringsmodell för mäns våld mot kvinnor där våldet är det 

yttersta uttrycket för mannens strukturella överordning. Detta bidrar till en osäkerhet bland 

informanterna. Går det att applicera på våld i hbtq-personers nära relationer? Informanterna hävdar att 

könsmaktsordningen är en användbar modell men som, när det gäller hbtq-personer, kräver en 

utbyggnad, eftersom våldet innehåller ytterligare aspekter. Sara, som är sexolog, presenterar ett 

alternativt sätt att tolka könsmaktsordningen genom att se kön som en social konstruktion istället för 

en sann essens. 

 

Det som jag kan se i relationer som har blivit destruktiva eller innehåller våld, det är ju att en person 

också har fått mer makt över den andra personen... det är ju väldigt traditionellt förknippat med kön, 

men är personerna av samma kön så finns det ju ändå den här maktrelationen… Makten… sitter inte 

bara i könet och ser man då dessutom kön som en social konstruktion så kan man ju se att också där 

blir det ju intressant… Så att... vi kanske skulle kunna… bråka mer med föreställningen av… kön som 

en sann essens och börja titta på föreställningarna runt kön istället och vad ställer de till med. Så att 

könsmaktsordningen har fortfarande väldigt stor betydelse, men det kanske inte handlar om en 

essentiell syn på kön utan det kanske handlar om föreställningar om kön. 
 

Sara säger att “makten inte bara sitter i könet” och frikopplar därmed maktrelationen från den 

biologiska kroppen och applicerar den istället på attribut och föreställningar kring kön. Genom att tala 

om maskulinitet och femininitet istället för män och kvinnor blir det möjligt att förklara våld i 

relationer oavsett konstellation. Butler (2007) tillhandahåller en syn på genus som ett performativt 

fenomen, som inte existerar i och för sig, utan som görs av människan. Hon menar att kön och genus 

är skilda från varandra och att ett visst kön eller en viss biologisk kropp inte måste innebära ett visst 
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genus. Denna teoretiska modell gör det möjligt att använda könsmaktsordningen utan att tala om kön 

som fasta kategorier. Makt finns inom alla relationer oberoende hur och med vem eller vilka vi har 

relationer. Peralta och Tuttles studie (2014) visade att män som upplevde att de förlorade makt i en 

relation på grund av ekonomiska problem tog till våld för att demonstrera maskulinitet. I enlighet med 

det som nu tagits upp kan även detta resultat analyseras ur ett queerteoretiskt perspektiv. Männen 

upplevde att de förlorade kontroll och använde ett maktmedel med manliga konnotationer, nämligen 

våld, för att återta den. Tolkat genom teorin om kön som performativt (Butler, 2007), kan detta ses 

som att männen “spelade upp” manlighet. I förhållande till hur Sara resonerar i citatet ovan kan vi 

förstå att detta uttryck av maskulinitet inte är inneboende i männen på grund av deras kroppar, utan att 

det är ett beteende de använder för att göra kön. Det blir med Saras resonemang därför rimligt att 

tänka sig att detta även är möjligt i icke-heterosexuella relationer. 

 

Även Sonja, som är psykoterapeut, talar om könsmaktsordningen i termer av föreställningar och 

normer kring kön. Hon poängterar att människor alltid måste förhålla sig till dem, varför det inte är 

möjligt att bortse från könsmaktsordningen. 

 

Ja alltså vi bär ju alla på könsmaktsordningen… det är ju inte bara om man är hetero som man gör 

det… De flesta av oss är uppväxta med någon slags, ja, man-/kvinne-formationer, norm. Och vi bär 

också på det in i våra relationer. Om jag lever med en kvinna och det händer att den är våldsam på 

nåt sätt så är det väldigt svårtolkat av mig att säga att "det här är misshandel" och så vidare, därför 

jag har lärt mig det andra… Vi bär ju också på det här. 
 

I detta citat belyser Sonja problemet med dessa normer och hur de begränsar vår förståelse av våldet. 

Hon säger att vi alla bär på könsmaktsordningen, vilket kan tolkas som att förståelsen av våldet 

kopplas till könsmakt. Detta internaliseras redan i ung ålder, något som också kan ses som en orsak till 

att det blir svårt att förstå våldet i en samkönad relation. 

6.2.3 Heteronormativitet 

Som ovanstående avsnitt visar, uttrycker informanterna att könsmaktsordningen är heteronormativ och 

därför inte går att applicera rakt av. Erika resonerar i citatet nedan om hur detta påverkar communityt. 

 

… om man ska säga någonting så är det liksom… hur heteronormativt det fortfarande är. Förståelsen 

av våld i... nära relationer. Jag tror att det är många som har en bild av att ”ja, ja men nu inkluderar 

vi alla och så pratar vi om våld i nära relationer och så där”... vi är inte där än… och att det tror jag 

nån villfarelse liksom som... många har och inte ser hur heteronormativt det är.  Eh och att så här 

grunden är så här, hbtq-personer har inte alls samma tillgång till eller möjligheter till stöd och hjälp 
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ur en relation som... heterosexuella kvinnor har... Och det är, ja... att det faktiskt ser så väldigt olika 

ut, förutsättningarna. 
 

I detta citat uttrycker Erika en frustration kring hur heteronormativiteten påverkar hennes klienter och 

arbete. Liksom tidigare forskning visat (se bland annat Duke & Davidson, 2009; Ford et al., 2013; 

Holmberg & Stjernqvist, 2005; McLennen, 2005) säger Erika att hbtq-personer inte har samma 

tillgång till stöd och hjälp ut ur en relation och kopplar detta direkt till heteronormativt bemötande. 

Resonemang kring heteronormativitet i förhållande till könsmaktsordningen är något som återkommer 

i samtliga intervjuer. Att kunskap kring heteronormativitet är av stor vikt för det sociala arbetet med 

gruppen är något som Sara poängterar i följande citat. 

 

Förstår du inte hur heteronormativiteten fungerar och genomsyrar samhället och också vilka 

erfarenheter hbtq-personer har haft i mötet med heteronormen, då tror inte jag att du kan göra ett lika 

bra arbete i behandlingen heller... 
 

Sara uttrycker en kritik mot den heteronormativitet som ofta råder inom verksamheter, där hbtq-

personers erfarenheter ofta glöms bort. Sara säger att kunskap gällande hbtq-personers erfarenheter i 

mötet med heteronormen är avgörande för att kunna göra ett bra arbete. Även Johanna betonar hur 

viktigt det är med normkritik i arbetet med hbtq-personer. Hon beskriver hur en före detta chef till 

henne ifrågasatt om män kan bli våldtagna, vilket visar på ett heteronormativt tänkande i förhållande 

till våld och framförallt sexuellt våld. 

 

Jag hade en chef för, tidigare... som kläckte ur sig vid något tillfälle "men kan män bli våldtagna?". 

Det är ju en sån här klassiker... Och jag blev ju så här ba... "Men jag tror inte att jag hör det här, det 

kan inte vara möjligt, det är 2000-talet". Så finns det människor som… inte tror det… Vi möter ju män 

hela tiden som har blivit våldtagna, liksom. Med jämna mellanrum, de dyker ju upp här liksom, det är 

inte så att det är en var femte år, utan det är liksom på årsvis... 
 

Holmberg och Stjernqvist (2005) visade på liknande resultat i sin studie, att professionella känner en 

stor osäkerhet i mötet med hbtq-personer eftersom de har en bristande kunskap om deras livsvillkor. 

Eftersom alla hbtq-personer tvingas förhålla sig till heteronormen och dessutom ofta stöter på ett 

motstånd i det, blir kunskap kring detta avgörande för att kunna ge ett bra bemötande (Balsam & 

Szymanski, 2005). Johanna uttrycker en frustration över denna okunskap hos andra professionella 

eftersom hon vet att deras bild inte stämmer överens med den verklighet som hon möter på sin 

arbetsplats. 

6.2.4 Tvåsamhetsnormen 
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Fler av informanterna talar om tvåsamheten som en specifik del i heteronormen som förklaring till 

våld i nära relationer överlag. Sara talar i citatet nedan om svårigheten att bryta upp från en destruktiv 

relation eftersom tvåsamheten är så eftersträvansvärd. 

 

Du är som mest lyckad när du har… en kärleksrelation... Och helst ska det ju vara en tvåsam 

kärleksrelation och allra finast är det ju om man är gifta oavsett liksom samkönat eller olikkönat… 

Eh, vilket gör att vi inte ska prata om när vi har problem och vi ska upprätthålla den här lyckliga 

tvåsamhetsnormen som gärna också döljer våldet och som ibland nästan möjliggör våldet och att det 

sker i det fördolda, för vi ska leva i vår tvåsamhet och vara lyckliga i den. Och svårigheten oavsett 

samkönad eller olikkönad… i att bryta upp från tvåsamheten, det ses nästan alltid som ett 

misslyckande när det tvärtom många gånger är en skitbra lösning... Då är det svårt att bryta upp, 

varför ska jag vilja bryta upp från en destruktiv relation när jag vet att [det inte är] lika fint att vara 

singel som att leva i en tvåsamhet? 
 

Sara säger att tvåsamhetsnormen är så pass stark att den kan legitimera och dölja våld genom att den 

fungerar tvingande för personer. Denna förklaring kan kopplas till den normaliseringsprocess som 

brukar användas för att beskriva hur våldet normaliseras och hur den psykiska nedbrytningsprocessen 

kan se ut. För personer som bryter mot andra aspekter av heteronormen (till exempel genom sitt 

könsuttryck, könsidentitet eller begär) kan det upplevas som ännu viktigare att leva tvåsamt. Olga, 

ordförande på en tjejjour har erfarenhet av att möta transkvinnor i sitt arbete och belyser därför 

specifikt transkvinnors utsatthet. 

 

Det finns ett extra element av transmisogyni... utöver kvinnohatet. Därför att det finns… ett till plan 

att avhumaniseras på, just ens kön som för många transpersoner är väldigt centralt i deras identitet. 

Att just det, man ses som nåt halvdant eller som nåt halvvägs mellan man och kvinna. Trots att man... 

om det är en transkvinna det är frågan om, är kvinna, punkt. Och då kan det vara väldigt... hårt att få 

den identiteten ifrågasatt och man kan göra väldigt mycket för att få den bekräftad. Till exempel… 

många transkvinnor hamnar i just relationer med destruktiva män därför att... det finns ju en 

föreställning att man som kvinna ska ha en man vid sin sida. 
 

Olga beskriver i ovanstående citat att våldet mot dessa kvinnor, utöver könsmaktsordningen även 

inbegriper transmisogyni, ett specifikt hat riktat mot transkvinnor. Folkhälsomyndighetens 

rapport (2015) visar att det finns en risk för kränkande behandling och bemötande både i en relation 

och från allmänheten med grund i könsidentitet bland transpersoner. Enligt Roch, Ritchie och Morton 

(2010) får transpersoner ofta uppleva emotionellt transfobiskt våld av en partner. Olga belyser i 

ovanstående citat både tvåsamhetsnormen och heteronormen. Hon säger att transkvinnor ofta hamnar i 

relationer med destruktiva män på grund av det heteronormativa antagandet att kvinnor ska åtrå män 
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och ingå relationer med dem. Om detta uttalande tolkas enligt Butlers (2007) heterosexuella matris blir 

det möjligt att med hjälp av både könsmaktsordningen och den heterosexuella matrisen förklara våldet 

mot just transkvinnor. Olga beskriver en del av våldet som yttrar sig i form av negligering av 

personens egen identitet, vilket även kan kopplas till tvåkönsnormen och cisnormen. Cisnormen 

innebär en förväntan på att alla personer identifiera sig med det kön som en tilldelats vid födseln. 

Denna norm är stark och yttrar sig bland annat genom ett förakt mot normbrytande uttryck 

(Ambjörnsson, 2006). Detta bekräftas även genom Roch, Ritcher och Mortons (2010) studie där 80 

procent av informanterna uppgav att de varit utsatta för någon typ av våld av en partner, med 

könsidentitet som motiv. Ett sätt att befästa sitt kön och genus på är, enligt den heterosexuella 

matrisen, genom begär (Butler, 2007). För en person vars könsidentitet ständigt blir ifrågasatt kan 

tvåsamheten vara ett sätt att befästa sin könsidentitet, att göra kön på, varför det kan bli svårare att 

lämna en våldsam relation. 

 

Erika kopplar tvåsamhetsnormen till ett patriarkalt förtryck eftersom det ursprungligen varit ett sätt att 

kontrollera kvinnors sexualitet på. 

 

Jag tänker att… det måste ha med tvåsamhet att göra… föreställningar om vad, att vara i relation 

är… det ligger ju väldigt mycket i tvåsamheten… vad man får och inte får göra och svartsjuka och 

såhär i förhållanden... jag tänker att i många tvåsamma relationer så är en viss form av kontroll i 

form av svartsjuka eller annat… generellt rätt accepterade liksom… Och... när det skruvas upp så att 

säga... blir det ju en kontroll och maktutövning… som innebär ett begränsande av den andras... 

livsutrymme… och jag tänker att tvåsamheten också är en patriarkal konstruktion… på det sättet 

skulle man kunna koppla det till könsmaktsordningen… att vi ska vara monogama och tvåsamma är ju 

bara ett sätt ifrån början… att kontrollera kvinnors sexualitet… Och nu har det utvecklats till nånting 

som… många anser är fritt från… patriarkala... värderingar där det är liksom en jämbördig, 

ömsesidig överenskommelse mellan två personer. Men... jag undrar om det inte är där det ligger i alla 

fall. 
 

Erika säger även att tvåsamheten av de flesta ses som något okönat och fritt från kontroll men menar 

även att element av makt och kontroll fortfarande finns där i form av exempelvis svartsjuka som 

fortfarande till en viss grad anses accepterat i de flesta tvåsamma relationer. Hon utvecklar sitt 

resonemang genom att hänvisa till normer för tvåsamhet, att tvåsamhet kommer som ett färdigt paket i 

många fall med en färdig disposition och uppsättning regler. Enligt Erika kan dessa normer 

missbrukas av personer som utövar makt och kontroll mot sin partner, för att legitimera sitt beteende. 

Ett vanligt fenomen i en våldsam relation är att våldsutövaren kontrollerar och isolerar sin partner 

(Lundgren 1991; Enander & Holmberg 2008). Informanterna påpekar att den isolering som ofta 
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drabbar en utsatt för VINR kan förstärkas i en relation mellan hbtq-personer om en inte är öppen med 

sin läggning eller könsidentitet. 

 

… man blir mera isolerad helt enkelt, eller risken är det därför att man inte känner sig trygg att prata 

med nån... om det… både utifrån att… communityt är inte så stort så att… alla känner alla. 

Förövaren… har samma vänner som jag har. Eller... att man helt enkelt... lever isolerat på grund av 

utsatthet för att man är hbtq-person… Så... isoleringen ökar. 
 

Den dubbla isoleringen beror, enligt Erika, på fler saker. Bland annat säger hon att det finns en rädsla 

för att berätta om våldsutsatthet på grund av att communityt är litet, som betyder att en ofta isoleras i 

samma umgänge som ens förövare. Dessutom kan det vara svårt att söka sig bort från en våldsam 

partner på grund av den extra utsatthet som ens minoritetsstatus innebär. 

6.2.5 Minoritetsstress 

Samtliga informanter har fört diskussioner som kan kopplas till teorin om minoritetsstress på olika 

sätt. Johanna nämner även begreppet vid ett tillfälle under intervjun. Meyer (2010) beskriver genom 

sin modell att minoriteter lider av en högre grad stress och psykisk ohälsa än majoritetsbefolkningen. I 

tidigare forskning har minoritetsstress kunnat kopplas både till ökad utsatthet för VINR och ökad 

benägenhet att utöva våld i en relation (Balsam & Szymanski, 2005; Carvalho et al. 2011). Att hbtq-

personer är en minoritet i samhället som på grund av denna tillhörighet i högre grad utsätts för våld 

och hatbrott har även belysts genom statistik från BRÅ (2014) och Folkhälsomyndigheten (2014). 

 

… Det är ju liksom inga medvetna tankar, men om jag hatar mig själv och egentligen hatar alla andra 

hbtq-personer, och så är jag i en relation med… På något sätt, liksom allting som förstärks i vår 

relation hos mig, hos dig. Så triggar det ju hela tiden mig tänker jag, så… Jag tänker att det lite 

grann, samma sak som att man tänker att man har en partner som är utländsk, men så är man 

egentligen ganska rasistisk alltså. Och det skulle man aldrig säga att man är själv, men det är man 

och någonstans så hela tiden pågår det där… i relationen. 
 

I citatet ovan beskriver Johanna våldets förekomst i liknande termer som i Meyers (2010) 

förklaringsmodell om minoritetsstress. När hon talar om självhat kan det jämföras med Meyers 

benämning internaliserad homo- och bifobi (vilket även kan appliceras på transpersoner och queera) 

(Meyer, 2010). Informanten drar i detta resonemang paralleller till och jämför fenomenet med rasism. 

Johanna ser att internaliserat självhat i kombination med erfarenheter av faktiska upplevelser av våld 

kan trigga en person till att agera våldsamt i en relation. 
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Sen kan vi ha längre och kortare bit till det där, beroende på hur vi har lärt oss att hantera vårt 

känsloliv och så... Det ligger ju hos individen, men det tillsammans med liksom heteronormen och det 

här egna liksom, beroende på hur jag har brottats med det genom… mitt liv. Om jag har fått ta hand 

om det, eller om jag bara har svalt det inåt och det har blivit liksom, ett omedvetet hat, så tänker jag 

att det kan påverka. Det påverkar inte i alla relationer, men… många gånger kan det göra det. 
 

Samma informant belyser genom ovanstående citat hur olika faktorer spelar in på människors 

benägenhet till våld. Johanna beskriver att hbtq-personer som brukar våld i en nära relation påverkas 

dels av heteronormen, dels individuella faktorer samt om en har fått bearbeta erfarenheter som 

påverkat en destruktivt. Det individuella som förklaring till våldet får i denna utsaga ta lite större plats 

än i övriga informanters berättelser, detta kan tolkas som ett försök till att nyansera våldet och dess 

uppkomst. Johanna beskriver också det internaliserade självhatet som något en sväljer inåt och som 

blir till omedvetna tankar hos individer. Detta beskriver hon som grundat i heteronormen och vad ens 

normbrott fått för konsekvenser. I kommande citat resonerar Sonja kring hur de yttre strukturerna 

påverkar även inom relationer. 

 

… Om vi kryper in i det, ända in i våldet… sjuka strukturer skapar sjuka inre strukturer också. Och 

det måste vi ju vara väldigt noggranna med att poängtera att om vi får ett bättre liv överlag, för 

minoriteter, så kommer våldet att minska. 

 

Det yttre förtrycket, som Meyer (2010) i sin modell av minoritetsstress kallar för extern homofobi, 

påverkar även de inre strukturerna. Tidigare forskning av Balsam och Szymanski (2005) visade 

tydliga kopplingar mellan internaliserad homofobi, rädsla för att bli avvisad och VINR. Den 

internaliserade homofobin är i sig ett uttryck för en reaktion på de heteronormativa förväntningar som 

finns i samhället. Meyer (2010) kopplar i sin modell den internaliserade homofobin till “komma ut-

fasen”. Att berätta för andra människor om sin normbrytande sexualitet, eller som det kallas att 

“komma ut” är dock inte något en gör bara en gång. Detta sker kontinuerligt, för nya vänner, på 

vårdcentralen eller när en tvingas söka hjälp för VINR till exempel. Sonja förklarar i citatet ovan hur 

rädslan för ett fobiskt bemötande kan göra att en som hbtq-person inte söker hjälp när behovet finns. 

Hon använder också majoritetssamhällets behandling av minoriteter som förklaringsmodell till våldet 

och beskriver internaliserad homo-, bi- och transfobi som en produkt av yttre strukturer (extern homo-, 

bi- och transfobi). Sonja, som har lång erfarenhet av att arbeta med våld i hbtq-personers nära 

relationer, säger att även våldet i minoriteter kommer att minska om de får en bättre ställning i 

samhället.  Om det resonemang som Sonja för tolkas utifrån teorin om heteronormativitet betyder det 

att minoriteters ställning enbart kan stärkas om heteronormen försvagas och samhället blir öppnare. 
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Erika beskriver att det funnits ett behov av att visa upp en bra bild utåt. Som en följd av detta har vissa 

frågor fått stå tillbaka. 

 

Man har kämpat så här länge för att överhuvudtaget bli accepterad... i samhället med samma 

rättigheter som andra…att kunna gifta sig och få barn och så vidare… Alltså man, man ville närma 

sig normen… Och då… man vill ju inte heller gå ut och prata om allt det som inte är så bra, kanske… 

Jag tänker att man inte vill…  förstöra ryktet liksom på nåt sätt. 
 

Det är flera av informanterna som beskriver att deras arbete inte alltid tas emot med entusiasm inom 

hbtq-communityt, vilket Erika belyser i ovanstående citat. Det har handlat om en strävan och en 

önskan om att närma sig normen. Erika kopplar detta till att gruppen varit utsatt för mycket förtryck 

och har fått kämpa för sina rättigheter och för att vinna acceptans från majoritetssamhället. Det handlar 

om att inte förstöra ryktet för gruppen som helhet, vilket är en produkt av det förtryck som gruppen 

utsätts för. Sett ur ett heteronormativitetsperspektiv är detta förtryck ett tydligt resultat av den 

heterosexuella matrisens princip om isärhållande och hierarki, där normbrytande beteende ses som 

mindre värt och riskerar att straffas (Butler 2007; Ambjörnsson 2006). Det handlar om att även 

personer som inte ingår i heterosexuella relationer behöver förhålla sig till heteronormen, vilket även 

innebär att anpassa sig till heteronormen för att “vinna” rättigheter och acceptans. Stigmat att tillhöra 

en minoritet fungerar enligt Meyer (2010) i sig ångestskapande och leder till osäkerhet, därför handlar 

det hela tiden om att sträva efter och försöka visa på normalitet. Erika påpekar dock också under 

intervjun att det har blivit lättare att prata om våld i nära relationer och att det idag finns en större 

medvetenhet inom communityt. Hon säger att det är viktigt att en öppnar upp för detta så att fler 

personer kan få hjälp. 

6.3 Förutsättningar för det sociala arbetet 
Flera av informanterna har lång erfarenhet av arbetet mäns våld mot kvinnor vilket har många 

gemensamma nämnare med arbetet med våld i hbtq-personers nära relationer. I tidigare forskning 

framkom att våldet var lika i många avseenden (McClennen, 2005). En skillnad är dock att 

förutsättningarna ser annorlunda ut och detta präglar därför det sociala arbetet med målgruppen. Att 

arbeta med normbrytare i en normstyrd värld kan många gånger vara svårt. Vi har intresserat oss för 

hur informanterna upplever förutsättningar och materiella konsekvenser för arbetet med våld i hbtq-

personers nära relationer. Sara, som tidigare arbetat med mäns våld mot kvinnor, berättar i kommande 

citat om ett av sina första möten med en hbtq-person som utsatts för VINR. 

 

Det var inte så mycket som var olika, förutom kanske… den förstärkning som det innebär att ha varit 

utsatt i en samkönad relation… Den första gången jag träffade på det så slogs jag av att, men oj! All 
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min kompetens som jag haft i att möta tidigare personer, den är ju faktiskt lika giltig i mötet med den 

här personen. 
 

Sara förklarar att bemötandet fungerar på samma sätt. Den tidigare kunskap som hon haft med sig från 

arbetet med cis-hetero-kvinnor var lika giltig i mötet med en person som utsatts för våld i en 

samkönad relation. Undantaget är den förstärkning som klientens minoritetsstatus innebär. Sara 

berättar att erfarenhet från arbete med våldsutsatta kvinnor är tillämpbar men att det krävs viss hbtq-

kompetens. Johanna beskriver i kommande citat vad hbtq-specifik kompetens kan vara. 

 

Men framför allt tänker jag att lära sig och att på något sätt förstå så mycket som möjligt om 

mänskliga villkor... Jag tänker att alla som jobbar med socialt arbete möter hbtq-personer oavsett om 

de vet det eller inte, och det är inte säkert att, alltså jag tänker att det inte heller måste handla om att 

alla måste "komma ut" för att de ska få ett bra bemötande, alltså förstår ni vad jag menar? 
 

Johannas uttalande kan tolkas som att hbtq-kompetens handlar om en generell respekt i bemötandet av 

andra människor. Det handlar om att från början vara inkluderande och öppen för att klienten kanske 

inte berättar den historia som förväntas komma. Heteronormen gör inte enbart antagandet om att 

människor är heterosexuella och ingår i tvåsamma relationer utan inbegriper även andra förväntningar 

så som att vi är och upplever oss som det biologiska kön vi blivit tilldelade (Ambjörnsson, 2006). 

Precis som De Beauvoir (2012) beskrev görandet av kvinnlighet som motsats till manlighet, skapar 

heteronormen avvikande sexualiteter i förhållande till heterosexualitet. Foucault (2002) belyste 

skapandet av heterosexualitet som norm i förhållande till homosexualitet som avvikande och beskrev 

det som ett relativt nytt fenomen, även om det idag kan anses genomsyra hela det moderna samhället. 

Genom att ge ett heteronormativt bemötande, talar en om för klienten att om den inte känner igen sig i 

berättelsen, så är hen avvikande. Johanna säger att människor inte ska behöva berätta om sin sexualitet 

för att få ett bra bemötande, att en aldrig vet vem en träffar och vilken historia den människan bär på. 

Att använda ett könsneutralt språk är ett sätt att arbeta inkluderande på. 

6.3.1 Juridiken som normgivande 

Informanterna talar om att lagstiftning kring VINR är utformad efter en heteronormativ idé om att män 

och kvinnor ingår relationer med varandra. I följande citat beskriver Sonja vilka konsekvenser denna 

lagstiftning får för normbrytare. 

 

… sista stycket där om våldet har begåtts av en man mot en kvinna... ganska många går ju ut på nätet 

idag för att söka hjälp och då slår dom bland annat på den här lagstiftningen och den är ju 

kontraproduktiv. Man förstår inte att man är med i den här lagstiftningen… Så gruppen är 
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osynliggjord ända in i lagstiftningen. Sen hävdar ju de som gör lagstiftningen då att i förarbetet så är 

det klart och tydligt… Men det läser inte klienterna. 
 

Stycket som Sonja refererar till är fjärde kapitlet, 4a § Brottsbalken (SFS 1962:700): 

 

Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som han är eller har varit 

gift med eller som han bor med eller har varit gift med eller har bott tillsammans med under 

äktenskapsliknande förhållanden ska han i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma 

straff.  
 

Sonja säger att hbtq-personer som söker hjälp på nätet inte känner igen sig i lagen. På så sätt menar 

hon att hbtq-personer osynliggörs i lagstiftningen vilket är en bidragande orsak till att de inte söker 

hjälp. Trots att brottsbalken (SFS 1962:700) särskilt lyfter fram kvinnors utsatthet innebär detta inte att 

hbtq-personer inte kan inkluderas. Grov fridskränkning, som anges i lagen (4:4a 1st BrB), innefattar 

även andra typer av relationer. Alla är dock inte vana vid att läsa lagtext, varför denna text kan tolkas 

som exkluderande. Även Socialtjänsten har ett särskilt lagstadgat ansvar gentemot kvinnor och barn 

(5:11 SoL), vilket kan vara en anledning till att våldsutsatta män och transpersoner exkluderas ur 

riktlinjer och andra skrifter (exempelvis SOU 2014:49; SOU 2015:55). Detta kan tänkas bidra till 

svårigheter med att hitta skyddade boenden för bland annat dessa grupper. Juridiken blir i den 

meningen normgivande på ett olyckligt sätt vilket påverkar arbetet med målgruppen eftersom det inte 

finns samma ekonomiska och praktiska möjligheter som för heterosexuella ciskvinnor. 

6.3.2 Att inte vara välkommen 

De praktiska förutsättningarna för att arbeta med våld i hbtq-personers nära relationer påverkas av 

faktorer som anges i föregående stycke, detta är något som informanterna bekräftar. Det har bland 

annat med ekonomiska resurser att göra. En av organisationerna, som informanten Johanna 

representerar, har av denna anledning behövt prioritera män och transpersoners skydd, eftersom de 

många gånger inte har någon självklar plats att fly till vid utsatthet för VINR. 

 

Ja men vi har ju ett boende för främst män och transpersoner för att det finns inget boende för män 

och transpersoner. Det finns kvinnojourer som har lägenheter som ibland kan liksom ta emot män som 

är liksom våldsutsatta så, men då är det mer ett undantag och ifall det är ledigt… Det beror ju helt på, 

men annars så tänker jag att Socialtjänsten är ju väldigt ofta utelämnade åt vandrarhem eller liksom 

såna boenden för att kunna skydda män som är utsatta. 
 

Det är ingen självklarhet att till exempel män kan få hjälp via en kvinnojour. För att kunna skydda 

våldsutsatta män och transpersoner behöver Socialtjänsten i många fall istället använda sig av 
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vandrarhem och liknande lösningar, berättar Johanna. Sara känner igen den rådande situationen för 

män och transpersoner och kopplar den till hur det såg ut för kvinnor då Sara själv började arbeta med 

VINR. 

 

När jag började jobba i början på 90-talet så var det ju så att… Ja, kvinnojourerna fanns, men det 

fanns nästan inga skyddade boenden… Så att ibland så fick man placera kvinnor på hotell eller 

vandrarhem i avvaktan på att de antingen fick någon annanstans att bo eller fick en ny lägenhet. Det 

funkade ju aldrig, de drog ju efter en eller två dagar… men att va på ett hotellrum, då är det ju bättre 

att gå hem till den våldsamma partnern än att sitta där själv på ett hotellrum, eh, och bara fundera 

och ha ingenting att göra... Jag tycker att jag har sett motsvarande idag för män och transpersoner. 

Man placerar dem någonstans och dessutom partnern ofta ringer och lovar guld och gröna skogar 

och är så ledsen för det som har inträffat och... Ja, men "kom tillbaka, allt ska bli bra. Jag möter dig 

med ett fång röda rosor". 
 

Tidigare forskning har många gånger belyst faktumet att det är svårt att lämna en partner som utövar 

våld. Detta eftersom våldet trappas upp långsamt och ofta sker växelvis med värme och 

kärleksförklaringar (Lundgren 1991; Enander & Holmberg 2010). Det Sara uttrycker i citatet ovan 

handlar om behovet av hjälp och stöd för offret när den väljer att faktiskt söka hjälp och bryta upp. Att 

bli lämnad ensam på ett hotellrum utan ett sammanhang och utan stöttning från professionella kan leda 

till att den utsatta väljer att flytta hem igen. Påtryckningarna från partnern, som är svåra att stå emot 

oavsett, blir omöjliga att värja sig för om ingen finns där vid ens sida, förklarar Sara. Konsekvenserna 

av bristen på boende kan alltså leda till att det blir svårare för våldsutsatta inom gruppen att bryta upp 

från destruktiva relationer.  

 

Misstron till samhälleliga instanser och myndigheter bekräftas av respondenterna i Holmberg och 

Stjernqvists studie (2005) och även genom Meyers teori om minoritetsstress (2010). Hbtq-personers 

rädsla att bli misstrodda, missförstådda och att få ett heteronormativt bemötande leder, enligt Olga, till 

att privatpersoner tvingas ta saken i egna händer. 

 

Det finns en... enormt stark uppfattning att... transkvinnor ofta inte accepteras som kvinnor och inte är 

välkomna på kvinnohem. Det må vara en fördom, i vissa fall, men den är väldigt stark i liksom, hbtq-

communityt... Och då har det blivit, snarare en kultur där människor hjälper varandra, 

privatpersoner… Som såklart är helt fantastiskt att folk hjälper varandra, men det måste kunna gå att 

få myndighetsstöd också. 
 

Olga kritiserar även kvinnojourer som inte tar emot transkvinnor, människors skydd ska inte handla 

om enskilda personers goda vilja, det ska vara en rättighet. Exkluderingen av kvinnor och tjejer med 
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transerfarenhet och/eller transidentitet är en konsekvens av heteronormen och föreställningar om kön 

som fasta kategorier (Butler, 2007). Den feministiska kamp som drivs av kvinnojourerna bygger från 

början på dessa heteronormativa föreställningar. Butler (2007) kritiserar den feministiska kampens 

subjekt, alltså kvinnan, för att vara exkluderande och kontraproduktiv. Enligt Butler (2007) bidrar 

detta till föreställningar om den kvinnliga essensen och låser kön i en fast kategori. Genom att inte 

bekräfta transkvinnor som kvinnor negligerar en även deras könsidentitet, vilket kan bli en bekräftelse 

på den negligering de utsatts för av sin våldsamma partner. Detta är, enligt flera informanter, vanligt 

förekommande. 

6.3.3 Hjälp som skaver 

Sara berättar att även när klienter väl söker hjälp så är det svårt att få rätt hjälp eftersom att många 

professionella saknar hbtq-kompetens. Hon förklarar detta genom följande citat. 

 

När han sökte hjälp på vårdcentralen för de här anala skadorna, varför ställde de inte en fråga om 

våld hade förekommit?... finns det okunskap kring analsex? Tror man att det här är vanliga skador av 

bara vanligt… ömsesidigt sex, eller var man obekväm med att fråga vad som hade hänt? Hur kunde 

han gå därifrån utan att någon ställde en enda fråga om vad som hade inträffat? När han hade tydliga 

skador? Det var verkligen inte lika lätt att få hjälp... 
 

Sara beskriver ett möte hon haft med en klient som utsatts för våldtäkt av sin partner. När han sökte 

hjälp på vårdcentralen ställde ingen frågor om hur de anala skadorna hade uppstått och han skickades 

därifrån utan att ha fått den hjälp som behövdes. Sara säger att det är viktigt att ha kunskap om sex och 

sexuellt våld för att kunna ge adekvat hjälp och konstaterar att detta är något som många 

professionella tyvärr saknar. Okunskap kring olika sexuella praktiker gör det svårt att identifiera 

sexuellt våld, vilket Sara utvecklar i nedanstående citat. 

 

… om jag sitter som socialsekreterare någonstans och inte vet... “Nej men hur har kvinnor sex med 

varandra egentligen?” Eller män... “är det de där promiskuösa bögarna som springer och sätter på 

varandra hitan och ditan på videoklubbar...”... hur kan man då veta vad som är sexuellt våld och 

inte... det kan finnas massor av såna där fantasier... Om personer utövar någon sexuell praktik som är 

lite ovanligare, “men herre gud det vet jag inte ens vad man gör”… du måste ha en kunskap om 

sexualiteten och just hbtq-personer, eftersom att det är så vanligt, att man inte vet hur… Man har 

sex… Hur ska jag då kunna prata om sexuellt våld också? 
 

Det Sara säger är att professionella ofta har en heteronormativ förståelse av sex och sexuella praktiker. 

Heteronormativiteten inbegriper även normer om sexuella praktiker, precis som Sara nämner 

(Ambjörnsson, 2006). Detta försvårar, framförallt för kvinnor utsatta för sexuellt våld av en kvinna, 
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där det finns en risk att det inte ses som lika allvarligt. Detta kan även kopplas till normer kring kön 

och, som Sara tar upp, föreställningar kring manlig och kvinnlig sexualitet. Hur ska exempelvis någon 

som är ständigt sexuellt tillgänglig kunna bli våldtagen? Dessa föreställningar kan även försvåra för 

hbtq-personer att förstå att det de utsatts för är våld och göra att färre söker hjälp, vilket även 

genomgående uttrycks av informanterna. 

 

Att professionella känner en osäkerhet kring arbetet med hbtq-personer bekräftade Ford et al.s studie 

(2013), där det framkom att professionella som arbetade med VINR ofta kände sig osäkra i mötet med 

hbtq-personer i sitt arbete. Det finns en rädsla för att diskriminera och att fråga fel saker. 

Respondenterna i studien beskriver att de inte gör skillnad på sina klienter. En slutsats som Ford et al. 

(2013) drog var dock att en könsneutral policy, istället för att vara inkluderande, riskerade att bli 

osynliggörande och därmed exkludera. Detta fenomen påvisas även av Ambjörnsson (2006). I fallet 

med Saras klient ledde detta till att personen inte fick rätt hjälp och stöd. McClennens studie (2005) 

pekade på att bristande hbtq-kompetens hos professionella var en bidragande orsak till att hbtq-

personer valde att inte söka hjälp, vilket även bekräftades i Duke och Davidsons studie (2009). Flera 

av våra informanter har liknande berättelser. Johanna beskriver de negativa effekterna av ett 

heteronormativt bemötande. 

 

Liksom hjälpen skaver, det blir nästan rätt. För det blir också något konstigt med att sitta och prata 

om en relation utifrån att den som jag pratar med tror att jag är tillsammans med någon som jag inte 

är tillsammans med… och ger råd utifrån en situation som jag inte har. Det är det jag tänker att om 

jag ska bli hjälpt, så måste jag ju ärligt prata om hur min situation är. 
 

Johanna säger att “hjälpen skaver” när en hbtq-person blir bemött som att den är hetero och/eller cis. 

Detta citat belyser den konkreta inverkan ett heteronormativt bemötande kan få för hbtq-personer som 

inte vill eller vågar komma ut i mötet med vården, Socialtjänsten eller andra samhällsinstitutioner. När 

behandlaren utgår från att klienten följer heteronormen på olika sätt blir den hjälp eller behandling 

som förmedlas inte adekvat för personen. Att det blir “nästan rätt” gör att hjälpen “skaver” och kanske 

istället blir smärtsam. Problemet som informanterna ser ligger ofta i de professionellas bemötande. All 

hjälp kan inte komma från organisationer som verkar inom och i samarbete med communityt. 

Självklart finns fördelar som specialkompetens, men nackdelen i detta fall är att många känner igen 

varandra inom communityt, vilket kan förhindra ett eventuellt hjälpsökande. Holmberg och 

Stjernqvists studie (2005) visade att många hbtq-personer söker hjälp utanför communityt eftersom de 

inte vill riskera att bli igenkända. Communityt är litet, vilket konstateras av samtliga informanter, 

därför efterlyser de högre hbtq-kompetens inom myndigheter och andra organisationer. Det är även 

därför flera av informanternas arbete till stor del går ut på att utbilda andra professionella. Den 

kunskap som informanterna förvärvat under tiden och sedan de började arbeta med våld i hbtq-



	 	
43	

personers nära relationer har förändrat många av deras sätt att tänka på dessa frågor. Det handlar om 

att vara öppen för ny kunskap och nya sätt att tänka hela tiden. 

 

… Även om jag träffar hbtq-personer varje dag så kan det ju vara så att... Ja, det har jag ju aldrig 

tänkt på! Eller att många gånger är det ju tyvärr så att våra klienter lär oss liksom, oavsett om de är 

hbt-personer eller inte... 
 

Johanna beskriver det sociala arbetets praktik och säger att klienterna ibland får lära de professionella. 

Johannas uttalande kan tolkas som att alla kan göra fel, även de som arbetar med detta dagligen. Vi 

kan därför tänka oss att detta är en kunskap som konstant behöver uppdateras ute på myndigheter, 

inom polisen och andra verksamheter som kan tänkas möta hbtq-personer som utsatts för VINR. Att 

hbtq-personer inte söker hjälp, på grund av rädsla för sekundär viktimisering gör dem mer utsatta i 

samhället och det blir svårare att arbeta förebyggande. Detta kan leda till att professionella inte heller 

får den erfarenhet som behövs - det blir en ond cirkel. Att personer inte söker hjälp kan leda till 

långtgående trauman vilket kräver ytterligare kompetens från personer som arbetar med våld i hbtq-

personers nära relationer, något som Sonja belyser i nedanstående citat. 

 

Sen… så möter jag ju personer som har mer... kroniska trauman och mer svåra dissociationer och 

dissociativa tillstånd och så vidare och det... handlar om att man har byggt upp sin utsatthet under 

många år och inte fått hjälp och behandlingar och så när då något sånt här händer kanske och man 

kommer in i en sån här våldsam relation, då blommar allt det också upp… Så det är därför det är 

långa behandlingar… 
 

Att få verksamheter, även inom kommun och landsting kan erbjuda adekvat hjälp och stöd för hbtq-

personer är något som, enligt informanterna, ökar arbetsbelastningen för de verksamheter som vänder 

sig specifikt till hbtq-personer. Det krävs mer från varje enskild individ och en bred kompetens. Sonja 

som idag arbetar som psykoterapeut, berättar att hennes tidigare arbete på en brottsofferjour många 

gånger var utmattande. Dels var hon ensam med att arbeta med målgruppen och ibland räckte 

kompetensen inte heller till. Det är många delar som ska täckas och arbetsbördan kan bli väldigt tung. 
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7. Diskussion 

7.1 Kapitlets disposition 
Den sammanfattande analys- och diskussionsdelen struktureras utefter studiens frågeställningar, 

därefter diskuteras möjlig tillämpning av resultaten följt av en metoddiskussion och förslag till fortsatt 

forskning på området. 

7.2 Sammanfattande analys och diskussion 
Syftet med denna studie har varit att genom intervjuer med yrkesverksamma inom det sociala arbetets 

fält, belysa arbetet med våld i hbtq-personers nära relationer. Detta har gjorts genom att koppla 

empirin till relevanta teorier och tidigare forskning på området om VINR och våld i hbtq-personers 

nära relationer. 

 

Vilka förklaringsmodeller använder informanterna för förekomsten av våld i hbtq-personers 

nära relationer? 
 

Samtliga informanter använder könsmaktsordningen i sin analys av våld i hbtq-personers nära 

relationer. Förutom detta använder de sig av heteronormativitet för att förklara våldet och hur det 

påverkar arbetet med gruppen. De använder även begrepp och förklaringar som kan tolkas enligt 

Meyers teori om minoritetsstress (2010). Informanterna resonerar kring hur könsmaktsordningen kan 

förstås på andra sätt än den rådande essentiella synen på kön. Förutom begreppet minoritetsstress har 

Butlers heterosexuella matris (2007) tillämpats för att analysera hur den hierarkiska uppdelningen av 

sexualiteter skapar internaliserad homo-, bi- och transfobi. Genom att se på kön som en social 

konstruktion, i likhet med Butlers (2007) teori om kön och genus som performativt, kan en applicera 

könsmaktsordningen på alla par oavsett könsidentitet och sexuell läggning utan att frångå den 

feministiska analysen. Många informanter använder tvåsamhetsnormen som en förklaring till hur makt 

och kontroll kan legitimeras inom en relation och beskriver förstärkande faktorer av isolering och 

särskilda former av kontroll som beror av ens minoritetsstatus. 

 

Informanterna använder sig olika mycket av olika teorier och vi har observerat att det ofta råder en 

viss försiktighet kring förklaringsmodeller, vilket kan ha flera möjliga anledningar. 

Könsmaktsordningen är en förklaringsmodell som vunnit stort genomslag inom feminismen och 

genusvetenskapen i Sverige, vilket kan förklara informanternas ambivalens kring att avvika från den 

då samtliga arbetar inom organisationer med en feministisk värdegrund. De flesta av dem har även en 

bakgrund inom kvinnojourer och arbete med mäns våld mot kvinnor, varför det finns en enhällig 
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feministisk analys bland dem. Genom att använda könsmaktsordningen och samtidigt kritisera den 

med hjälp av queerteori blir det möjligt för informanterna att behålla sin feministiska analys. 

Kvinnojours- och den feministiska rörelsen har arbetat länge för synliggöra mäns våld mot kvinnor, 

vilket har lett till att det idag ses som ett samhällsproblem. Att informanterna till stor del håller sig till 

den radikalfeministiska analysen av våldet kan även bero på att de tillhör en generation vars 

feministiska arbete präglats av just radikalfeminismen (se t ex. Gemzöe, 2012). När vi talat med 

informanterna om förklaringsmodeller har en ängslighet och en ambivalens noterats i hur hbtq-

personer ska inkluderas när en talar om VINR. Det finns en ambition att göra detta, men det verkar 

finnas en oro över hur detta ska kunna göras på bästa sätt utan att leda till analysen “alla slår alla”, 

något som Erika också påpekar. Det finns en önskan att kunna tala om VINR utan att tappa strukturen 

men inga entydiga svar på hur detta ska ske. Tydligt är dock att könsmaktsordningen inte är tillräcklig 

som förklaringsmodell till våldet. För att kunna inkludera icke-binära transpersoner i 

könsmaktsordningen krävs, enligt oss, en socialkonstruktivistisk (queerteoretisk) syn på kön, vilket 

fler av informanterna också ger uttryck för. De säger vid upprepade tillfällen att könsmaktsordningen 

är svår att applicera på personer som avviker från heteronormen. Ännu svårare är det för personer som 

bryter mot tvåkönsnormen. 

 

Det finns även en ambivalens hos fler av informanterna kring offer/förövare. När en talar om mäns 

våld mot kvinnor är det lätt att positionera sig, eftersom det handlar om “starka män som slår svaga 

kvinnor”. Det kan aldrig vara rätt att ställa sig på en mans sida i ett sådant läge. De motsatspar som 

skapar det manliga i förhållande till det kvinnliga inbegriper även stark/svag. En heteronormativ tanke 

bygger på att en man ska skydda sin kvinna och när han inte gör det är han inte heller en man. Då 

förövaren istället kan vara “vem som helst” tycker vi oss se ett tydligare behov för att försöka förstå 

varför förövaren agerar. Mattsson (2011) kom i sin studie fram till att förklaringsmodeller spelar roll 

för bemötandet från professionella. Det är rimligt att anta att detta har betydelse även för denna studies 

informanter. Kanske är det så att det behövs en större öppenhet kring offer/förövare när en arbetar med 

våld inom hbtq-personers nära relationer, så länge detta inte innebär ett förminskande av våld 

beroende av vem som utfört det. 

 

Hur beskriver informanterna de rådande förutsättningarna för att arbeta med hbtq-personer 

som utsätts för våld i nära relationer? 
 

Teorierna som beskrivits ovan användes, av informanterna, inte enbart för att förklara våldet och dess 

mekanismer, utan även för att förklara hur det praktiska arbetet påverkas av en heteronormativ 

värld.  Informanterna beskriver arbetet som mycket likt det arbete de utför i mötet med heterosexuella 

ciskvinnor, men förutsättningarna ser annorlunda ut. Många kvinnojourer drivs fortfarande av en 

heteronormativ tanke om våld vilket bidrar till att det inte finns tillgång till skyddade boenden för 
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hbtq-personer. Som en direkt konsekvens av detta ser informanterna att det kan göra att det blir 

svårare att bryta upp från en relation där det förekommer våld. Detta kan alltså innebära att människor 

i behov av stöd och hjälp inte får den hjälp de behöver. En tänkbar konsekvens av detta är högre risk 

för psykisk ohälsa, något som inom hbtq-befolkningen har påvisats genom aktuell statistik 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Långtgående trauman kan ta tid att läka, berättar en av våra 

informanter, vilket direkt påverkar arbetet med gruppen då det kan kräva ytterligare kompetens på 

området hos de professionella. 

 

De informanter som intervjuats arbetar alla, med undantag från en, inom den ideella sektorn. Dessa 

organisationer behöver ofta ansöka om bidragspengar från till exempel Socialstyrelsen och 

Brottsoffermyndigheten varje år, vilket innebär att verksamheterna är känsliga för politiska 

förändringar eftersom deras existens är beroende av politiska beslut om bidrag. Detta påverkar både 

möjligheten till mängden anställda, organisationernas synlighet och därmed även gruppens 

förutsättningar att få hjälp. Socialtjänsten har en lagstadgad skyldighet mot kvinnor som utsätts för 

våld i en nära relation och kan placera dem på skyddade boenden vid behov. Om en som hbtq-person 

inte känner igen sig i lagar som rör våld i nära relationer (4 kap. 4a § BrB; 5 kap. 11 § SoL) kan det 

vara svårt att veta vilken rätt till hjälp en faktiskt har. VINR är idag ett konstaterat samhällsproblem, 

men om denna grupp inte på riktigt inkluderas i begreppet kan konkreta insatser vara svåra att 

motivera. Konsekvensen av detta kan bli att hbtq-personer ytterligare marginaliseras och osynliggörs. 

Därmed kan gruppen bli svårare att nå. 

 

För det praktiska sociala arbetet innebär informanternas specialkompetens att de också behöver utbilda 

andra professionella som en del av sitt arbete. En slutsats som kan dras av den tidigare forskning som 

granskats (se bland annat Holmberg & Stjernqvist, 2005), Meyers teori om minoritetsstress (2010) och 

informanternas uttalanden, är att det skulle behövas kontinuerlig utbildning för myndighetspersoner 

och andra inom verksamheter som kan komma i kontakt med hbtq-personer som utsätts för VINR. 

Detta skulle öka förutsättningarna för professionella att ge ett bra bemötande och till att kunna göra ett 

bra socialt arbete oavsett om de arbetar specifikt mot gruppen eller inte. 

 

På ett strukturellt plan kan vi också se att heteronormen som genomsyrar samhället behöver försvagas 

för att hbtq-personer som minoritet ska få en bättre ställning. De professionella som möter socialt 

utsatta människor är en produkt av det samhälle de verkar inom, därför är det extra viktigt att vara 

vaksam på att ha en öppen och inkluderande attityd till klienter. Att själv veta vilken position en har 

och var en kommer ifrån. Om det stämmer, som informanterna säger och som tidigare forskning visat, 

att professionella är osäkra i mötet med hbtq-personer är det även rimligt att önska en lyhördhet inför 

detta från högskolor och universitet runt om i landet. Professionella som möter socialt utsatta bör vara 

förberedda på att möta olika typer av människor, att vara kultursensitiv bör även inbegripa kompetens 
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att möta hbtq-personer på ett adekvat sätt. Hbtq-personer är ingen homogen grupp, de finns överallt i 

samhället utspritt över samhällsklasser, kulturer och religioner. Därför blir det avgörande att ha 

särskild kunskap om det specifika förtryck hbtq-personer utsätts för tillsammans med en öppenhet, ett 

normkritiskt förhållningssätt och en intersektionell analys. 

7.3 Möjlig tillämpning av resultaten 
De rådande förutsättningarna för att möta hbtq-personer som utsatts för VINR är inte helt enkla. En 

anledning till detta är gruppens osynlighet när en talar om VINR. För att synliggöra denna grupp på 

fältet behövs mer forskning samt synliggörande inom juridiken och på den politiska arenan. Att möta 

människor är en av de mest centrala delarna av det sociala arbetet, varför det är viktigt att vi lägger 

förförståelse och fördomar åt sidan, annars riskerar den tänkta hjälpen att bli kontraproduktiv. En kan 

aldrig veta på förhand vilken historia och vilken berättelse en människa bär på. Det finns en ambition 

bland många kvinnojourer idag att inkludera hbtq-personer. Därför ser vi ett stort behov av att 

antingen öppna upp den heteronormativa förklaringsmodell som idag dominerar fältet, eller 

komplettera den med en intersektionell analys och ett normkritiskt förhållningssätt. 

 

Eftersom tidigare forskning mestadels haft ett brukarperspektiv är denna studie ovanlig i sitt slag. 

Resultaten från denna studie ger en bild av hur personer som dagligen möter hbtq-personer utsatta för 

våld i nära relationer resonerar kring den särskilda utsattheten deras klienter har. Studiens informanter 

är kunniga inom området och besitter kunskap som gemene socialarbetare inte gör. Att lyfta deras 

röster och synliggöra deras tankar kring sina arbetsförhållanden i förhållande till teoretiska 

förklaringsmodeller hoppas vi kan bidra till en förbättring av den allmänna kunskapsnivån. 

7.4 Metoddiskussion 
Under intervjutillfällena hade vi, genom att använda oss av en semistrukturerad intervjuform, 

möjlighet att anpassa frågorna efter informantens egen berättelse. Fördelen med detta var att det fanns 

en öppenhet inför nya infallsvinklar under intervjuernas gång och att utrymme gavs för reflektion. I 

enskilda intervjuer finns risk för att informanten anpassar sina svar efter vad den tror att forskaren vill 

höra (Bryman, 2008), därför var vi noga med att påpeka att intresset låg på informanternas reflektioner 

samt att vi inte sökte en objektiv sanning. Vi har varit tydliga med ambitionen om att använda en 

fenomenologisk och explorativ ansats. Detta innebär att forskaren bör lägga sin förförståelse åt sidan. 

Vi har arbetat aktivt med detta, men vi besitter båda viss tidigare kunskap på området om VINR och 

intresset för att göra denna undersökning grundas i en förförståelse som redan finns hos oss. Eftersom 

våld i hbtq-personers nära relationer är ett relativt nytt forskningsområde var den fenomenologiska 

ansatsen avgörande för denna studie. Det induktiva och explorativa angreppssättet har möjliggjort för 

oss att kunna undersöka ämnet utifrån informanternas berättelser och lägga förförståelsen åt sidan. I 
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denna studie drog informanterna kopplingar till teorier som senare använts för att vidare analysera 

deras utsagor utifrån studiens frågeställningar. Ett undantag i detta fall var könsmaktsordningen som 

introducerades i varje intervju för att stimulera informanten till vidare resonemang kring strukturella 

förklaringsmodeller. Det är möjligt att detta påverkade informanternas utsagor, något vi behöver 

förhålla oss kritiskt till, kanske främst med tanke på studiens vetenskapsteoretiska angreppssätt. Det 

fanns under processens gång en dialog kring tänkbara vägval och redovisningen av tillvägagångssättet 

anses vara transparent. Att studien ska hålla en hög kvalitet i förhållande till Lincoln och Gubas 

kriterier (Cope, 2014) har var en ambition vi tycker oss ha uppnått. 

 

Ett brukarperspektiv med denna ansats hade varit en möjlig väg för att få förståelse för hur denna 

grupp själva ser på VINR och sina förutsättningar att få hjälp från myndigheter och utifrån detta 

generera teorier kring våldsutsattheten. Andra informantgrupper och andra metoder skulle kunna ge 

andra typer av resultat. 

7.5 Förslag till vidare forskning 
Vi upplever att det finns ett behov av mer forskning på våld i hbtq-personers nära relationer i 

allmänhet och på förklaringsmodeller till våldet i synnerhet. Att många av informanterna för liknande 

resonemang kan kopplas till att det finns begränsat med forskning att tillgå på området. Den forskning 

som finns tillgänglig är främst gjord i USA och är i princip uteslutande gjord med kvantitativa 

metoder. Kvalitativ forskning på området kan bidra till att synliggöra människors berättelser och 

erfarenheter. Eftersatta områden som vi har kunnat identifiera under vår forskningsprocess är: 

forskning på transpersoners utsatthet för våld i nära relationer, bisexuellas utsatthet för våld i nära 

relationer samt forskning på våld i unga hbtq-personers nära relationer. Listan kan göras lång och de 

informanter som vi mött välkomnar all forskning som kan synliggöra och öka kunskapen kring hbtq-

personers utsatthet. Angående den upplevda marginaliseringen i lagtexten vore det intressant med 

fortsatt forskning som undersöker rättspraxis på våld i hbtq-personers nära relationer. 
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Bilaga 1 
Samtycke för medverkan i intervjustudie 

Hej! 

Vi är två studenter från socionomprogrammet på Stockholms universitet. Vi skriver på vår C-uppsats 

och vi träffas idag för att genomföra en intervju med dig. Vi har tidigare informerat om studiens syfte, 

men vill för tydlighetens skull göra detta igen: 

Syftet med denna studie är att, genom intervjuer med yrkesverksamma inom det sociala arbetets fält, 

belysa arbetet med våld i hbtq-personers nära relationer. 

Intervjun kommer att spelas in och därefter transkriberas av oss. När arbetet har slutförts och 

uppsatsen har fått godkänt kommer inspelningarna att raderas. Inspelningen kommer inte att användas 

i något annat sammanhang.  Du kommer att hållas anonym och eventuella uppgifter som du lämnar 

som kan knytas direkt till dig kommer att anonymiseras i uppsatsen. Din medverkan är helt frivillig, 

vilket innebär att du kan välja att avbryta ditt deltagande när som helst. Detta innebär att du också kan 

avböja din medverkan efter att intervjun har spelats in. 

Genom att skriva under med din namnteckning ger du ditt samtycke till att medverka i denna 

undersökning, samt till att intervjun spelas in. 

 

 

Underskrift ___________________________________________ 

 

Ort och datum________________________________________ 

  

Emma Edling & Maria Breyer. 

Stockholms Universitet, Institutionen för socialt arbete. 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 

Syfte: 

Syftet med denna studie är, att genom intervjuer med yrkesverksamma inom inom det sociala arbetets 

fält, belysa arbetet med våld i hbtq-personers nära relationer. 

Frågeställningar: 

1. Vilka förklaringsmodeller använder informanterna för förekomsten av våld i hbtq-personers 

nära relationer? 

2. Hur beskriver informanterna de rådande förutsättningarna för att arbeta med hbtq-personer 

som utsätts för våld i nära relationer? 

 

Kort presentation av oss själva och studien 

• Vilka är vi? 

• Vad är syftet med studien? Varför har vi valt ämnet? 

• Lämna ut informationsbrevet och inhämta samtycke. 

• Betona att det inte finns rätt och fel svar 

• Det går när som helst att avbryta eller ta en paus 

• Vi är intresserade av dina reflektioner 

 

Öppningsfråga: Kan du berätta lite om dig själv och ditt arbete? 
 

Tema 1 

1. Kan du berätta om dina erfarenheter av VINR i ditt arbete? 

Innehåll: Tidigare erfarenhet, arbetsuppgifter idag, utbildning? 

Konkreta frågor: -När började du arbeta med VINR? 

-Hur började du intressera dig för VINR? 

2. Berätta lite om hur du har kommit i kontakt med våld i hbtq-personers nära relationer 

Innehåll: Hur länge har informanten jobbat med VINR & hbtq? 

Det första mötet, tankar kring det. 

Konkreta frågor: Hur såg ditt första möte ut, vad tänkte du? 

3. Har ditt sätt att tänka på det här förändrats sedan du började arbeta med det?  Innehåll: 

Reflektioner kring egna föreställningar/fördomar 

4. Kan du berätta lite om hur ni arbetar med våld i hbtq-personers nära relationer här? 
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Innehåll: Organisatoriskt perspektiv, strategier, verktyg 

Konkreta frågor: 

-Har ni några speciella strategier/riktlinjer för att arbeta med de här frågorna specifikt? 

- Hur påverkar det ert arbete, att hbtq-communityt är så litet? 

- Hur pratar ni om våld i hbtq-personers nära relationer på din arbetsplats? 

5. Kan du berätta om hur du arbetar för att vara inkluderande? 

Innehåll: strategier, metoder 

Konkreta frågor: 

- Vad tänker du att det innebär att ha hbtq-kompetens i ditt arbete? 

- Varför behöver vi prata om våld i hbtq-personers nära relationer, räcker det inte bara att prata om 

VINR generellt? 

- Behövs extrakompetens? 

- Finns det några för- och nackdelar med att göra skillnad på våldet mellan heterosexuella och hbtq-

personer? 

6. Vad tänker du om den allmänna debatten kring våld i hbtq-personers nära relationer? 

Innehåll: Informantens syn på föreställningar. Möter informanten ett motstånd från ex. samhälle 

och/eller kollegor? 

Konkreta frågor: 

- Har du upplevt ett motstånd att inkludera hbtq-personer i arbetet mot VINR? 

- Tror du att det är vanligt att utsatta hbtq-personer inte tas på allvar när de söker hjälp? 

Hur upplever du samverkan med andra organisationer och myndigheter i de här frågorna? 

7. Hur skulle du önska att man pratade om våld i hbtq-personers nära relationer? 

Innehåll: Framtidsvision 

Konkreta frågor: 

- Finns det några för- och nackdelar med att göra skillnad på våldet mellan heterosexuella och hbtq-

personer? 
 

Tema 2 

1. Vad tänker du att det innebär att ha hbtq-kompetens? 

Innehåll: Djupare kunskap och specialområden? Hur pratar informanten om sin egen kunskap inom 

området? 

Konkreta frågor: 

-Hur skulle du förklara det här våldet? 

-Är hbtq-personer som utsätts för partnervåld en särkilt utsatt grupp? 

- Tänker du att hbtq-personers utsatthet i samhället påverkar deras utsatthet för partnervåld på något 

sätt? 
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2. Kan du beskriva hur du ser på våld i hbtq-personers nära relationer i förhållande till våld i 

heterosexuella relationer? 

Innehåll: Förklaringar, Gör informanten skillnader som är intressanta? Tar informanten upp särskild 

problematik? Makt och kontroll. 

Konkreta frågor: 

- När vi läst tidigare forskning har vi uppmärksammat att transpersoner ofta exkluderas och en talar 

om våld inom samkönade relationer, vad tänker du om det? 

3. Hbtq är ju ett paraplybegrepp för en väldigt heterogen grupp. Har du några tankar kring 

särskild utsatthet inom gruppen? 

Innehåll: Trans, Juridiska perspektiv (kvinnor har rätt till skyddat boende enl. SoL). 

4. Könsmaktsordningen är en vanlig förklaringsmodell när man pratar om våld i nära 

relationer. Hur tänker du att våld i hbtq-relationer kan förklaras mer strukturellt? 

Avslutande frågor: 

1. Har du någonting mer som du tycker är viktigt att belysa? 

2. Vad tycker du är det viktigaste som vi ska ta med oss härifrån idag? 
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Bilaga 3 
Öppningsfråga: Kan du berätta lite om dig själv och ditt arbete? 

Tema 1 

1.     Kan du berätta om dina erfarenheter av VINR i ditt arbete? 

2.     Berätta lite om hur du har kommit i kontakt med våld i hbtq-personers nära relationer 

3.     Har ditt sätt att tänka på det här förändrats sedan du började arbeta med det? 

4.     Kan du berätta lite om hur ni arbetar med våld i hbtq-personers nära relationer här? 

5.     Kan du berätta om hur du arbetar för att vara inkluderande? 

6.     Vad tänker du om den allmänna debatten kring våld i hbtq-personers nära relationer? 

7.     Hur skulle du önska att man pratade om våld i hbtq-personers nära relationer? 

Tema 2 

1.     Vad tänker du att det innebär att ha hbtq-kompetens i ditt arbete? 

2.     Kan du beskriva hur du ser på våld i hbtq-personers nära relationer i förhållande till våld i 

heterosexuella relationer? 

3.     Hbtq är ju ett paraplybegrepp för en väldigt heterogen grupp. Har du några tankar kring särskild 

utsatthet inom gruppen? 

4.     Könsmaktsordningen är en vanlig förklaringsmodell när man pratar om våld i nära relationer. Hur 

tänker du att våld i hbtq-relationer kan förklaras mer strukturellt? 

Avslutande frågor: 

1.     Har du någonting mer som du tycker är viktigt att belysa? 

2.     Vad tycker du är det viktigaste som vi ska ta med oss härifrån idag? 

 

	


