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Abstract 

The purpose of this study is to investigate how the Swedish municipal welfare system, in their 

capacity as discourse makers, construct Intimate Partner Violence (IPV) in the relationships of 

Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) people. A discourse analysis of their official 

plans of action regarding IPV and the information directed towards their citizens through their 

webpages showed that the discourse surrounding IPV revealed a gender dichotomy, where the 

victim was mainly constructed as being female and the perpetrator as male. As a consequence 

of this, gay and bisexual men were rendered invisible from the discourse surrounding victims 

of IPV, although they could be included in the construction of perpetrators of it. Lesbian and 

bisexual women were often included in the understanding of victims of IPV, but in the 

discourse surrounding perpetrators of it they were made invisible. The discourse about IPV 

also excluded the experiences and vulnerability of people who identify as being 

transgendered. Additionally, the discourse surrounding IPV was characterized by 

heteronormative assumptions regarding the relationships in which violence is possible. The 

help defined in the documents included in this study also showed a gender dichotomy in the 

construction of help directed towards victims and perpetrators of IPV. The relationship 

between them was also once more understood through heteronormative assumptions. 

Keywords: Intimate partner violence (IPV), LGBT, discourse, heteronormativity, gender 

dichotomy 

Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka huruvida våld inom hbt-personers nära relationer, samt 

vem som är utsatt och förövare, synliggörs i kommuners diskurser om partnervåld. En 

diskursanalys har gjorts av kommuners handlingsplaner mot våld i nära relationer samt av 

information riktad till utsatta och förövare via deras hemsidor. Resultaten visar på att 

kommunernas diskurser kring våld i nära relationer karaktäriseras av en dikotom syn på kön 

hos utsatt och förövare, där våldsutsatt ofta förstods som att vara kvinna och förövare som 

man. Det gör att det våld som drabbar homo- och bisexuella män till stor del osynliggörs i 

diskursen. Dessa män kunde dock inkluderas i förståelsen av förövare. Homo- och bisexuella 

kvinnor kunde ibland inkluderas i förståelsen av våldsutsatt, men dessa kvinnor inkluderades 

sällan i diskursen kring förövare. Transpersoners utsatthet och upplevelser av våld i nära 

relationer framkom nästan aldrig i diskursen. Diskursen kring våld i nära relationer 

dominerandes också av heteronormativa antaganden om vilken slags relation som våld kan 

förekomma i. Den hjälp som definierades i kommunernas dokument utgick även från en 

dikotomisk förståelse av genus hos utsatt och förövare, samt heteronormativa antaganden om 

relationen dem emellan. 

Nyckelord: Våld i nära relationer, hbt-personer, diskurs, heteronormativitet, genusdikotomi 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Våld i hbt-personers relationer är ett problem som länge existerat i skymundan men som på 

senare år börjat uppmärksammats allt mer. I en svensk kontext har några större studier 

genomförts och frågan har också uppmärksammats av regeringen som påtalar denna grupps 

utsatthet och behov av hjälp och stöd. Fortfarande finns väldigt lite kunskap kring hbt-

personers utsatthet för våld i nära relationer, vilket får konsekvenser i samhällets hanterande 

av problemet. Detta beskrivs av Bograd (2005) på följande vis: 

[The] lack of statistics is not neutral. The invisibility of certain populations 

reflects more their social importance in the dominant culture than the absence of 

domestic violence in their midst. The lack of statistics is also not of minor 

consequence. These statistics are fundamental to the distribution of funds and the 

creation of social policy, which in turn shape the development of mental health 

(and criminal justice) initiatives, the availability of service, and the possibility of 

safety for disenfranchised populations (Bograd 2005, s. 29).  

I regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och 

förtryck samt våld i samkönade relationer klargörs att ”alla människor har rätt till samma 

skydd, stöd och hjälp utifrån sin utsatthet, oavsett sexuell läggning.” (Regeringen, 

Skr.2007/08:39, s. 13). Vidare påtalas att det våld som utövas inom samkönade relationer har 

många likheter med det som utövas inom en heterosexuell relation, men att det också finns 

skillnader som gör att särskild kunskap om våld i samkönade relationer behövs (ibid.). Denna 

studie vill undersöka hur regeringens initiativ återspeglas i de kommunala diskurserna. 

Resultaten av internationella prevalensstudier visar att våld i samkönade relationer 

förekommer i varierande omfattning, med siffror i spannet 17-52 % beroende på vilken 

definition av våld som används (Nationellt centrum för kvinnofrid- NCK, 2009). Den svenska 

studien Våldsamt lika och olika, som riktar sig till homosexuella, bisexuella och transpersoner 

(hbt-personer), visar på en våldsutsatthet på 25 % hos sina respondenter (Holmberg & 

Stjernqvist, 2005). Dessa siffror gör det tydligt att det är ett reellt problem som behöver 

uppmärksammas. Dessutom hade mycket få av respondenterna som upplevt partnervåld sökt 

hjälp för sin utsatthet. Knappt hälften av de hbt-personer som varit utsatta för våld inom en 

nära relation hade sökt hjälp, då främst inom det personliga nätverket. Väldigt få hade sökt 

professionell hjälp för sin utsatthet. (Holmberg & Stjernqvist, 2007). 

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) 

publicerade i november 2013 en rapport om hbt-gruppens låga förtroende för samhällets 

förmåga att hjälpa dem vid olika former av utsatthet, bland annat partnervåld (Kuno, 

Sjöström, Sandin, Antoni Möllerop, & Björk Blomqvist, 2013). Tillsammans med tidigare 

forskning som visar att partnervåld är lika vanligt förekommande bland hbt-personer som hos 

heterosexuella pekar denna rapport på att denna grupp våldsutsatta riskerar att inte få den 

hjälp och stöd de behöver.  
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I 2 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453)(SFS 2013:633) framgår att kommunerna är ytterst 

ansvariga för att ge sina invånare den hjälp och de stöd de behöver. I 5 kap. 11 § samma lag 

framkommer att socialnämnden särskilt ska beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för 

våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp. Regeringens 

handlingsplan klargör att kommunernas ansvar även gäller våld i samkönade relationer och att 

de ska ha kunskap om de särskilda behov som hbt-personer som är utsatta för våld kan ha. 

Därmed innefattas även stöd och hjälp till våldsutsatta män i kommunernas ansvar. Då 

kommunerna är de ytterst ansvariga för att hjälpa våldsutsatta är de en viktig aktör att studera. 

De representerar förståelsen och beredskapen som förmedlas av samhället samtidigt som de är 

en viktig diskursskapare kring våld i nära relationer. Därför kommer denna studie fokusera på 

ett antal kommuners hemsidor och handlingsplaner och undersöka hur våld i nära relationer 

konstrueras, främst gällande våld inom hbt-relationer. Nilsson (2008) menar att Foucault ser 

professionella som viktiga diskursbärare och kommunens socialtjänst utgörs av professionella 

som diskursivt definierar och konstruerar våld i nära relationer som problem. 

Hur kommunerna konstruerar våld i nära relationer och hur de förhåller sig till hbt-personer 

som utsätts för våld i nära relationer är relevant att undersöka då det kan tänkas påverka 

benägenheten hos hbt-personer att söka hjälp. Holmberg och Stjernqvists (2007) studie har 

visat att väldigt få våldsutsatta hbt-personer sökt hjälp och det är därför relevant att undersöka 

vad som förmedlas i kommunernas handlingsplaner då detta visar vilken förståelse och 

beredskap som finns för att möta olika former av utsatthet. Vad som förmedlas via 

kommunernas hemsidor är också av vikt då detta kan vara det första som möter en person som 

funderar på att söka hjälp för sin våldsutsatthet. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur våld inom hbt-relationer konstrueras diskursivt 

som samhällsproblem på kommunnivå. För att uppnå syftet kommer ett antal kommuners 

hemsidor och handlingsplaner för våld i nära relationer analyseras genom en diskursanalys, 

med fokus på hur de konstruerar våldsutsatta, förövare och vem som är berättigad till hjälp för 

sin utsatthet. 

Frågeställningar: 

● Hur konstrueras relationsvåld i kommunernas handlingsplaner och i information på 

deras hemsidor?  

● Vilka diskurser finns kring våld i hbt-relationer i kommunernas handlingsplaner och 

på deras hemsidor? 

● Hur konstrueras hjälpen som erbjuds våldsutsatta personer i kommunernas 

handlingsplaner och på deras hemsidor? 

1.3 Disposition 

Först definieras några nyckelbegrepp för denna studie. Detta åtföljs av ett kapitel där tidigare 

forskning om våld i hbt-personers relationer presenteras. Kapitlet är uppdelat i avsnitt om 

studier kring prevalens, konstruktion av våld, transpersoner och studier gjorda inom en svensk 
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kontext. I slutet av detta kapitel redogörs för vad denna studie kommer att bidra med till fältet. 

Vidare följer teoriavsnittet, där de teoretiska utgångspunkterna och analysverktygen för denna 

studie läggs fram; socialkonstruktionism, diskurs, genus, intersektionalitet och queer. Sedan 

följer en metoddel där vald metod introduceras, urval och tillvägagångssätt redogörs för och 

analysmetod presenteras. I detta kapitel ingår även ett avsnitt om avgränsningar som gjorts för 

denna studie och ett avsnitt om reliabilitet och validitet. Efter detta presenteras studiens 

resultat, där det insamlade materialet analyseras utifrån den valda metoden och de teoretiska 

verktygen. Resultatkapitlet är uppdelat i tre avsnitt: information riktat till medborgarna, 

verksamhetsinriktad information och en jämförande analys. Under de två första avsnitten 

struktureras analysen utifrån konstruktion av utsatt, konstruktion av förövare, konstruktion av 

våld och konstruktion av hjälp. Ett avsnitt om konstruktion av transpersoners utsatthet har 

inkluderats, då författarna till denna studie fann det angeläget att särskilt lyfta fram hur denna 

grupp behandlas i det studerade materialet. I den jämförande analysen jämförs resultaten från 

de två valda typerna av material. Uppsatsen avslutas med en diskussionsdel, där resultaten 

återknyts till teori och där implikationer för praktik och tidigare forskning presenteras. 

1.4 Begreppsdefinition 

Våld i en nära relation 

Det finns en rad olika begrepp som används när partnervåld beskrivs. Våld i en nära relation 

är ett brett och inkluderande begrepp som innefattar fler nära relationer än den med en 

kärlekspartner, såsom exempelvis syskon- och föräldrarelationer. När begreppet våld i nära 

relation används inom denna uppsats är det våld som förekommer inom en kärleksrelation 

som åsyftas. Ibland används även begreppet samkönat partnervåld eller relationsvåld. Denna 

uppsats utgår från en bred definition av våld som innefattar en eller flera typer av våld, såsom 

hot och/eller tvång, fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt ekonomiskt våld. 

Våld i en nära relation förstås här också som en process där våldet inom relationen successivt 

normaliseras och omtolkas av den utsatta. Detta sker genom en växling mellan våld och 

värme, samt genom kontroll och isolering av den utsatta från förövarens sida. Denna process 

kallas normaliseringsprocessen (Nordborg, 2008). Våldets uttryck ökar gradvis under 

relationens gång och ses till slut som en kärlekshandling (Holmberg och Stjernqvist, 2005). 

Björck och Heimer skriver att normaliseringsprocessen är densamma i heterosexuella som 

homosexuella relationer (2008). En grundläggande insikt i våldets mekanismer, där 

normaliseringsprocessen ingår som förförståelse, är av betydelse vid förståelse av våld i nära 

relationer. 

HBT 

I denna uppsats används begreppet HBT-personer, alltså homosexuella, bisexuella och 

transpersoner. Begreppen homosexuell och bisexuell syftar till personers sexuella läggning 

(RFSL, b, elektronisk resurs). Sexuell läggning innefattar tre komponenter, praktik, 

identifikation och preferens. Sexuell läggning används i denna uppsats synonymt med sexuell 

orientering och sexualitet vilket är andra begrepp som ibland används i sammanhanget. 

Transpersoner är ett paraplybegrepp som syftar till personers könsidentifikation, begreppet 
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innefattar en rad olika könsuttryck och könsidentifikationer. Transexualism är en medicinsk 

diagnos som innebär att en person inte upplever sig tillhöra det juridiska kön som den 

tilldelats vid födseln och som har en vilja att korrigera sin könstillhörighet helt eller delvis 

med hjälp av kirurgi och/eller genom hormonbehandling.(RFSL, a, elektronisk resurs).  

I den studerade litteraturen varierar begreppsanvändningen beroende på ursprungsland och 

variation förekommer också utifrån identitetspolitiska ställningstaganden. Ibland inkluderas 

ett L, för att synliggöra lesbiska och deras skilda levnadsvillkor i förhållande till 

homosexuella män. När tidigare studier refereras till används begreppet HBT-personer 

synonymt med de i internationella studier förekommande begreppen LGBT, GLBT och 

LGBTQ. Detta för att få en enhetlig begreppsanvändning. Målsättningen med att använda 

begreppet HBT är inte att osynliggöra någon grupp utan att förenkla begreppsanvändningen 

inom ramen för denna uppsats. H:et ska här förstås som inkluderande både homosexuella män 

och homosexuella kvinnor. Vid analys av materialet kommer skillnader mellan lesbiska och 

homosexuella mäns villkor att lyftas fram och analyseras separat samt jämföras med varandra.  

Cis-personer 

Av RFSL definieras cis-personer på följande sätt: “En person vars juridiska kön, biologiska 

kön, könsidentitet och könsuttryck är linjärt, hänger ihop och alltid har hängt ihop enligt 

normen.” (RFSL, a, elektronisk resurs.). Vidare menar RFSL att begreppet rör en persons 

könsidentitet och könsutryck, inte sexuell läggning (Ibid.).  

Begreppet används här för att synliggöra transpersoner och vidga förståelsen av begreppen 

kvinnor och män. Inom gruppen transpersoner finns många som identifierar sig som kvinnor 

eller män, men som bryter mot den cis-norm som finns kring vem som är kvinna och man.  

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare nationell och internationell forskning inom och 

angränsande till ämnet för denna studie. Inledningsvis presenteras prevalensstudier gällande 

våldsutsatthet inom hbt-relationer samt vilka likheter och skillnader som finns mellan våld 

inom heterosexuella kontra samkönade relationer. Därefter beskrivs tidigare studier om 

transpersoners utsatthet, hur våld inom hbt-personers relationer uppfattas och framställs samt 

hur hbt-personer upplever sig bemötta av professionella. Slutligen beskrivs vilken specifik 

kunskap denna studie kan bidra till att utveckla. McClennen (2005) skriver att forskning om 

våld i heterosexuella relationer har ökat stadigt sedan 70-talet. Våld i samkönade relationer 

var dock länge frånvarande och har först under de senaste 20 åren börjat uppmärksammas mer 

i forskning.  

2.1. Prevalensstudier 

I en internationell kontext har flera studier gjorts där förekomsten av våld i samkönade 

relationer undersöks. Flertalet studier visar att prevalensen för våldsutsatthet i nuvarande eller 

tidigare samkönad relation är cirka en tredjedel för både män och kvinnor (Chan & Cavacuiti, 

2008; Houston & McKirnan, 2007; Lockhart, White, Causby & Isaac, 1994; McLaughlin & 

Rozee, 2001). En studie utförd av Owen och Burke (2004) visar att ca 56 % av 
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respondenterna varit utsatta för någon form av våld av en partner i en samkönad relation. 

Denna studie har dock ett mindre underlag än de ovan nämnda och kan tänkas vara något 

missvisande då endast 66 respondenter av 1000 tillfrågade svarat på undersökningen. 
 
I en 

internationell kontext har också en hel del studier av utsatthet eller våldsutövande i allmänhet 

gjorts, där våld i samkönade parrelationer ingått som en mindre del (Nowinski & Bowen, 

2012; Rothman, Exner & Baughman, 2011; Telléz Santaya & Walters, 2011; Worcester, 

2002).  

Messinger (2011) har genom att utföra en multipel regressionsanalys på ett för USA nationellt 

generaliserbart urval kommit fram till att homo- och bisexuella personer är mer utsatta för 

våld i nära relationer än heterosexuella personer. Resultaten visar på en utsatthet som är 

dubbelt så hög för de förstnämnda grupperna. Den absolut mest utsatta gruppen enligt denna 

analys är bisexuella som lever i en icke-samkönad relation. Dessa resultat är en stark 

indikation på att homo- och bisexuella personer är utsatt i en högre utsträckning än den 

rådande uppfattningen och i behov av skydd och hjälp. 

Finneran, Chard, Sineath, Sullivan och Stephenson (2012) fann i sin studie av homosexuella 

mäns erfarenheter av våld i nära relationer att våldsutövande/-utsatthet ser likadant ut i olika 

länder samt följer samma mönster som våld i heterosexuella relationer. Att det våld som 

förekommer inom samkönade relationer har många likheter med det inom heterosexuella 

relationer hävdas också i Burke och Follingstads (1999) översikt av studier utförda på 

området. Makt och kontroll är vanligt förekommande bakomliggande faktorer till 

våldsutövande mot en partner oberoende av sexuell läggning. De konstaterar dock att få 

studier som undersökt våldsutsatthet i lesbiska relationer gjorts och att underlaget angående 

homosexuella mäns utsatthet är ännu mindre. 

Även om våldet i hbt-personers nära relationer på många sätt liknar det våld som utövas mot 

kvinnor i heterosexuella relationer så finns det vissa skillnader. Allen och Leventhal (1999) 

påpekar att kunskaper kring dessa skillnader är av vikt för att våld ska upptäckas utanför 

heterosexuella relationer. Det är främst kontexten som är annorlunda för våldsutsatta hbt-

personer jämfört med heterosexuella våldsutsatta kvinnor. Hbt-personer möter ofta homofobi 

och bristande kunskap när de ska söka hjälp för sin våldsutsatthet (Allen & Leventhal, 1999; 

Sulis, 1999). I Kay och Jeffries (2010) studie av utsatthet för våld i en nära relation bland 

homosexuella män framkom att homofobiskt bemötande från samhället dels ökade risken för 

våld inom homosexuella relationer och dels ökade utsattheten vid hjälpsökande för denna 

utsatthet.  

Andra skillnader är att den första relationen för unga homosexuella kan innebära en särskild 

utsatthet, då de ofta nyligen börjat leva öppna och därför kan bli beroende av och toleranta 

mot sin första partner, trots att partnern utövar våld (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2009). 

Öppenheten som hbt-person är också något som kan påverka utsattheten. För en person som 

inte lever öppet kan det vara svårare att söka hjälp för sin våldsutsatthet då det även betyder 

att den våldsutsatta måste komma ut som hbt-person, alternativt ljuga om könet på sin 

våldsutövande partner (ibid.) Det finns också en risk att den isolering som vanligtvis ingår i 

en våldsam relation ytterligare förstärks när det är en hbt-person som utsätts, då den 
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våldsutsattas familj kanske inte vet om eller accepterar relationen. Vilket gör att den 

våldsutsatta inte har någon att prata om relationen med (Allen & Leventhal, 1999; Holmberg 

& Stjernqvist, 2008). Institutionell isolering sker också då inte hbt-personers relationer 

erkänns i alla länder, men även i länder där detta sker är skyddade boenden sällan tillgängliga 

för homo- och bisexuella män eller transpersoner (Allen & Leventhal, 1999). Våldet kan även 

ta sig särskilda uttryck i samkönade relationer, förövaren kan tvinga den utsatta att vara öppen 

med sin sexuella läggning eller outa
1
 den mot dennes vilja (Holmberg & Stjernqvist, 2008; 

Sulis, 1999). Outning av en partners HIV-status kan också förekomma som en våldsutövning 

(Hanson & Maroney, 1999). 

Hbt-personer som söker hjälp vid utsatthet för våld i nära relationer måste också förhålla sig 

till fördomar som det omgivande samhället kan ha om dem (Allen & Leventhal, 1999; 

Nationellt centrum för kvinnofrid, 2009). Våld i samkönade relationer kan till exempel tolkas 

av hjälpinstanser som ömsesidigt eller mindre allvarligt än våld utövat av en man mot en 

kvinna. En förekommande missuppfattning är att våld i en nära relation mellan två män sker 

mellan två jämbördiga parter och att våld inte förekommer i en relation mellan två kvinnor 

alternativt inte kan vara så allvarligt (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2009). Felaktiga 

antaganden kring vem som är förövare respektive utsatt kan också göras av hjälppersonal när 

offrets könsuttryck kan tolkas som manligt och förövarens som kvinnligt, såsom i så kallade 

butch
2
/femme

3
-förhållanden (Allen & Leventhal, 1999; Nationellt centrum för kvinnofrid, 

2009) 

2.2. Transpersoner 

Forskning kring transpersoners utsatthet och erfarenheter av våld är eftersatt (Nationellt 

centrum för kvinnofrid, 2009). Få studier har fokuserat enbart på transpersoners utsatthet för 

våld i nära relationer, men frågor om partnervåld ingår ofta som en del i undersökningar om 

transpersoners generella utsatthet för våld, av deras hälsosituation och/eller av hbt-personers 

utsatthet för våld i nära relationer. Studier har visat att transpersoner utsätts för höga 

frekvenser av våld både från närstående och från främlingar, våldet inkluderar fysiskt- och 

sexuellt våld, med en särskilt hög frekvens av sexuellt våld (Stotzer; 2009; Xavier, Honnold 

& Bradford, 2007). 

Studier som undersökt upplevelser av våld hos hbt-personer har ofta ett litet urval av 

transpersoner, vilket gör att studiens resultat främst rör homosexuella och bisexuella kvinnor 

och män. Dock visar dessa studier på att transpersoner är en särskilt utsatt grupp (Distefano, 

2009; Heintz & Melendez, 2006). En enkätundersökning fann att cirka 35 % av transpersoner 

utsatts för våld av en partner, jämfört med cirka 14 % hos cis-personer (Landers & Gilsanz, 

2009).  

Våldet verkar också vara kopplat till genusuttrycket hos den utsatta (Goodmark, 2013; Xavier, 

Honnold & Bradford, 2007). Transpersoner som utsätts för våld i en nära relation kan utsättas 

                                                             
1
 Att berätta om någons sexuella läggning eller hiv-status mot den berördas vilja (Holmberg & Stjernqvist, 2008) 

2
 Butch: vanligtvis en lesbisk kvinna som klär sig i traditionellt manliga kläder, men som inte nödvändigtvis 

anser sig inta en manlig roll. (RFSL, 2007) 
3
 Femme: vanligtvis en lesbisk kvinna som klär sig traditionellt kvinnligt (RFSL, 2007) 
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för specifika våldsuttryck, såsom fysiskt våld som riktas mot kroppsdelar som kopplas 

samman med kulturella föreställningar om genus. Beröring av kroppen på ett sätt som den 

som utsätts för våld upplever som kränkande eller obehagligt utifrån sin egen 

könsidentifikation, att bli benämnd med fel pronomen och/eller att bli outad som transperson 

är andra former av våld som är specifika för transpersoner. Att förstöra kläder eller andra 

föremål/accessoarer som används för att uttrycka sitt genus är en form av materiellt våld 

och/eller psykologiskt våld som kan drabba transpersoner. 

Goodmarks (2013) fann i sin undersökning att det amerikanska rättssystemet inte förmådde 

tillgodose behovet av skydd och upprättelse hos transpersoner som utsatts för våld i en nära 

relation. Transpersoners tillgång till skyddade boenden kan också vara särskilt problematiskt 

då många skyddade boenden är separatistiska och inte tar emot transpersoner.  

2.3. Konstruktion av våld 

Flera studier som undersökt synen på våldsutsatthet visar att våld som utförs av män eller mot 

kvinnor anses allvarligare än våld som utövas av kvinnor eller mot män. En uppfattning är 

också att detta är den enda riktning relationsvåld existerar i (Brown & Groscup, 2009; 

Donnelly & Kenyon, 1996; Little & Terrance, 2010; Seelau & Seelau, 2005; Sorenson & 

Thomas, 2009). 

Ett problem som påtalas i ett antal olika studier är att förekomsten av våld i samkönade 

relationer tystas ned av feministiska teoretiker och homorörelsen. Detta för att upprätthålla 

den utopiska bild av lesbiska relationer som varit central inom lesbisk feminism och undvika 

fördömande av homorörelsen i stort. Detta bidrar till att problemet osynliggörs även inom hbt-

gruppen (Barnes, 2011; McClennen, 2005; McLaughlin & Rozee, 2001). 

Det finns också studier som tyder på att många som utsätts för våld i samkönade relationer 

undviker att söka hjälp eller polisanmäla på grund av bristande kunskap om relationsvåld, var 

hjälp finns att få och/eller bristande tillgång till denna hjälp (Merril & Wolfe, 2000; Kuehlne 

& Sullivan, 2003). För att kunna förbättra den hjälp som erbjuds efterfrågas en utökad insikt 

om de aspekter som gör de utsatta extra sårbara, exempelvis genom utbildning om sexualitet 

och specifika aspekter som påverkar hbt-personers våldsutsatthet i nära relationer. Möjligheter 

att diskutera och dela sådan information professionella emellan för att genom en reflexiv 

process kunna utöka kunskapen på området efterfrågas också (Carvalho, Lewis, Derlega, 

Winstead & Viggeano, 2011; Jackson Heintz & Melendez, 2006; McClennen, 2005; Ristock, 

2001). 

2.4. Studier gjorda inom en svensk kontext 

Våldsamt lika och olika (Holmberg & Stjernqvist, 2005), är den första och enda 

omfångsundersökning som kartlagt förekomsten av våld i samkönade parrelationer i Sverige. 

Studien är i form av en kvantitativ enkätundersökning, där förekomsten av psykologiskt, 

sexuellt och fysiskt våld hos respondenterna undersöktes. Den största gruppen var 

homosexuella män som utgjorde drygt hälften av den totala andelen respondenter: en tredjedel 

var lesbiska kvinnor och resterande utgjordes av bisexuella kvinnor och män, samt ett fåtal 
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transpersoner. Undersökningen fann att nästan en fjärdedel av deltagarna hade utsatts för 

någon form av våld i en nuvarande eller tidigare relation. Enkäten inkluderade även frågor om 

stöd och hjälp. Dock fanns vissa metodologiska problem som skapade internt bortfall. På 

grund av frågornas utformning fick inte alla respondenter chansen att besvara alla frågor, utan 

enbart de som polisanmält sin förövare. Därmed har studien ett mycket litet underlag för att 

uttala sig om hjälpsökande. Totalt hade 41 av 2070 respondenter sökt någon form hjälp. 

Holmberg och Stjernqvist (2007) gjorde en mindre uppföljningsenkät för att vidare undersöka 

hjälpsökande hos hbt-gruppen. Syftet var att kartlägga hur respondenterna upplevt det stöd de 

fått, samt vilka skäl till att söka respektive inte söka hjälp som fanns. De flesta som sökt stöd 

och hjälp gjorde det inom sitt eget sociala nätverk. Av de som sökt stöd från professionella 

fanns de som var nöjda med den hjälp de fått och de som upplevt sig homofobiskt eller 

ignorant bemötta. Några respondenter hade även avslutat stödkontakt på grund av 

diskriminering eller homofobiskt bemötande. 

Några studier har gjorts där frågor om utsatthet för våld och sexuella övergrepp ingått som en 

dimension. Till exempel kartläggningen av unga hbt-personers hälsosituation HON, HEN, 

HAN (Ungdomsstyrelsen, 2010) samt en enkätundersökning av RFSL-ungdom vars resultat 

publicerades i rapporten Effekter av heteronormen (Ahlin & Gäredal, 2009). 

Bemötande 

Studier har även gjorts där professionellas bemötande av hbt-personer inom kommun och 

landsting undersökts (Röndahl, 2005; Westerståhl & Stål, 2012). Röndahls avhandling 

Heteronormativity in a Nursing Context (2005) behandlar vårdpersonals attityder kring 

homosexualitet, samt homosexuella patienters upplevelser av personalens bemötande. Hon 

fann att en minoritet av vårdpersonalen hyste negativa attityder gentemot homosexuella men 

att nästan alla patienter hade upplevt situationer där heteronormativa antaganden gjorts av 

vårdpersonal.  

En rapport om bemötande av hbt-personer i Västra Götalands län har gjorts på uppdrag av 

Rättighetskommittén för Västra Götalandsregionen. Genom en kombinerad intervju- och 

enkätstudie undersöktes upplevelser av bemötande inom flera av regionens offentliga 

verksamheter, med fördjupad fokus på hälso- och sjukvården. Studien fann att hbt-personer 

upplevt både positivt och negativt bemötande; något fler hade negativa upplevelser. Ett 

kränkande bemötande visade sig resultera i negativa konsekvenser för individens välmående 

och för benägenheten att fullfölja behandling (Westerståhl & Stål, 2012). Även om inte dessa 

studier handlar om bemötande av hbt-personer som sökt hjälp för partnervåld, så är de 

relevanta som bakgrund till hur hbt-personer bemöts i kontakt med professionella 

hjälpinstanser och inom offentliga verksamheter.  

Kuna et. al. (2013) har i rapporten Misstro sammanställt resultaten från fem årliga nationella 

undersökningar, där hbt-personers förtroende för samhällsinstanser undersöktes. Resultaten 

från 2013-års undersökning visade att över 60 % av deltagarna kände en misstro eller 

osäkerhet kring socialtjänstens kompetens att professionellt bemöta hbt-personer som utsatts 
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för våld. Vidare angav endast 10 % av respondenterna att de skulle vända sig till 

socialtjänsten om de utsatts för partnervåld.  

Denna studies bidrag 

Som framkommit av tidigare forskning är våld i samkönade relationer ett utbrett problem som 

på många sätt liknar det våld som förekommer i heterosexuella relationer men som 

fortfarande osynliggörs av samhället. Våldet inom hbt-relationer uppfattas av många, 

professionella som lekmän, inte vara av samma allvarlighetsgrad som våld inom en 

heterosexuell relation. Trots att problemet är utbrett synliggörs det inte heller av homorörelsen 

vilket i sin tur gör hjälpsökande ännu svårare och ytterligare ökar utsattheten.  

Partnervåld inom hbt-personers relationer är ett relativt ungt forskningsområde och större 

delen av fältets forskning är gjord inom en internationell kontext. Väldigt lite forskning har 

gjorts kring socialtjänstens bemötande av våldsutsatta hbt-personer. De studier som finns 

indikerar dock att hbt-gruppens förtroende för att få rätt stöd och hjälp från socialtjänsten vid 

utsatthet för våld i nära relationer är lågt. Det är därför relevant att undersöka hur 

kommunerna, där socialtjänsten ingår, förhåller sig till problemet våld i nära relationer och 

specifikt till våld inom hbt-personers relationer. Ingen tidigare studie som undersökt hur 

kommuner diskursivt konstruerar våld i nära relationer ur ett hbt-perspektiv genom sina 

handlingsplaner och hemsidor har hittats. 

3. Teori 

I detta avsnitt kommer relevanta teorier för studiens syfte att presenteras. Denna studie utgår 

från en socialkonstruktionistisk syn på samhället, där sociala fenomen ses som något som 

skapas och ges mening genom social interaktion. Studien genomförs i form av en 

diskursanalys av kommuners hemsidor och handlingsplaner för att undersöka hur de 

konstruerar våld i hbt-relationer. En viktig teoretisk utgångspunkt för denna uppsats är därför 

Michel Foucaults diskursbegrepp. Diskursteorin kompletteras med tre perspektiv som är 

relevanta utgångspunkter för denna studie, ett genusperspektiv, ett intersektionellt perspektiv 

och ett queerteoretiskt perspektiv. Först ges en kort beskrivning av de olika perspektiven och 

de begrepp som kommer att utgöra verktygen för att förstå problemet som skall undersökas 

inom ramen för denna studie. Slutligen följer en beskrivning av hur dessa begrepp ska 

användas till detta. 

3.1. Socialkonstruktionism 

Denna studie utgår från en socialkonstruktionistisk förståelse av världen. Det finns enligt Burr 

(2003) ingen allmän beskrivning som kan sägas beteckna socialkonstruktionistisk teori som 

helhet, dock menar hon att det finns ett antal grunder som socialkonstruktionismen ofta vilar 

på. I stora drag innehar teorin en kritisk ståndpunkt mot hur världen ser ut att vara och 

socialkonstruktionistiska teoretiker menar att synen på världen påverkas av betraktarens 

historiska och kulturella bakgrund. Hur världen förstås är en produkt av den kontext 

betraktaren befinner sig i och det egna synsättet bör därför inte förutsättas vara mer korrekt än 

någon annans synsätt. Kunskap konstrueras och upprätthålls i interaktionen människor 
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emellan och hänger samman med beteenden. Vilka beteenden som är önskvärda förhandlas 

fram i interaktionen och varierar därför också utifrån kontext. För denna studie innebär detta 

att synen på våld i nära relationer som problem är något som konstrueras socialt i samhället. 

Detta innebär inte att våld inte existerar oberoende av denna sociala konstruktion, utan att vad 

som anses vara våld i nära relation, samt vilka som innefattas i problemet varierar beroende 

av tid och kontext.  

3.2. Diskurs 

För att undersöka hur våld i nära relationer konstrueras och vilka som innefattas i denna 

problemkonstruktion är en diskursteoretisk analysmetod lämplig. Denna metod utgår från 

Foucaults teorier om diskurser i samhället. 

Nilsson (2008) redogör för Foucaults diskursbegrepp som dels en språklig företeelse men 

även som språkliga utsagor som omsätts i praktiken och skapar institutionella ramar kring 

denna praktik. Diskurser är enligt detta synsätt både en språklig och social företeelse som 

tillsammans konstruerar en syn av världen. Denna förståelse av diskurs innefattar en 

dynamisk praktik, där det inom en särskild diskurs finns viktiga diskursbärare som 

reproducerar den och vad som är giltig kunskap inom den. Dessa diskursbärare är ofta 

professionella inom området. Enligt detta synsätt definieras och begränsas en diskurs av det 

som utesluts ur den, diskursen definierar även existensvillkoren inom den. Enligt Nilsson 

menar Foucault att även om det finns en dominerande diskurs så behöver det inte råda 

fullständig enighet inom den, utan det pågår ett konstant förhandlande kring diskursens 

gränser om vad den inkluderar och exkluderar. Diskurserna utgör därför en språklig 

begränsning av vad som är möjligt att säga om världen omkring oss. Viktigt för denna 

förståelse av diskursbegreppet är också att diskurserna, genom sin sammankoppling med makt 

och kunskap, alltid får sociala konsekvenser. Denna makt producerar vetande och subjekt.  

För denna studie innebär förståelsen av makt att de diskurser som framträder i kommunernas 

hemsidor och i deras handlingsplaner kring våld i nära relationer definierar vem som är 

våldsutsatt och hur våldsutsatthet ser ut. Diskurserna kring våld i nära relationer har makten 

att konstruera våldsutsatt som begrepp och även makten att utesluta någon ur denna position. 

Eftersom kommunernas hemsidor och handlingsplaner även definierar den hjälp som ges, till 

vem och hur, så kan diskurserna som de upprätthåller och producerar få sociala konsekvenser 

för vem som får hjälp i praktiken och vem som anser sig ha rätten att söka hjälp. 

3.3. Genus 

Då diskurser om våld i nära relationer även innehåller föreställningar och förväntningar kring 

genustillhörighet hos utsatt och förövare behövs ett genusperspektiv vid analysen av 

materialet. Diskurser som produceras av kommunerna är inte bara diskurser om våld, utan om 

våld i relationer mellan två parter. Eftersom dessa parter konstrueras olika utifrån 

föreställningar om genus, är diskurser om våld i nära relationer också diskurser om genus. 

Därmed behövs analytiska verktyg för att förstå betydelsen av genus vid analysen av denna 

studies resultat. 
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Yvonne Hirdman (1988) definierar genus som föränderliga tankekonstruktioner om män och 

kvinnor som producerar föreställningar och sociala praktiker. Vidare menar hon att dessa 

genuskonstruktioner ingår i ett genussystem som är en ordnande struktur av kön. Denna 

struktur menar Hirdman är en grundläggande sådan, som utgör en förutsättning för alla andra 

sociala ordningar. Genussystemet är uppbyggt av två bärande principer, dikotomin och 

hierarkin. Dikotomins princip innebär att manligt och kvinnligt ska hållas isär inom 

genussystemet. Hierarkin inom systemet innebär att mannen är norm för människan och för 

det allmängiltiga och normala. Enligt Hirdman legitimerar och genererar isärhållningens 

princip den manliga normen. Uppdelningen tar sig uttryck både i sociala praktiker och i 

föreställningar om manligt och kvinnligt. Detta system är också meningsskapande för dess 

deltagare och maktskapande genom dessa två principer. Hirdman menar även att 

genussystemet tar sig uttryck i ett genuskontrakt, där konkreta föreställningar om hur män och 

kvinnor ska vara mot varandra i olika situationer är bestämda. Genuskontraktet innebär olika 

handlingsmönster för könen.  

En teori om våld i nära relationer som utgår från en genusförståelse av problemet är 

könsmaktsperspektivet. Detta perspektiv bygger på en förståelse av våld i heterosexuella 

parrelationer som ett maktmedel som män använder för att underordna kvinnor och 

därigenom upprätthålla sin överordnade position. Skillnaden mellan en våldsam relation och 

en icke-våldsam relation anses också vara en gradskillnad, inte en artskillnad. Om denna 

modell kan användas för att förstå våld i samkönade relationer har varit föremål för debatt. 

Förespråkare menar dock att homosexuella parrelationer även de påverkas av 

könsmaktsstrukturer, men att dessa strukturer inte tar sig samma uttryck som i heterosexuella 

parrelationer (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2009). 

3.4. Intersektionalitet 

Eftersom utsattheten vid partnervåld hos hbt-personer inte enbart avgörs av föreställningar om 

genus, så kan ett intersektionellt perspektiv vidga förståelsen av våld i nära relationer. En 

förståelse av hbt-personers situation vid partnervåld måste vidgas till att inkludera genus som 

en faktor bland flera som samverkar i skapandet av deras utsatthet. Ett intersektionellt 

perspektiv blir då användbart. 

Intersektionalitet som begrepp myntades av Kimberle Crenshaw (Nationellt centrum för 

kvinnofrid, 2009). I artikeln Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics and 

Violence Against Women of Color (1991) ville Crenshaw med begreppet synliggöra att svarta 

kvinnors utsatthet och erfarenheter skapades i intersektionen av både rasism och sexism och 

att deras utsatthet inte kan förstås genom en analys av enbart ras
4
 eller genus. Crenshaw 

påpekar att även om hon i sin artikel fokuserar på intersektionen mellan ras och genus, så kan 

och bör begreppet expanderas till att även inkludera klass, sexualitet och ålder.  

Det intersektionella perspektivet undersöker hur olika samhälleliga maktordningar såsom 

exempelvis genus, klass, etnicitet och sexualitet tillsammans skapar olika maktpositioner 

                                                             
4
 Här används begreppet ras istället för etnicitet, dels för att Crenshaw som skriver i en amerikansk kontext 

använder begreppet ”race” och dels för att fånga kopplingarna med rasistiska strukturer. 
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(NCK, 2009, Lykke, 2003). Begreppet betonar att det är en växelverkan mellan kategorierna 

som leder till social exklusion och att maktasymmetri uppstår i en oupplöslig dynamisk 

interaktion dem emellan (Lykke, 2003). Enligt en intersektionell analys formas inkludering 

eller exkludering på en strukturell nivå av fler än en faktor (NCK, 2009). Det är en simultan 

växelverkan mellan flera faktorer som leder till maktrelationer och inte en summering av olika 

maktstrukturer relaterade till föreställningar om till exempel genus, sexualitet och etnicitet 

(Lykke, 2003, de los Reyes & Mulinari, 2005). 

De los Reyes, Molina och Mulinari förklarar begreppet utifrån kön, klass och ras/etnicitet på 

följande sätt:  

Intersektionalitet tillhandahåller en teoretisk ram för att analysera hur makt 

konstitueras utifrån socialt konstruerade skillnader som är inbäddade i varandra 

och som förändras i skilda rumsliga och historiska sammanhang. Ett sådant 

perspektiv skiljer sig från tidigare försök som ledde till en mekanisk förståelse av 

kategorierna kön, klass och etnicitet där individernas position bestäms av summan 

av överordning och underordningsstrukturer. Idén om intersektionalitet tar sin 

utgångspunkt i en förståelse av makt som en multidimensionell konstruktion där 

kön- klass och ras/etnicitet är konstituerande (bärande) principer. Ojämlikhetens 

materiella bas är given utifrån de olika positioner som människorna har i var och 

en av dessa maktstrukturer. Intersektionalitetsperspektivet synliggör hur dessa 

olika positioner konstituerar varandra. (de los Reyes, et al. 2006, s.25) 

Ojämlikhet är alltså något som skapas utifrån flera faktorer och människor positioneras 

utifrån flera olika maktordningar samtidigt. För denna studie är viktiga faktorer och 

maktordningar sexualitet och kön, men även ålder, etnicitet och klass är av vikt. Vidare 

förklarar de los Reyes et al. att: 

Detta är en process som sker simultant i tid och rum. Det finns inga sociala 

positioner (eller identiteter) som inte konstrueras utifrån klass, kön och ras/etniska 

asymmetrier. Ojämlikhet kan aldrig förstås eller bemötas politiskt utan att ta 

hänsyn till denna simultana, tid- och rumsligt föränderliga konstruktion. Makt kan 

inte konstitueras utan de dikotomiska föreställningar om likhet/olikhet som 

tillhandahålls av kapitalistiska, patriarkala och rasistiska ideologier. Det är dessa 

föreställningar som gör det möjligt att klä socialt skapad ojämlikhet i naturens och 

det oföränderligas beklädnad. (de los Reyes et al., 2006, s.25) 

Den dikotoma synen på genus som Hirdman (1988) anser präglar vår förståelse av kön, kan 

genom de los Reyes et al.s ovanstående resonemang utvidgas till att innefatta även andra 

ordnande föreställningar såsom exempelvis etnicitet. 

Lykke (2003) tar också fasta på begreppets förmåga att belysa föränderlighet. Individer blir 

subjekt genom effekt av och förhandling med diskurser och maktaxlar som interagerar med 

varandra.  
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Bograd (2005) argumenterar för att inkluderingen av fler dimensioner än genus vid förståelse 

av våld i nära relationer ger tyngd åt teorier om dem. I Bograds resonemang är det kvinnors 

skilda upplevelser av våldsutsatthet som är i fokus, där det betonas att just dessa skillnader 

mellan kvinnor skapar olika förutsättningar för hur de utsatta själva förstår våldet, hur andra 

behandlar dem och hur deras möjligheter till hjälp ser ut. Vidare hävdar Bograd att för 

lesbiska kvinnor kan terminologin som används vid våld i nära relationer, där mannen 

används synonymt med förövare, osynliggöra det våld som kan utövas av en kvinna, mot en 

kvinna och få konsekvensen att en utsatt lesbisk kvinna inte söker hjälp hos organisationer 

som inte explicit vänder sig till just lesbiska. För att öka förståelse kring våld i samkönade 

relationer och hur de utsatta bemöts när de söker hjälp så kan intersektionalitet vara ett bra 

verktyg. Hjälparen måste förstå utsattheten utifrån fler dimensioner än en och dessutom se hur 

de samverkar för att skapa en unik form av utsatthet. En lesbisk kvinnas utsatthet kan till 

exempel inte förstås utifrån enbart en analys av kön utan måste även förstås utifrån en analys 

av sexualitet. Ur ett intersektionellt perspektiv kommer hon positioneras både utifrån 

kategorin kvinna och utifrån kategorin homosexuell. Även etnisk tillhörighet, klass och ålder 

kommer att inverka i hennes utsatthet. Att förstå utsatthet utifrån mer än enbart kön eller 

sexualitet blir utifrån ett intersektionellt perspektiv nödvändigt då kön och sexualitet är 

ofrånkomligt sammanbundna med varandra trots att betydelsen av dem är föränderliga i tid 

och rum.  

Lykke (2003) föreslår att en intersektionell analys alltid måste utgå från ett val av vilka 

maktordningar som ska ingå i den, vilket ofrånkomligt leder till att andra maktordningar väljs 

bort. Detta för att begreppet annars kan bli ohanterligt med en stor mängd maktasymmetrier 

som ska behandlas. Viktigt är dock att reflektera över sina val och att kritiskt problematisera 

de kategorier som valts bort. Denna studies fokus är hur föreställningar om genus samverkar 

med föreställningar om sexuell läggning, könstillhörighet och könsuttryck. Då föreställningar 

om hedersrelaterat våld visat sig vara kopplat till hbt-personers utsatthet i materialet kommer 

även analysen beröra etnicitet och ålder. Dessa maktordningar kommer dock inte stå i fokus 

för analysen. 

3.5. Queer 

Intersektionalitet vidgar förståelsen av genus, där genus inte kan ses som frånkopplat från 

andra maktordningar i samhället. Genusperspektivet och det intersektionella perspektivet kan 

med fördel kombineras med ett queerteoretiskt perspektiv, speciellt begreppet 

heteronormativitet kan vara ett användbart komplement vid analys av materialet. Nedan följer 

en kort redogörelse för viktiga queerteoretiska utgångspunkter, sedan förklaras 

heteronormativitet och till sist följer en redogörelse för hur detta begrepp kan komplettera 

intersektionalitet vid analys av resultaten för denna studie. 

Queer som begrepp kan ha flera betydelser, men förstås här som kritiska studier av 

heteronormativitet (NCK, 2009; Kulick, 1996; Rosenberg, 2002; Ambjörnsson, 2006). Kulick 

(1996) menar att queer ska ses som ett antal perspektiv som används för att tolka olika 

företeelser och inte som en enhetlig teori. Enligt Ambjörnsson (1996) är ett queert perspektiv 

fokuserat på olika relationer i samhället som är kopplade till genus, sexualitet och makt, 
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samtidigt som det förgivettagna och föreställningar om normalitet ifrågasätts. Vidare menar 

Ambjörnsson att queer vill “undersöka hur sexuella normer uppstår, fungerar, upprätthålls 

och ifrågasätts” (s.35). Rosenberg (2002) påpekar att om ett queert förhållningssätt intas så 

står det alltid i relation till den heterosexuella normens exkluderande princip. En viktig 

utgångspunkt är att betrakta sexualitet om något som konstrueras socialt, historiskt och 

geografiskt där fokus ligger på heterokulturell dominans som en förtrycksmekanism. Vidare 

är det förenande för queerteoretiska perspektiv att inte se heterosexualitet som något naturligt 

och givet; att det är heterosexualiteten som ska problematiseras (Kulick, 1996; Rosenberg, 

2002; Ambjörnsson, 2006) och att föreställningar om genus är beroende av en normerande 

heterosexualitet (Ambjörnsson, 2006). 

Ett centralt begrepp inom queerteoretiska perspektiv är heteronormativitet som definieras av 

Rosenberg (2002) som följande: 

Heteronormativitet är enkelt uttryckt antagandet att alla är heterosexuella och att 

det naturliga sättet att leva är heterosexuellt. Med begreppet heteronormativitet 

åsyftas i forskningssammanhang de institutioner, strukturer, relationer och 

handlingar som vidmakthåller heterosexualitet som något enhetligt, naturligt och 

allomfattande. (Rosenberg, 2002, s.100) 

En binär syn på kön och en hegemonisk heterosexuell norm utgör grunden för 

heteronormativitet. Heteronormativitet är en aktivt normerande process, där avvikande 

marginaliseras, osynliggörs och stereoptypiseras. Denna process sker i form av uteslutning av 

avvikelser ur normen, genom en uppdelning i kategorierna vi och dem, samt genom 

assimilering, där avvikelser införlivas inom normen (ibid.).  

Genom att använda begreppet heteronormativitet istället för heterosexualitet betonas det att 

det är normsystemet som granskas, inte enskilda personers sexuella handlingar (Ambjörnsson, 

2006; Rosenberg, 2002). Heteronormativitetens uttryck ser olika ut beroende på tid och 

kontext. En konsekvens av heteronormativiteten är att homosexuella blir bemötta och 

behandlade som heterosexuella. Det är dock inte enbart föreställningar om sexualitet som har 

betydelse för heteronormativiteten utan gränsdragningar kring genus spelar också in eftersom 

föreställningar om kön och genus påverkar föreställningar om sexualitet (ibid.) 

Alternativa levnadsförhållanden såsom samkönade relationer blir med ett heteronormativt 

perspektiv osynliggjorda (Röndahl, 2005). Inom sjukvården kan heteronormativiteten bidra 

till att hbt-personer inte vågar vara öppna om sin läggning i mötet med vårdpersonalen 

(Åkesson, 2010). En tänkbar effekt av ett heteronormativt synsätt från professionella i mötet 

med hjälpsökande hbt-personer är att de specifika våldsuttryck som förekommer i samkönade 

relationer förbises.  

Både queerteoretiker och intersektionella teoretiker talar om förgivettaganden av 

maktordningar och att förhållandena dem emellan ses som naturliga och oföränderliga. En syn 

på dessa ordnande kategorier, såsom kön, sexuell läggning och etnicitet, som naturliga ger 

också följden att ojämlikheten ses som naturlig och ofrånkomlig. Därför blir 
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heteronormativitet som begrepp ett bra komplement för att analysera den valda 

maktordningen sexuell läggning tillsammans med genus. 

3.6. Hur de teoretiska begreppen ska användas 

Studiens utgångspunkt är en socialkonstruktionistisk sådan, då förståelsen av våld i nära 

relationer är något som konstrueras genom interaktion i samhället. Denna studies syfte är att 

undersöka hur kommuner diskursivt konstruerar våld i nära relationer och hjälp för denna 

utsatthet genom dokument som riktar sig internt till professionella i den egna verksamheten 

samt information som riktar sig direkt till utsatta medborgare: handlingsplanerna respektive 

hemsidorna. Dessa dokument betraktas i denna studie som en del av den samhälleliga 

diskursen kring våld i nära relationer. Hirdmans teori om genussystemets dikotomi och 

hierarki blir användbar för att se vem som konstrueras som utsatt och förövare. Då syftet är att 

närmare undersöka hur samhället konstruerar våld i hbt-personers nära relationer måste 

genussystemet kombineras med en intersektionell förståelse, där utsatthet ses som en skapelse 

av samverkan mellan genus och andra samhälleliga maktordningar, i detta fall sexuell 

läggning. Queerteorins begrepp heteronormativitet blir ett användbart verktyg då 

föreställningar om våld i nära relationer är tätt sammankopplat med föreställningar om 

sexualitet och då främst antaganden om heterosexualitet hos de berörda. 

4. Metod  

Syftet med denna studie är att undersöka hur våld i hbt-relationer konstrueras som 

samhällsproblem, därför kommer en diskursanalys av kommuners hemsidor och 

handlingsplaner att genomföras. Detta för att undersöka hur de som ansvariga för hjälp och 

stöd för våldsutsatta konstruerar våldsutsatthet, utsatt och förövare.  

Winther Jørgensen och Phillips (2000) skriver att det råder oenighet om vad diskurser är och 

hur en diskursanalys går till men fastställer att en diskurs är “ett bestämt sätt att tolka världen 

(eller delar av världen)” (s.136). Aspers (2011) menar att vid en diskursanalys studeras den 

förgivettagna mening och de outtalade dimensioner som kommer till uttryck i materialet. 

Nilsson (2012) redogör för det foucaultianska perspektivet på diskurs, som något utöver 

enbart språkliga konstruktioner, utan som en dynamisk process mellan social praktik och 

språk. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) menar att diskursanalys som 

metod ingår i en kritiskt granskande tradition av textanalys, där syftet är att belysa samhällets 

maktrelationer. Vidare menar de att diskursanalyser utmärks av en förståelse av språket som 

medskapare av verkligheten därmed kan texter ha ett avgörande inflytande på hur människor 

uppfattar världen. De menar även att en diskursanalys visar på gränser för vad som anses vara 

normalt i en given kontext. Enligt Boréus och Bergström (2012) kan texter spegla, 

reproducera eller ifrågasätta det fenomen de beskriver. Texter måste också relateras till 

avsändare och tilltänkta mottagare. 

Utgångspunkten för denna uppsats är den foucaultianska synen på diskurs, vilket innebär att 

en diskurs inte enbart är begränsad till text utan att den även utgörs av andra kommunikativa 

och språkliga fenomen, samt social praktik. Kommunernas diskurs kring våld förstås även 

som innefattande dess praktik kring ämnet. Vad som skall undersökas i denna studie är dock 
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kommunernas skriftliga del av diskursen. Detta görs som tidigare nämnts genom ett antal 

informationssidor på webben riktade direkt till berörda, samt kommunernas handlingsplaner 

kring våld i nära relationer.  

Denna studies utgår ifrån att texterna från de valda kommunerna både speglar praktiken kring 

våld i nära relationer och konstruerar denna praktik. Deras handlingsplaner är en diskurs kring 

våld i nära relationer och hur de berörda ska hjälpas. Dessa dokument sätter också praktikens 

ramar och får konsekvenser för de som är utsatta. Det som studeras är därför kommunernas 

konstruktion av vem som kan anses ha rätt till hjälp och stöd genom att definieras som utsatt. 

Kommunernas informationssidor på webben undersöks också. Dessa sidor kan i dagens 

svenska samhälle vara det första som möter en våldsutsatt person som tagit ett steg mot att 

söka hjälp. Det är därför relevant att undersöka hur våld i nära relation konstrueras samt vem 

som konstrueras som våldsutsatt och därmed är berättigad till hjälp. Dessa texter kan i led 

med resonemanget hos Esaiasson et. al (2012) påverka hur en hbt-person uppfattar sin 

våldsutsatthet.  

4.1. Urval 

Följande åtta kommuner har inkluderats i studien: Bollnäs, Karlskrona, Kungälv, Malmö, 

Nordmaling, Skellefteå, Stockholm (Södermalms stadsdelsförvaltning) och Uppsala (se 

Tabell 1). Ett bekvämlighetsurval har gjorts då ett antal kommuner som haft lättillgängliga 

handlingsplaner valts ut. Ingen avsikt att kunna generalisera resultaten finns, men för att 

uppnå en bred representation har kommuner med geografisk spridning valts ut. 
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Tabell 1. Kommunernas handlingsplaner 

Kommun Titel på handlingsplan Utgivningsår Antal 

sidor 

Bollnäs Handlingsplan mot 

Våld i nära relation 

2012 24 

Karlskrona Handlingsprogram mot våld i nära 

relationer 

2008 18 

Kungälv Våld i nära relationer - gemensam 

handlingsplan för Kungälvs 

kommun 

2012 24 

Malmö Handlingsprogram för insatser vid 

våld mot kvinnor och barn i 

Malmö 

2007 46 

Nordmaling Handlingsprogram för stöd åt 

misshandlade kvinnor och deras 

familjer 

2009 13 

Skellefteå Handlingsprogram i samverkan för 

stöd till våldsutsatta kvinnor & 

barn som bevittnat våld 

2011 23 

Stockholm 

(Södermalms 

stadsdelsförvaltning) 

Handlingsplan - för Södermalms 

stadsdelsförvaltnings arbete med 

våld i nära relation 

2013-2014 29 

Uppsala Handlingsplan för kvinnofrid 2007 18 

 

4.2. Tillvägagångssätt 

En sökning gjordes på webben för att hitta kommunala handlingsplaner mot våld i nära 

relationer och åtta kommuner med tillgängliga handlingsplaner valdes ut. Hemsidorna för de 

valda kommunerna besöktes för att finna den väg som en våldsutsatt kommunmedborgare 

skulle söka sig. Genom att klicka på genvägar hos respektive kommun eller genom att söka i 
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deras sökfält hittades hos varje kommun en sida som riktar sig direkt till en våldsutsatt person, 

den våldsutövande eller anhöriga. Sökfältet användes vid de tillfällen då det inte fanns en 

tydlig väg att gå. Sökorden som användes varierade, då olika kommuner använder olika 

problemformuleringar för att beskriva våld i nära relationer. De sökord som användes var i 

följande ordning: våld i nära relationer, partnervåld, mäns våld mot kvinnor och kvinnofrid. 

Utskrifter för varje kommuns sidor gjordes, vissa kommuner hade flera informationssidor, 

andra hade enbart en sida. Handlingsplanerna tillsammans med utskrifterna av hemsidorna 

kodades
5
 och analyserades sedan. 

4.3. Analysmetod 

En aspekt att reflektera kring vid tolkning av texter är valet av tolkningsperspektiv. Enligt 

Esaiasson et al. (2012) kan texter ha olika innebörd för forskaren, avsändaren och den 

tilltänkta mottagaren. Enligt dem kan forskaren vid analys välja att anlägga ett av dessa tre 

perspektiv och beroende på vilket som väljs komma fram till olika resultat. Även den egna 

förförståelsen påverkar den tolkning som görs. Detta beskrivs också av Aspers (2011). För att 

förstå ett studerat fenomen krävs exempelvis kunskap om kontexten, i detta fall våldsutsatthet, 

och grunderna i det sociala system där studerade uttalanden produceras, kommunernas ansvar 

och aktuella lagrum. En medvetenhet om att tolkningar görs utifrån den egna förförståelsen är 

alltså nödvändig. Förståelsen av ett fenomen ökar då det studeras, vilket sker genom en 

process där studerande av delarna bidrar till förståelse av helheten och vice versa. Denna 

process kallas den hermeneutiska cirkeln.  

4.4. Avgränsningar 

Enligt Esaiasson et al. (2012) måste diskursen avgränsas vid en textanalys. De påpekar att 

inför varje studie måste ett metodologiskt val göras kring vilka aktörer som skall studeras, 

samt val kring vilken typ av material av den valda aktören som ska studeras. Dessa val måste 

åtföljas av en reflektion kring de effekter som dessa val får, vilket är speciellt viktigt när det 

är ett kollektiv och dess diskurs som ska studeras. I både val av aktör och material från 

aktören kan ett snävt respektive ett brett urval tillämpas. Beroende av vilket urval som gjorts 

så blir konsekvenserna för resultaten varierande. 

För denna studie har material från åtta olika kommuner valts ut för att representera en 

kommunal diskurs kring våld i samkönade relationer. De kommunala socialnämnderna förstås 

inte som ensamma aktörer i produktionen av diskurser kring våld i samkönade relationer. Det 

hade givetvis varit önskvärt att inkludera ett bredare urval av aktörer, såsom kvinnojourer och 

hbt-organisationer, för att se hur våld i samkönade relationer konstrueras diskursivt av fler 

aktörer i samhället. Denna studie har dock valt att enbart fokusera på kommunala texter. Dels 

eftersom kommunerna är ytterst ansvariga för att erbjuda våldsutsatta personer hjälp och även 

eftersom kommunala dokumenten kan ses som både skapare av en diskursiv praktik och en 

representation av denna praktik. Att denna uppsats skrivs inom ämnet socialt arbete gör att de 

kommunala aktörernas diskursproduktion är ett relevant studieobjekt. Urval av aktörer är 

därför snävt i den mening att enbart en typ av möjliga aktörer, nämligen kommuner, studeras 

                                                             
5 Enligt kodschema, se bilaga 1. 
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och andra aktörer, exempelvis polis, landsting och kvinnojourer, valts bort. Resultaten för 

denna studie representerar därför bara en av många aktörer inom diskursen våld i samkönade 

relationer. I ett försök att bredda inom gruppen har dock flera kommuner med geografisk 

spridning valts. Samma avgränsningar som gjorts gällande aktörer har också gjorts i fråga om 

vilken typ av material som studerats. Under sökningen av texter som producerats av 

kommuner kring det valda ämnet hittades länkar till annan typ av material som härstammade 

från andra aktörer eller som producerats av olika samverkansprojekt. En avgränsning har dock 

gjorts till att enbart innefatta information som återfinns via hemsidor och i kommunala 

handlingsplaner. 

Två av de utvalda kommunerna, Malmö och Stockholm, hade informationsfilmer på sina 

hemsidor. Dessa filmer riktade sig både till allmänheten och till direkt berörda. Bilder 

förekom också på några av kommunernas sidor, ibland specifika bilder på de aktuella sidorna 

om våld, ibland allmänna bilder för hela hemsidan. Bilder och filmer kommer inte inkluderas 

i analysen då denna studie begränsas till kommunernas skriftliga material som kan hittas via 

deras hemsidor samt deras handlingsplaner. Därmed exkluderas också foldrar och broschyrer. 

Våld i nära relationer innefattar även våld utövat av andra närstående personer än en partner, 

som till exempel föräldrar och syskon. I denna studie kommer fokus dock enbart ligga på 

partnervåld. Då denna uppsats fokuserar på våld inom samkönade relationer kommer inte 

diskursiva konsekvenser för utsatta och förövare i heterosexuella relationer att beröras. 

Hedersrelaterat våld kommer inte heller att undersökas närmare i denna uppsats, utan berörs 

enbart när hedersrelaterat våld sätts i relation till just utsatthet för våld utifrån att vara hbt-

person. Denna uppsats fokuseras på våld i en nära parrelation och därför har avgränsningar 

gjorts kring hedersrelaterat våld, då detta våld kan förstås som utövat inte enbart i en 

parrelation utan i ett större familjesammanhang.  

4.5. Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten hos en undersöknings resultat, alltså huruvida 

resultaten kan replikeras (Bryman, 2002). Boréus och Bergström (2012) anser att god 

reliabilitet vid textanalys främst är en fråga som rör tolkningsaspekten, där textläsningen 

måste vara noggrann utifrån syftet och att felkällor skall uteslutas. För att höja reliabiliteten 

för denna undersökning kommer båda författarna till denna uppsats att läsa och analysera allt 

material som skall användas. Analyserna kommer sedan jämföras för att se hur de 

överensstämmer, detta för att uppnå en så hög grad av intersubjektivitet som möjligt. God 

intersubjektivitet innebär att olika personer utför samma undersökning av samma fenomen 

och kommer fram till samma resultat. Den slutgiltiga analysen som presenteras i resultatet 

kommer vara en gemensam analys. Analysen kommer att underbyggas med referat och citat 

från handlingsplaner och hemsidor, vilket enligt Boréus och Bergström utmärker god 

forskning vid textanalyser.  

Validitet handlar om huruvida man uppmätt det som avsett samt om resultaten kan 

generaliseras till att gälla i andra sammanhang. Validitet är relaterad till reliabilitet, ett 

instabilt mått som inte är reliabelt kan inte ge en valid mätning av begreppet i fråga (Bryman, 

2002). Trost (2005) menar att dessa begrepp inte är helt applicerbara på kvalitativa studier då 
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dessa bygger på en föreställning om att något är konstant och därmed oföränderligt. Bryman 

(2002) påpekar även att det finns en pågående diskussion mellan kvalitativt inriktade forskare 

om att betydelsen av begreppen måste anpassas till kvalitativ forskning, då de ursprungligen 

är utformade för kvantitativ forskning. Även Boréus och Bergström (2012) påpekar att 

validitet i förhållande till en konstruktivistisk syn på forskning har varit under debatt. De 

menar att forskaren är medkonstruktör av sitt studieobjekt och att den egna förförståelsen 

bestämmer de svar som forskaren finner för frågeställningarna. Därför hävdar de att inte bara 

textanalysmetoden ska beaktas vid en validitetsbedömning, utan även forskaren själv och 

forskarens förförståelse som är beroende av den historiska och sociala kontext som den 

befinner sig i. 

5. Resultat  

Studiens resultat kommer först att presenteras uppdelat i resultat för den offentliga 

informationen riktad direkt till medborgarna i form av hemsidor och resultat för den 

professionellt inriktade informationen i form av handlingsplaner. Heteronormativitet, 

genussystemets dikotomi och intersektionalitet är de diskursiva teman som kommer ligga till 

grund för analys och presentation av resultat under respektive kategori. Slutligen kommer 

resultaten jämföras med varandra för att se hur informationen riktad till medborgare och 

professionella speglar varandra, samt hur de tillsammans formar en diskurs kring våld i nära 

relationer och främst hur denna diskurs förhåller sig till hbt-personer. 

5.1 Information riktad till medborgarna 

Hemsidorna hos de kommuner som undersökts skiljer sig mycket åt i omfattning och 

utformning. Några kommuner har flera sidor som på olika sätt behandlar våld i nära 

relationer, andra kommuner har en kortfattad sida. Vissa av kommunerna har mycket 

information medan andra enbart lämnar kortfattad kontaktinformation. Många kommuner 

länkar till andra externa aktörer, medan andra enbart lämnar information till kommunala 

hjälpinstanser. 

Konstruktion av utsatt 

I diskursen kring den våldsutsatta framträder denna ofta som en kvinna, män utelämnas ofta 

helt ur konstruktionen av vem som kan vara våldsutsatt. Kvinnor är de som frekvent utpekas 

som just utsatta: 

Våld i nära relation- kvinnor och barn i fokus! 

Socialnämnden har ansvar för att särskilt beakta behoven hos kvinnor som utsatts 

för våld av en närstående och barn som bevittnat våld. (Bollnäs kommun a) 

Våldsutsatta kvinnor kan dygnet runt kontakta Kriscentrum för kvinnor och barn. 

(Stockholms stad a1) 

Ibland används könsneutrala benämningar som ett du-tilltal eller våldsutsatta samt våldsutsatt 

person, vilket vid första anblick kan tänkas innefatta både män och kvinnor. En text måste 
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dock förstås både utifrån sina delar och utifrån sin helhet. Vid närmare läsning visar det sig att 

det som ofta menas med denna könsneutrala och inkluderande konstruktion av utsatt är en 

våldsutsatt kvinna.     

Om mannen försöker isolera dig från att träffa anhöriga /.../ så är det ett utslag av 

hans behov av makt och kontroll över sin kvinna och ett led i 

misshandelsprocessen. (Skellefteå kommun a3) 

Här framträder du:et senare som en heterosexuell kvinna utsatt av en man vilket är ett uttryck 

för en heteronormativ syn på relationer, där mannen och kvinnan sätts i förhållande till 

varandra. Inga alternativ relationsformer framträder här som möjliga när det gäller 

partnervåld. 

Du:et i nästa citat positioneras inte som utsatt kvinna utifrån att förövaren beskrivs vara en 

man som utövar våld över “sin kvinna”, utan här sker positioneringen genom att målgruppen 

för hjälpen beskrivs som en verksamhet för kvinnor: 

Om du är eller har varit utsatt för våld eller övergrepp hittar du information här 

om vart du kan vända dig. Nordmalings kommun har ingen egen kvinnojour men 

ett väl etablerat samarbete med Kvinnojouren i Umeå. (Nordmalings kommun a1) 

I båda dessa citat omvandlas dock det könsneutrala du:et till en våldsutsatt kvinna. 

Heteronormativa antaganden görs också i det första citatet genom att förövare konstrueras 

som man och utsatt som kvinna, relationen där våld förekommer konstrueras då som en 

heterosexuell sådan och alternativa relationsformer där våld kan förekomma osynliggörs. 

Ibland framträder en alternativ diskurs som synliggör lesbiska kvinnor som utsatta, även om 

de inte nämns explicit.  I följande citat, där en extern aktör i form av en kvinnojour har fått 

lämna information om det stöd som de erbjuder kvinnor, framträder kvinnor som lever i en 

lesbisk relation på följande sätt: 

Jouren finns till för alla kvinnor som lever i en relation som skrämmer, för 

kvinnor som hotas, terroriseras eller misshandlas av en man eller annan kvinna, 

som står henne nära. Det kan vara ens livskamrat, make, bror, pappa eller någon 

annan närstående. (Bollnäs kommun a) 

Det klargörs att den utsatta är en kvinna och att jourens verksamhet riktar sig till alla kvinnor. 

Alla kvinnor kan då förstås som inkluderande både lesbiska och bisexuella kvinnor, trots att 

de inte nämns explicit i texten. Detta förstärks också då det påtalas att det kan vara en 

närstående kvinna som utövar våldet mot henne. Även om närstående också kan förstås som 

andra nära relationer än en kärleksrelation, förstärker användningen av livskamrat att de som 

konstrueras som utsatta kvinnor här likväl kan leva i en homosexuell relation. Samma 

mönster framkommer även i detta citat: 
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Vi vänder oss till kvinnor som lever eller har levt i en destruktiv relation. Detta 

innebär en relation där hot, kränkningar, förtryck
6
 förnedring, fysisk, psykisk 

och/eller sexuellt våld förekommer. Du kan antingen leva tillsammans med en 

man/partner eller så har du separerat, men upplever att våldet och hoten som 

förekommit fortfarande påverkar ditt liv. (Karlskrona kommun a2) 

Även här är det kvinnor som tilltalas som utsatta och användningen av partner som ett 

alternativ till man, synliggör möjligheten att dessa utsatta kvinnor kan leva i en annan relation 

än en heterosexuell sådan. 

Män kan stundvis även de positioneras som våldsutsatta om än implicit: 

Vi vänder oss till män som lever eller har levt i en destruktiv relation. Detta 

innebär en relation där hot, kränkningar, förtryck
7
 förnedring, fysisk, psykisk 

och/eller sexuellt våld förekommer. (Karlskrona kommun a3) 

Det är i detta citat möjligt att förstå även män som utsatta i en relation där det förekommer 

olika former av våld. Även i konstruktionen av män som utsatta nämns det stundvis att 

förövaren kan vara en partner, vilket kan förstås som en annan man. Dock är inte män som 

lever i en samkönad relation lika synliggjorda eftersom konstruktionen av män som utsatta är 

mindre tydlig i diskursen hos kommunerna. De nämns aldrig heller som en särskilt utsatt 

grupp och de konstrueras aldrig i samband med hjälp. 

Det finns även exempel på en diskurs där den utsatta förstås som könsneutral: 

Nexus är kommunens stödverksamhet för människor som blir utsatta för hot eller 

våld av sin partner eller före detta partner, av släktingar eller någon närstående. 

(Uppsala kommun a3) 

Användningen av det neutrala ordet människor, vilket är ett väldigt inkluderande språkbruk 

gör att både män, kvinnor och transpersoner kan innefattas i förståelsen av vem som är den 

utsatta i detta citat. Det lämnas också öppet för olika former av relationer som dessa 

människor kan leva i, då det icke-könade ordet partner används. Denna diskurs nämner också 

att hjälp och stöd erbjuds oberoende av personens sexuella läggning: 

Alla som behöver stöd och bor i Uppsala kommun kan söka hjälp på Nexus; ung 

eller gammal, tjej eller kille, kvinna eller man. Nexus erbjuder stöd till alla som 

behöver det, oavsett var du kommer ifrån, sexuell läggning, om du har 

funktionsnedsättning, sociala eller hälsomässiga problem. (Uppsala kommun a3)  

Här finns också en antydan till ett intersektionellt tänkande kring våldsutsatthet. Flera olika 

maktordningar nämns, såsom exempelvis kön, hälsa och funktionalitet samt sexuell läggning. 

Trots att det inte påtalas att dessa olika maktordningar samverkar i skapandet av utsatthet, 

finns det i alla fall en medvetenhet kring att det finns grupper som är särskilt sårbara när de 

utsätts för våld i en nära relation 

                                                             
6
 Sic!, kommatecken saknas i originaltext. 

7
 Sic!, kommatecken saknas i originaltext. 
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Konstruktion av förövare 

I motsats till diskursen kring utsatt som domineras av en förståelse av våldsutsatt som en 

kvinna, framträder förståelsen av förövaren som en man i diskursen. Detta sker ibland genom 

att män nämns explicit som våldsutövare: 

 [Män] som utövar våld ska erbjudas insatser för att ändra sitt beteende. 

(Stockholm stad a1) 

Ibland sker det genom att det först används ord som beskriver en våldsutövare, men där 

förståelsen av denna beskrivning sedan klargörs som att åsyfta en man: 

Om misshandlaren försöker inbilla dig att du förlorar barnen om du lämnar 

honom, kom ihåg att verkligheten är den motsatta! (Skellefteå kommun a3) 

Det sker ofta en positionering av den våldsutövande mannen som i en heterosexuell relation: 

En man misshandlar när han känner sig kränkt i sin manlighet och makten över 

kvinnan är hotad.  

/.../ 

Efter misshandeln visar många män ånger och kommer med kärleksförklaringar 

som ger näring åt ett hopp hos kvinnan att det inte ska hända igen men som om 

och om igen slutar i besvikelse. (Skellefteå kommun, a3) 

Här uttrycks både en isärhållning av utsatt och förövare och ett heteronormativt synsätt på 

relationer. Isärhållningen tydliggörs särskilt genom att våldet hos förövaren förklaras 

härstamma ur en kränkt manlighet. Därmed utesluts kvinnor ur förklaringsmodellen; endast 

män kan vara förövare. Relationen där våldet utövas är också en heterosexuell sådan enligt 

denna kommuns konstruktion av förövare, då den manliga förövaren positioneras som i en 

relation med en kvinna. Inga andra alternativa relationer exemplifieras utan heterosexualiteten 

tas för given och får stå oproblematiserad. 

Kvinnor är osynliga i diskursen kring förövare. Detta gör att även om lesbiska inkluderas i 

konstruktionen av våldsutsatta, verkar våld mot kvinnor av andra kvinnor vara ett problem 

utan en förövare som kommunerna inte anser sig behöva erbjuda hjälp till. Detta 

exemplifieras här: 

Vi finns till för att hjälpa alla kvinnor, både unga och äldre, som lever i en 

relation där de blir slagna, hotade, förnedrade, kränkta eller illa behandlade på 

något sätt. Hjälp finns även att få för män som utsätts för våld av sin partner och 

för män som utövat våld. (Skellefteå kommun, a1) 

Både kvinnor och män konstrueras här som tänkbart utsatta för våld i en nära relation, men 

eftersom förövaren som ska erbjudas hjälp konstrueras som en man så försvinner lesbiska 

förövare. Våld utövas inte av kvinnor.  
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Frånvaron av den lesbiska förövaren visar sig även i följande citat från en kommun som valt 

att dela upp sina informationssidor utifrån kön. Denna uppdelning uttrycker likväl en dikotom 

uppdelning av genuskategorier. Konstruktionen av förövare måste här förstås utifrån båda 

dessa sidor, som tillsammans konstruerar förövaren genom att positionera den utsatta. Under 

sidan som riktar sig till kvinnor skriver kommunen: 

Vi vänder oss till kvinnor som lever eller har levt i en destruktiv relation. Detta 

innebär en relation där hot, kränkningar, förtryck förnedring, fysisk, psykisk 

och/eller sexuellt våld förekommer. Du kan antingen leva tillsammans med en 

man/partner eller så har du separerat, men upplever att våldet och hoten som 

förekommit fortfarande påverkar ditt liv. 

Vi vänder oss till dig som: 

• känner dig otrygg hemma  

• känner dig hotad  

• har blivit slagen  

• känner att du behöver redogöra allt för din partner  

• känner att du blir kontrollerad eller isolerad 

• har blivit tvingad till sexuella handlingar (Karlskrona kommun a2) 

Inledningen av detta citat kan tänkas inkludera både kvinnor som är våldsutsatta och 

kvinnliga förövare, då det inte specificeras att det är just utsatta kvinnor som sidan riktar sig 

till. Textens inledning riktar sig till kvinnor som levt i en destruktiv relation där våld 

förekommit men citatet anger inte vem som utövat våldet utan bara att våld förekommit. 

Därför kan inledningen tänkas rikta sig till både kvinnor som är utsatta för och förövare av 

våld. Det lämnas även utrymme för att denna kvinna kan leva med en annan kvinna, genom 

att nämna partner samtidigt som man. Det inledande stycket måste dock relateras till den 

efterföljande uppräkningen av kriterier för vilka kvinnor som denna sida riktar sig till. Första 

stycket specificerar inte om kvinnorna utsatts för våld eller utövat våld mot sin partner eller 

man. I de kriterier som räknas upp efter detta stycke visar sig diskursen kring kvinnor här 

betyda våldsutsatta kvinnor. Informationen som först kan tänkas innefatta kvinnor som både 

utsatt och förövare visar sig sedan begränsa sig till enbart utsatta. För att komma åt diskursen 

kring förövare måste denna kommuns sida relateras till den sida som riktar sig till män: 

Vi vänder oss till män som lever eller har levt i en destruktiv relation. Detta 

innebär en relation där hot, kränkningar, förtryck förnedring, fysisk, psykisk 

och/eller sexuellt våld förekommer. Du kan antingen leva tillsammans med en 

kvinna/partner eller så har du separerat, men upplever att våldet och hoten som 

förekommit fortfarande påverkar ditt liv. (Karlskrona kommun a3) 

I likhet med det inledande stycket med information riktat till kvinnor, kan män här förstås 

som både utsatta och förövare. Det uttrycks inte heller här att mannen är den som utövar våld, 
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utan informationen är riktat till män som lever i en relation där våld förekommit. Utrymme 

för män som våldutsatta lämnas alltså. Även här används partner, vilket öppnar upp för att 

samkönade par inkluderas i förståelsen av relationen mellan utsatt och förövare. Detta citat 

efterföljs också av en lista av kriterier som vidare specificerar vilka män som verksamheten 

vänder sig till: 

Vi vänder oss till dig som: 

- Har problem med din aggressivitet 

- Har varit med om att det förekommer våld i er relation 

- Har problem i samband med separation och skilsmässa 

- Har svårigheter i kontakten med dina barn 

- Befinner Dig i någon form av livskris (Karlskrona kommun a3) 

Fortfarande finns ett visst utrymme i diskursen för män som både våldsutsatta och förövare. 

Förövarpositionen kopplas här ihop med män genom att kommunen vänder sig till män med 

problem med aggressivitet. Formuleringen “Har varit med om att det förekommer våld i er 

relation” (ibid.) kan dock förstås som inkluderande både utsatta män och våldsutövande män. 

Det är dock enbart under rubriken män som förövaren konstrueras. Liknande konstruktion 

återfinns inte under rubriken för de kvinnor som de vänder sig till. Förövaren av våld i nära 

relationer förstås i dessa exempel som enbart en man. Även om konstruktionen av utsatt 

lämnar utrymme för att en utsatt kvinna kan leva ihop med en annan kvinna, återfinns inte en 

våldsutövande kvinna i konstruktionen av förövaren. 

Konstruktionen av offer och förövare framträder ofta som en konstruktion av genusdikotomi, 

där förövarpositionen förstås utifrån kategorin man och våldsutsatt utifrån kategorin kvinna. 

Förövare och utsatta hålls isär genom att de konstrueras inom separata sidor som riktar sig till 

män respektive kvinnor. Det framkommer också att föreställningar om heteronormativitet 

kopplar samman utsatt och förövare. Föreställningar om genus verkar i detta material vara 

beroende av den normerande heterosexualiteten som är en viktig utgångspunkt för 

queerteoretiskt perspektiv. Könet på vem som kan konstrueras som utsatt och förövare förstås 

när dessa två positioner kopplas samman genom heterosexualiteten. Kvinnor och män blir 

utsatta och förövare genom att de förutsätts ha en relation till varandra 

Konstruktion av våld 

Våld konstrueras ofta genom att utsatt och förövare sätts i relation med varandra. Det är här 

som våld i hbt-personers relationer kan framkomma i diskursen. Nästan alla kommuner ger 

någon definition av våld, vad våld innebär och vem som kan utsättas för våld och vem denna 

person kan utsättas av. Hur våld konstrueras är ofta nära sammankopplat med vem som 

konstrueras som förövare och vem som konstrueras som utsatt.  

Ett första tecken på hur diskursen kring våld i nära relationer förstås och konstrueras är hur 

problemet benämns. Olika sätt att namnge problemet är: “mäns våld mot kvinnor” (Skellefteå 
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kommun a1), “kvinnofrid” (ibid.; Malmö stad a1), “våld i nära relation” (Karlskrona kommun 

a1; Kungälvs kommun a; Stockholm stad a1), “våld i hemmet” (Malmö stad a1) eller 

“misshandlade kvinnor” (Nordmalings kommun a2). Ett återkommande mönster är en 

benämning av problemet som våld i nära relationer. Detta är en till synes neutral och 

inkluderande, det vill säga icke-könad, problemformulering. Efterföljande formuleringar visar 

dock många gånger på att begreppet våld i nära relationer används synonymt med mäns våld 

mot kvinnor, där den utsatta uppenbart är en kvinna i en heterosexuell relation. Våld i nära 

relation som diskurs blir då synonymt med mäns våld mot kvinnor om än under ett annat 

epitet. Den nära relationen förutsätts vara en heterosexuell sådan.  

En kommuns hemsida med rubriken Våld i nära relationer exemplifierar detta. På hemsidan 

börjar kommunen med att ge en neutral användning av person som utsätts för våld av en 

närstående:  

Om du utsätts för våld av den person du lever med eller en annan person som står 

dig nära, kan du få stöd och hjälp av socialtjänsten på din stadsdelsförvaltning. 

(Stockholm stad a1) 

Våld är alltså något som en person utsätts för av en annan person, men sedan klargörs i det 

efterföljande stycket att de som kan få hjälp är män som utövat våld och kvinnor som är 

utsatta. 

Om du har barn ska de få stöd för egen del och män som utövar våld ska erbjudas 

insatser för att ändra sitt beteende. Flera stadsdelsförvaltningar har särskilda 

kvinnofridsteam, som arbetar med allt våld i nära relationer, andra har 

resurspersoner med kompetens inom området. (Stockholm stad a1) 

I detta citat omvandlas de neutrala personer som blir utsatta för våld och de personer som 

utövar våld inom en relation istället till våldsutövande män och utsatta kvinnor. Teamet som 

arbetar med våld heter Kvinnofridsteamet och det är män som utövar våld som skall få hjälp 

att sluta med detta.  Kvinnan konstrueras som utsatt i och med att teamet som ger stöd och 

hjälp benämns som arbetande med kvinnofrid. De män som erbjuds hjälp och stöd är 

våldsutövande män, alltså förövare. Genusdikotomin tar sig enligt Hirdman (1988) uttryck i 

skilda föreställningar om manligt och kvinnligt. Här yttrar sig denna dikotomi genom att våld 

i en nära relation enbart kan förstås som något som män utövar. Att män skulle kunna utsättas 

för partnervåld utesluts därför genom att föreställningarna om vad som är manligt respektive 

kvinnligt ska hållas isär. Om våldsutövande förstås som manligt inom genussystemets logik, 

måste utsatthet för detta våld förstås som kvinnligt.  

Mannen och kvinnan i citatet ställs också ytterligare i relation till varandra genom att 

förekomsten av barn nämns. Antagandet här verkar vara att det är i en heterosexuell familj 

som våld kan förekomma. Heteronormativitetens antagande är att alla relationer, även 

våldsamma sådana, är heterosexuella. Det könsneutrala språket i början av citatet ger uttryck 

för heteronormativitetens osynliggörande av andra relationsformer, då personer som lever i en 

våldsam relation i efterföljande stycke förstås som heterosexuella personer. Vem som kan 
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vara utsatt och vem som kan vara förövare förstås därmed också som uteslutande 

heterosexuella personer. 

Ett annat exempel på där våld i nära relation används, men där betydelsen visar sig vara 

synonymt med våld mot kvinnor återfinns i följande citat med rubriken ”Våld i nära 

relationer”: 

Våld mot kvinnor är alltid ett brott och den som blivit utsatt för fysiskt och/eller 

psykisk misshandel, våldtäkt eller andra övergrepp behöver hjälp. (Kungälvs 

kommun a). 

Först benämns våld som något som sker i nära relationer, men av efterföljande text förstås 

denna relation vara en relation där minst en av parterna, den utsatta, är kvinna. Denna 

hemsida nämner inte förövaren alls. Så problemformuleringen kan tänkas inkludera även 

kvinnor i en relation med andra kvinnor. Även detta är ett exempel på isärhållning av könen; 

våld är något som enbart kvinnor kan utsättas för. Detta citat nämner inte vem som utsätter 

denna kvinna för våld, men utsatt konstrueras utifrån en föreställning att män inte kan 

inkluderas i den. Män som utsatta blir då osynliggjorda och utestängda ur diskursen. 

Homosexuella och bisexuella män som utsätts för våld av en annan man utestängs ur 

diskursen om våldsutsatt och mellan vilka våld kan förekomma.
8
  

Ett annat tema som identifierats i materialet är när kommuner beskriver problemet som mäns 

våld mot kvinnor. 

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett brott, ett socialt problem, ett 

folkhälsoproblem och ett jämställdhetsproblem. Mannen utövar våld mot kvinnan 

för att få makt och kontroll över henne. (Skellefteå kommun a1) 

Här formas diskursen utifrån en förståelse av våld som ett utryck för könsmakt, mannen 

utövar våld för att få kontroll över kvinnan. Problemet beskrivs som mäns våld mot kvinnor i 

nära relationer, vilket konstruerar nära relationer utifrån ett heteronormativt antagande. Nära 

relationer förstås som något som pågår mellan en man och en kvinna. Kommunen lämnar i ett 

tidigare stycke utrymme för att våld kan ske i samkönade relationer och nämner specifikt att 

män kan vara utsatta av sin partner. I detta citat så definieras dock våld i nära relationer som 

något som män utövar mot kvinnor. Detta uttrycker både heteronormativa antaganden och en 

dikotom förståelse av kön genom utsatt och förövare, där likhetstecken ställs mellan utsatt 

och kvinna, samt mellan man och förövare. 

En alternativ diskurs som förekommer är den där våld i nära relationer förstås som något som 

kan drabba människor inom olika former av relationer, detta visar sig i följande citat som 

inleds med rubriken ”våld kan drabba alla”: 

                                                             
8
 Även heterosexuella män utsatta av en kvinnlig partner utestängs, detta faller dock utanför området for denna 

studie. 
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Våld kan förekomma i alla relationer oavsett ålder, kultur, religion, etnicitet och 

social tillhörighet. Majoriteten av dem som utsätts för våld i nära relationer är 

kvinnor och barn, men det drabbar även män.  (Uppsala kommun a4) 

Här klargörs att våld kan drabba alla, kvinnor pekas ut som en särskilt utsatt grupp, men det 

klargörs även att våld kan drabba män. Här är den strikta dikotoma uppdelningen av män som 

förövare och kvinnor som utsatta under uppluckring. Isärhållningen är inte lika strikt utan det 

lämnas utrymme för alternativa föreställningar om män och kvinnor. Det finns även en 

medvetenhet om andra ordnande maktstrukturer vilket tyder på en viss intersektionell 

förståelse av våld, detta genom att till exempel ålder, etnicitet och social tillhörighet nämns. 

Dessa maktordningar sätts dock inte i relation till varandra. Kommunen öppnar också upp för 

att våld inte enbart sker i heterosexuella relationer genom att klargöra att alla har rätt till stöd 

oberoende av sexuell läggning: 

Nexus erbjuder stöd till alla som behöver det, oavsett var du kommer ifrån, 

sexuell läggning…(Uppsala kommun a3) 

Det länkas också till olika mottagningar, vissa är kvinnojourer och därmed endast inriktade 

mot utsatta kvinnor, men även RFSL:s brottsofferjour som riktar sig specifikt till hbt-personer 

förekommer. Mottagningen för våldsutövare heter Mottagning mot våld i nära relationer, 

vilket gör att fler kan inkluderas som förövare, vilket ytterligare visar på en vidare diskurs 

kring våld i nära relationer hos denna kommun. Även hos denna kommun finns riktade 

insatser till kvinnor, såsom det skyddade boendet, men det är inte enbart kvinnor som 

konstrueras som utsatt i denna diskurs. Sammantaget uppvisar Uppsala kommun en 

konkurrerande diskurs där genusdikotomi och heteronormativitet inte är lika tydligt 

förekommande. Diskursen kring våld i nära relationer, vilka som innefattas i problemet och 

hur det ska förstås, verkar vara under förhandling. Det finns inte en diskurs utan flera, även 

om en viss diskurs är mer dominerande så finns det också alternativa diskurser. 

Konstruktion av hjälp 

När hjälpen konstrueras diskursivt så är det ofta en våldsutsatt kvinna som framträder som 

skyddsvärdig och berättigad till hjälp. Detta exemplifieras följande citat: 

Är du utsatt för våld i en nära relation? 

Är du eller har du blivit hotad? 

Vågar du inte längre bo kvar i din bostad? 

Då kan du söka skydd på Kriscentrum Boende för våldsutsatta kvinnor och deras 

barn. (Malmö stad a2). 

Här tilltalas den våldsutsatta direkt, genom användningen av “du”. Detta skulle kunna tänkas 

inkludera både våldsutsatta män och kvinnor, både i heterosexuella relationer och 

homosexuella sådana. När kommunen sedan definierar vilken hjälp som finns, så är hjälpen 

riktad till våldsutsatta kvinnor. Du:et i detta fall förstås alltså som en kvinna. Vilken relation 
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dessa kvinnor lever i nämns inte, så lesbiska och bisexuella kvinnor innefattas i 

konstruktionen av utsatta. Homo- och bisexuella män innefattas däremot inte de som kan få 

hjälp och stöd för sin utsatthet. 

Liknande mönster återfinns hos Nordmalings kommun: 

Om du är eller har varit utsatt för våld eller övergrepp hittar du information här 

om vart du kan vända dig. Nordmalings kommun har ingen egen kvinnojour men 

ett väl etablerat samarbete med Kvinnojouren i Umeå. (Nordmalings kommun a1) 

Du:et visar sig vara en kvinna när hjälpen definieras som vara i form av verksamheter som 

riktar sig till kvinnor. Det är i sig inte negativt att hjälpen riktar sig till kvinnor. Problemet är 

att det inte erbjuds någon hjälp till män. Homo- och bisexuella män konstrueras inte som 

skyddsvärda och inkluderas inte i det du:et som erbjuds hjälp och stöd. Ibland konstateras det 

till och med att en viss hjälp inte kan erbjudas utsatta män. 

Idag finns inget skyddat boende i Uppsala för män som utsatts för våld i nära 

relation. (Uppsala kommun a6) 

Homosexuella och bisexuella män som utsätts för våld i en nära relation som söker sig till 

dessa sidor kan därför antas ställa sig tveksamma till att de kan vända sig till den kommunala 

socialtjänsten för att få hjälp och stöd för sin utsatthet. Detta skulle kunna förklara varför 

RFSL i sin rapport Misstro (Kuno et. al, 2013) fann att förtroendet till samhällsinstansers 

förmåga att hjälpa hbt-personer vid utsatthet för våld i en nära relation är lågt. Att så få i 

samma rapport uppger att de skulle vända sig till just socialtjänsten är inte heller 

anmärkningsvärt i ljuset av att väldigt få av kommunerna aktivt och explicit vänder sig till 

hbt-personer. När till och med en kommun påpekar att inget skyddat boende finns för män, så 

riskerar detta att bekräfta denna grupps låga förväntningar på att de skulle kunna få rätt stöd 

och bemötande. 

Väldigt ofta kommer en genusdikotomi till utryck i diskursen kring vilken hjälp som ska ges. 

Ofta har kommunerna en sida som riktar sig till män och en sida som riktar sig till kvinnor, 

där män ska få hjälp utifrån sin våldsutövande position och kvinnor utifrån sin våldsutsatthet. 

Denna dikotoma uppdelning av män och kvinnor utesluter män som utsatta och kvinnor som 

förövare. Därmed utesluts också icke-heterosexuella relationer ur konstruktionen av hjälp. Ur 

denna dikotoma syn på kön, framstår det som att det finns våldsutsatta lesbiska kvinnor, men 

inga lesbiska kvinnor som utövar våld. Likaså finns det våldsutövande homosexuella män, 

men inga våldsutsatta sådana. 

Karlskrona kommun formulerar sina hjälpinsatser under kategorierna Kvinnor och Män, och 

under varje sida klargörs vilken hjälp som erbjuds respektive kategori. Under kvinnor 

klargörs det att: 

Vi vänder oss till kvinnor som lever eller har levt i en destruktiv relation./.../Du 

kan antingen leva tillsammans med en man/partner… (Karlskrona kommun a2) 
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Kvinnorna förstås här som våldsutsatta. De kan dock vara utsatta både av en man eller en 

partner, vilket här förstås som en kvinna. Sedan räknas det upp en rad olika hjälpinsatser som 

just riktar sig till våldsutsatta kvinnor: 

Gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor 

I gruppverksamheten får du möjlighet att träffa andra kvinnor med liknande 

erfarenheter. 

/.../ 

Skyddat boende 

För skyddat boende kan du även vända dig direkt till Kvinnojouren i Karlskrona 

som tar emot våldsutsatta kvinnor som behöver skydd, stöd och gemenskap. 

(Karlskrona kommun a2) 

Kvinnor ska få hjälp utifrån sin utsatthet för våld. När män ska erbjudas hjälp är det i 

egenskap av förövare.  

[Män] som utövar våld ska erbjudas insatser för att ändra sitt beteende (Stockholm 

stad a1) 

         Centrum för män är en verksamhet som bedrivs i samarbete mellan Skellefteå 

kommun och Västerbottens läns landsting. Vi vänder oss till män, oavsett ålder, 

som använder våld i nära relationer och som vill ha hjälp att förändra sitt 

beteende. (Skellefteå kommun a4) 

I båda dessa citat konstrueras den hjälp som ges till förövare som riktad till män. Dessa 

nämns explicit som målgrupp. Diskursen kring hjälp präglas också den av en dikotom 

uppdelning av utsatt och förövare utifrån könstillhörighet hos de båda parterna. Utsatt förstås 

som kvinna och förövare förstås som man. När hjälpen delas upp efter den dikotomin, blir 

också diskursen kring våld i nära relationer en heteronormativ sådan. Detta eftersom utsatt 

och förövare konstrueras som i en kärleksrelation och när den ena parten enbart förstås som 

kvinna och den andra som man blir antagandet här att våld i nära relationer gäller 

heterosexuella parrelationer. 

De allra flesta kommuner länkar också till externa aktörer, dock alltid till aktörer som riktar 

sig till utsatta. Återkommande är att den externa hjälp som länkas till är olika instanser som 

riktar sig till utsatta kvinnor. Ibland är det riksorganisationer som Kvinnofridslinjen, Sveriges 

Kvinno- och tjejjourers Riksförbund (SKR), Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige 

(ROKS), andra gånger lokala aktörer som specifik riktar sig till kvinnor. 

Det finns dock variation inom vilka organisationer som kommunerna länkar till. Det finns 

även kommuner som länkar till RFSL:s brottsofferjour. Detta tyder på att diskursen kring 

vilka som behöver hjälp och stöd är under förhandling. Ibland finns en tillhörande förklaring 

av vilka som kan vända sig till RFSL:s brottsofferjour tillsammans med länken 
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RfSL Brottsoffer jour (sic!) 

Genom RFSL:s brottsofferjour kan du få stöd och hjälp med det våld du varit med 

om. Våld mot homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt-personer) kan ske 

på flera olika sätt. Det kan till exempel handla om partnervåld, hatbrott eller 

hedersrelaterat våld. (Bollnäs kommun a) 

Här klargörs att även hbt-personer kan vara utsatta för partnervåld och även om det inte är 

kommunens egen hjälp som erbjuds måste detta citat ändå ses som en utvidgning av 

kommunens syn på vem som kan vara utsatt för våld och i vilken relation detta kan ske. 

Malmö stad länkar också till RFSL. Deras förståelse av varför hbt-personer skulle behöva 

söka sig dit skiljer sig från Bollnäs kommun: 

RFSL i Malmö. För hbt-ungdomar som är utsatta eller har frågor kring 

hedersvåld. (Malmö stad a6) 

Diskursen kring hbt-personer är här främst unga som utsätts för hedersvåld. Det är inte 

partnervåld det främst handlar om, utan här spelar föreställningar om etnicitet in. Det är också 

ungdomar som informationen riktar sig till. 

Konstruktion av transpersoner 

Då det påpekats i avsnittet för tidigare forskning att kunskapen kring transpersoners utsatthet 

för våld i nära relationer är ett eftersatt område, anser vi att en studie som fokuserar på hbt-

personer särskilt bör lyfta fram transpersoner. Detta då denna grupp och deras erfarenheter av 

våld ofta är osynliggjorda inom forskning och praktik.  

Genomgående för alla hemsidor är frånvaron av transpersoner i diskursen kring våld i nära 

relationer. Våld konstrueras som något som kan ske mellan två könade parter, förövare och 

utsatt, man och kvinna. Eftersom transpersoner aldrig nämns explicit mer än vid ett tillfälle på 

en hemsida, så begränsar sig förståelsen av Man och Kvinna till cis-personer. Detta kan också 

förstås utifrån genusdikotomins isärhållande princip; föreställningar om manligt och kvinnligt 

måste hållas isär för att systemet ska vara begripligt. Transpersoner bryter mot normer kring 

en binär syn på kön och könsutryck och i begreppet finns en stor variation av könsuttryck och 

upplevelser av vilket kön som personen tillhör. Att inte utgå från en binär syn på kön, bryter 

mot dikotomin av genus som två strikt åtskilda kategorier. Frånvaron av transpersoner i den 

kommunala diskursen kring våld i nära relationer speglar också deras frånvaro i den tidigare 

forskning som gjorts inom fältet. 

Som tidigare nämns så synliggörs transpersoner enbart i en hemsida, vid ett tillfälle. Detta 

sker efter en förklaring om vilka som arbetar med våld, som här benämns som familjevåld och 

vilka som de vänder sig till:  

Vi som arbetar inom familjevåldsgruppen har som främsta uppgift att hjälpa 

familjer att få slut på våldet samt att hjälpa alla familjemedlemmar att bearbeta 

sina upplevelser. Vi vänder oss till både kvinnan, mannen och barnet. Lever du i 
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en homo, bi eller transsexuell relation och är utsatt, är du också välkommen att 

höra av dig till oss. (Karlskrona kommun a1)  

Dels konstrueras våld som något som sker mellan två parter, mannen och kvinnan, dessa två 

antas ha en inbördes relation till varandra. Det är också uttryck för en binär förståelse av kön, 

där personer tillhör det ena eller det andra. Transpersoner, som innefattar många olika 

könsidentifikationer och könsuttryck, blir inte inkluderade här. Sedan tilläggs att denna rätt 

till hjälp även gäller oavsett vilken typ av relation våldet förekommer i. Här benämns 

transsexuell relation. Detta kan vid första anblick tolkas som ett synliggörande av att även 

transsexuella kan vara utsatta för våld i nära relationer. Denna formulering tyder dock på en 

okunskap om vad begreppet egentligen innebär, här framställs det som en sexuell läggning 

och inte en fråga om personers upplevelse av könstillhörighet. Genom en felaktig användning 

av begreppet kan en rad konsekvenser bli möjliga. Dels blir transpersoner ännu mer 

osynliggjorda som utsatta för våld i nära relationer, det är även tänkbart att kunskapen om 

deras särskilda situation är mycket låg hos de professionella. Konsekvenser i hjälpsökande är 

också möjliga, då en felaktig användning av begreppen snarare signalerar okunskap än ett 

inkluderande av transpersoner som berättigade till hjälp. 

5.2 Verksamhetsinriktad information 

För att få en övergripande bild av kommunernas diskurser kring det studerade området är det 

även viktigt att undersöka hur de interna diskurserna ser ut och jämföra dessa med de 

offentliga. Nedan följer därför en analys av kommunernas handlingsplaner
9
 för våld i nära 

relationer. Av de studerade handlingsplanerna har hälften en neutral titel, exempelvis 

Handlingsplan mot våld i nära relationer. Resterande dokument har en titel som konstruerar 

problemet som något som drabbar kvinnor, exempelvis Handlingsplan för kvinnofrid eller 

Handlingsprogram för stöd åt misshandlade kvinnor och deras familjer. En genomgång av 

dokumenten visar dock att inga slutsatser om hur diskursen ser ut nödvändigtvis kan dras 

utifrån titelns formulering. 

Konstruktion av utsatt 

I den dominerande diskursen förutsätts den som utsätts för våld inom en nära relation vara en 

kvinna. Följande citat exemplifierar en vanligt förekommande beskrivning av målgruppen för 

handlingsplanerna: 

Handlingsplanen har inriktning mot kvinnor som utsatts eller utsätts för våld i 

nära relationer…(Uppsala kommun b, 2007, s.4) 

Nästkommande exempel är hämtat från en målbeskrivning: 

Fastställa rutiner för att upptäcka våldsutsatta kvinnor oavsett ålder, etnicitet, 

sexuell läggning, funktionsnedsättning eller missbruk och beroende (Bollnäs 

kommun b, 2012, s.4) 

                                                             
9
 Handlingsprogram har studerats och likställts med handlingsplan i vissa fall. I de fall då både 

handlingsprogram och handlingsplan funnits har handlingsplanen studerats. 
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Denna konstruktion av den utsatta kan sägas ha en viss bredd då den inkluderar flera särskilt 

utsatta grupper av kvinnor och därigenom ger uttryck för att en viss grad av intersektionell 

medvetenhet finns hos diskursskaparna. För att uppnå en högre grad av intersektionell 

medvetenhet förutsätts att dessa aspekter även relateras till varandra och inte enbart till den, i 

den dominerande diskursen, självskrivna maktordningen kön. I den dominerande diskursen 

beskrivs utsattheterna endast i kombination med att vara kvinna och sätts inte i relation till 

varandra. Ingen större intersektionell medvetenhet kan alltså utläsas. Då sexuell läggning 

ingår som en aspekt i citerat exempel inkluderas en del av hbt-gruppen; lesbiska kvinnor. 

Homosexuella män är dock inte inkluderade i denna konstruktion av den utsatta. Huruvida de 

lesbiska kvinnorna verkligen är inkluderade kan ifrågasättas då man läser vidare kring vilka 

som inkluderas i gruppen av tänkbara förövare, vilket kommer att beskrivas närmare under 

rubriken Konstruktion av utsatta. 

Nedan följer ytterligare ett citat som exemplifierar diskursen av den utsatta som kvinna: 

Kvinnomisshandel är inte en enstaka händelse utan snarare ett mönster av 

övergrepp mot en person. Det kan röra sig om fysiska, sexuella, psykiska och 

ekonomiska övergrepp. (Karlskrona kommun b, 2008, s.7) 

I detta citat framkommer att diskursen inte alltid är konsekvent. Här beskrivs den drabbade 

som en person men genom att benämna våldet som personen utsätts för som 

kvinnomisshandel fastställs ändå att denna person måste vara en kvinna. Detta 

förgivettagande följer de heteronormativa mönster som enligt tidigare forskning på området 

utgör allmängiltiga föreställningar. 

En neutral diskurs om vem som är utsatt förekommer också. I beskrivningen av en 

handlingsplans målgrupper ingår personer som utsätts för våld av närstående, gruppen 

förklaras på följande vis: 

Detta gäller både kvinnor och män, 18 år och äldre, personer i heterosexuella och 

samkönade relationer samt även inom andra familj– och släktrelationer så som 

personer som lever i hederskontexter (Södermalms stadsdelsförvaltning, 2013-

2014, s.12) 

I denna diskurs uttrycks specifikt att personer inom samkönade relationer ingår i målgruppen, 

homo- och bisexuella personer inkluderas därmed. Syftet med att inleda stycket med att 

specificera att målgruppen innefattar både kvinnor och män är förmodligen att vara 

inkluderande. Resultatet av denna binära könsuppfattning blir dock ett osynliggörande av 

transpersoner, som kanske inte identifierar sig som tillhörande någon av dessa två grupper. 

Nedan följer ytterligare ett exempel på denna diskurs: 

På Utsikt finns även en uppsökande verksamhet där Råd och Stöd kontaktar alla 

kvinnor/män som polisanmält våld i nära relationer oavsett om det gäller sin 

partner, före detta partner, vuxna barn eller andra nära relationer och erbjuder 

rådgivande samtal. (Karlskrona kommun b, 2008, s.16) 
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Här beskrivs återigen att kvinnor och män kan vara utsatta för våld av en partner, ingen 

könsbestämmelse görs av partnern. I denna diskurs frångås alltså det annars vanligt 

förekommande heteronormativa antagandet att ett par i en nära relation utgörs av en man och 

en kvinna. Likaså sker i konstruktionen i följande citat. Här framgår till en början en neutral 

konstruktion av den utsatta då förövaren är en man: 

Det finns stora vinster med att förmå våldsutövande män att upphöra med våldet. 

Även om en partner väljer att lämna mannen tar han troligtvis med sig sitt 

våldsamma mönster in i nästa förhållande. (Malmö stad b, 2007, s.32) 

I fortsättningen av stycket könsbestäms dock även den utsatta och det uteslutande 

heteronormativa antagandet är återigen ett faktum. 

Om mannen inte blir hjälpt att bryta sitt beteende kan detta orsaka stort lidande 

för inte bara en utan för flera kvinnor och för eventuella barn. (ibid.) 

Konstruktion av förövare 

Liksom i diskursen om den utsatta är även konstruktionen av förövaren oftast könsbunden. I 

motsats till den utsatta, som oftast konstrueras som kvinna, konstrueras förövaren i den 

dominerande diskursen som man. Detta sker ofta på ett sätt där inget som helst utrymme ges 

för att förövaren skulle kunna tolkas på något alternativt sätt, vilket exemplifieras genom 

följande två citat: 

Fysiska övergrepp kan innefatta att mannen (förövaren) exempelvis river, biter, 

bränner, skakar eller knuffar kvinnan, likaså örfilar, knytnävsslag, sparkar och 

stryptag. (Karlskrona kommun b, 2008, s.7) 

Att arbeta med förövare är också krävande och förutsätter att man kan bemöta 

personen respektfullt trots de allvarliga handlingar han begått. (Malmö stad b, 

2007, s.12) 

I det första citatet har man dessutom, genom en parentes, förtydligat att mannen som utför de 

beskrivna handlingarna är en förövare. Eventuellt kan tänkas att syftet var det motsatta, att 

ordet förövare inom parentes är menat som en neutral inkluderande term, men med tanke på 

att diskursen i denna handlingsplan genomgående konstruerar kvinnan som utsatt och mannen 

som förövare verkar det mindre troligt. I det andra citatet inleder man med neutrala 

formuleringar men avslutar med en könsbunden formulering. Likaså görs i följande citat:  

En alkoholpåverkad förövare använder oftare våld och med större brutalitet. 

Mannen använder våld när han är berusad… (Uppsala kommun b, 2007, s.4) 

Denna inkonsekvens i formuleringen av förövaren är relativt vanligt förekommande. Orden 

man och förövare används ofta synonymt på detta sätt och även då man använder neutrala ord 

såsom partner är det tydligt att det handlar om en man. Exemplet nedan är hämtat från en 

mall med frågor att ställa till en kvinna som misstänks vara utsatt för våld inom sin relation:  
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Är du rädd för att ”utlösa någonting” hos din partner om du går emot honom? 

(Skellefteå kommun b, 2011, s.5) 

Den citerade frågan är den sista i en rad frågor som i övrigt är könsneutralt formulerade. Med 

tanke på att diskursen i denna kommuns handlingsplan i övrigt är starkt heteronormativ och 

genusdikotom är intrycket att det inte är någon medveten strategi att använda ett neutralt 

språk för att beskriva förövaren. Det är endast i undantagsfall som de neutrala 

formuleringarna används. 

Följande mål är hämtat från samma handlingsplan som inkluderade lesbiska kvinnor i 

gruppen utsatta:  

Fastställa rutiner för att upptäcka män som utövar våld. (Bollnäs kommun b, 2012, s.4) 

Trots att kvinnor, oavsett sexuell läggning, ingick i gruppen av de utsatta som skulle 

upptäckas beskrivs gruppen av potentiella förövare endast som män. Förövaren i en lesbisk 

relation blir därmed osynlig, vilket i förlängningen också osynliggör den utsatta.  

En neutral konstruktion av förövaren förekommer också i diskursen, men då i relation till en 

kvinnlig utsatt:  

Kvinnojouren i Umeå är en ideell organisation. De kan ge akut boende och skydd 

från misshandlaren. (Nordmalings kommun b, 2009, s.13) 

Liksom tidigare beskrivet är även detta ett undantag från den förda diskursen i dokumentet i 

övrigt, där förövaren oftast är könsbestämd. En annan förekommande diskurs uttrycker en 

medvetenhet om att förövaren inte alltid är en man: 

Syftet med det arbetet som beskrivs i handlingsplanen är främst att förebygga 

(mäns) våld mot kvinnor samt tillgodose misshandlade kvinnors och deras barns 

behov av skydd, boende och stöd. (Kungälvs kommun b, 2012, s.4) 

Ordet mäns inom parentes förklaras i en fotnot på följande vis: 

[Då] förövaren generellt sett är en man, men att man måste beakta att förövaren 

kan till exempel vara en kvinna/mamma/syster/moster etcetera (i hedersrelaterat 

våld) eller en partner (i en samkönad relation) (Kungälvs kommun b, 2012, s.4) 

I förklaringen förtydligas att förövaren även kan vara en kvinna, om det handlar om 

hedersrelaterat våld, eller en partner om det handlar om våld inom en samkönad relation. I 

denna förklaring avser alltså ordet partner en kvinna, då våldet som ska förebyggas 

specificeras som våld mot kvinnor. Förövare och utsatt konstrueras dikotomt som varandras 

motsatser och förefaller näst intill aldrig konstrueras på så vis att de skulle kunna vara av 

samma kön. 

Dock förekommer även en neutral diskurs om förövare. I stort sett samma neutrala 

konstruktion som tidigare beskrivit våldsutsatta som målgrupp används även för förövare i 

samma handlingsplan: 
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Detta gäller både män och kvinnor i alla åldrar (barn och vuxna), personer i 

heterosexuella och samkönade relationer samt även inom andra familj– och 

släktrelationer så som personer som lever i hederskontexter. (Södermalms 

stadsdelsförvaltning, 2013-2014, s.12) 

På samma sätt som vid beskrivningen av de våldsutsatta medför användandet av kvinnor och 

män att transpersoner utesluts ur denna diskurs. I diskursen som konstruerar förövaren 

förekommer, liksom i diskursen överlag, heteronormativa antaganden om att ett par, i detta 

fall två föräldrar, består av en man och en kvinna samt att mannen är den som utgör en risk 

för barnet. 

Om båda föräldrarna är vårdnadshavare till minderåriga barn kan vi inte neka att 

informera fadern på vilken adress barnen befinner sig, om det inte är förknippat 

med stor fara eller att barnen bor tillsammans med mamman på skyddad adress. 

LVU-placering kan bli aktuell om bedömningen är att barnen behöver skyddas 

från fadern som vårdnadshavare. (Nordmalings kommun b, 2009, s.6) 

Konstruktion av våld 

En vanligt förekommande konstruktion av våld är en relativt neutral uppräkning av handlingar 

som ses som våld, exempelvis en beskrivning av vad som räknas som fysiskt, psykiskt, 

sexuellt och materiellt våld. Dock används ibland könsspecifika uttryck även i dessa 

förklaringar. 

När man talar om våld i nära relationer brukar man skilja mellan: Fysiskt våld: 

(som slag, stryptag), Psykiskt våld (som kränkningar, förolämpningar, hot, 

kontrollerande), Sexuellt våld (som våldtäkt), Latent våld (som oro för hur 

förövaren kommer att vara när man kommer hem från jobbet) och Ekonomiskt 

våld (att förövaren
10

 har hand om alla pengarna och på så vis stryper kvinnans
11

 

handlingsmöjlighet). (Kungälvs kommun b, 2012, s.11) 

En till en början neutral beskrivning av den utsatta avslutas med ett tydliggörande att det är en 

utsatt kvinna det handlar om. Förövaren uttrycks fortfarande i neutrala ordalag men den 

allmänna diskursen dokumentet igenom ger uttryck för ett mönster som följer föreställningar 

grundade i genussystemets dikotomi. Förövare och våldsutsatt konstrueras hela tiden med 

hjälp av varandra, som varandras motsatser. En vanlig konstruktion av våld är att det tydligt 

framställs som något som drabbar kvinnor och utförs av män.  

Våld eller övergrepp mot kvinnor i nära relationer definieras som ett avsiktligt 

upprepat våld eller psykiskt övergrepp utövat av en man mot en kvinna som han 

har eller har haft en emotionellt och/eller sexuellt förhållande med. (Kungälvs 

kommun b, 2012, s.11) 
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Följande två citat visar även exempel på hur rollerna utsatt och förövare är bundna till kön, 

inte bara på grund av användningen av könsspecifika ord för att beskriva parterna utan även 

på grund av de könsspecifika aspekter av vad som räknas upp som våldshandlingar.  

Mäns våld mot kvinnor är ett begrepp som innefattar psykiskt, fysiskt, materiellt 

och sexuellt våld, hot om våld såväl som olika former av utnyttjanden och 

förtryck. Det könsspecifika våldet inbegriper företeelser såsom kvinnofridsbrott 

och hedersrelaterat våld och i vidare bemärkelse även sexuella trakasserier, 

prostitution och könsstympning. (Malmö stad b, 2007, s.3) 

Ett alternativ till den dominerande diskursen, som också förekommer, är en neutral och 

inkluderande diskurs.  

Våld i nära relationer handlar om olika typer av våld som kan förekomma mellan 

personer som har en nära relation till varandra. Våldet sker inom heterosexuella 

och samkönade relationer samt inom syskon- och andra familje och 

släktrelationer. (Södermalms stadsdelsförvaltning, 2013-2014, s.8) 

I denna diskurs använder man det neutrala ordet personer, vilket ger uttryck för en fullt 

inkluderande konstruktion av både utsatt och förövare. I en annan förekommande diskurs 

likställs våld i samkönade relationer med våld i heterosexuella relationer då det hävdas följa 

samma mönster och omfatta samma problematik. Med denna syn på relationsvåldet missas de 

specifika uttryck som våld i samkönade relationer kan ta samt den ökade utsatthet och 

svårighet det kan innebära vid en hjälpsökningssituation. Att inledningsvis nämna detta utan 

att problematisera det vidare kan inte förutsättas medföra någon egentlig medvetenhet hos de 

professionella som arbetar utifrån handlingsplanerna. Om en våldsutsatt person vid 

hjälpsökande blir bemött med frågor och uttalanden som förutsätter att förövaren är av 

motsatt kön kan det tänkas avskräcka en person, som ännu inte är öppen med sin läggning, 

från att söka hjälp. Exempelvis på grund av rädsla för att bli homofobiskt bemött av den 

professionella.  

En diskurs beskriver våld mot homo-, bi- och transsexuella personer som något som riskerar 

att utövas av familj och släkt i form av hedersrelaterat våld, eller av samhället i form av 

hatbrott. 

Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar även homo- och bisexuella samt 

transpersoner, men där är förövaren inte bara familjen/släkten utan även samhället 

som kan ge sitt förakt i uttryck av så kallat hatbrott. (Kungälvs kommun b, 2012, 

s.5)  

Hederelaterat våld och förtryck är en form av våld som framför allt riktar sig mot 

flickor och unga kvinnor. Även unga män och homo-, bi- och transsexuella 

personer av båda könen drabbas. (Malmö stad b, 2007, s.4) 

Att inkludera hbt-personer i diskursen om våld inom nära relationer men konstruera det våld 

de utsätts för som något annat än partnervåld kan på ett plan tänkas fungera än mer 

exkluderande för just den typen av våld. Man visar dels en medvetenhet om gruppens 



 

37 
 

utsatthet men samtidigt blundar man för möjligheten att även en partner kan utsätta personen 

för våld. Nedan följer ytterligare ett exempel på hur hbt-gruppen exkluderas. 

Nästan allt våld mot kvinnor utövas av en till kvinnan närstående man. Våld 

måste förstås utifrån en helhetssyn där olika faktorer och perspektiv vägs in. 

Sociologiska teorier förtydligar den ojämna maktfördelning som finns mellan män 

och kvinnor och menar att våldet har sina rötter i den obalansen. Systemiska och 

relationella teorier påvisar bristande jämvikt och dysfunktionellt samspel mellan 

parterna som viktiga faktorer för att våld skall få sitt inträde i en relation. 

(Kungälvs kommun b, 2012, s.15)  

Här beskriver man våld inom en nära relation som ett resultat av maktstrukturer kvinnor och 

män emellan, vilket är ett högst heteronormativt sätt att se på det, vilket totalt utesluter alla 

icke heterosexuella relationer ur diskursen. 

Konstruktion av hjälp 

Diskursen om hjälp är starkt dominerad av insatser för våldsutsatta kvinnor.  

Den utsatta kvinnan ska bemötas på ett respektfullt och stödjande sätt. /.../ Hon 

kan behöva akut skydd för sig och barnen. Hon kan behöva hjälp till sjukvården 

för att få skador omsedda och dokumenterade. Hon kan behöva hjälp till bostad, 

eventuell flytt till annan kommun. Hon kan behöva byta identitet. Hon kan 

behöva kontinuerlig kontakt med socialsekreterare, och det är viktigt att hon får 

behålla kontakten med samma socialsekreterare över tid för att få stöd i sin 

utveckling. (Nordmalings kommun b, 2009, s.5)  

En rad insatser finns att erbjuda den våldsutsatta kvinnan och stödet utformas individuellt 

utifrån hennes situation. Män förekommer överhuvudtaget inte specifikt i diskursen om hjälp 

för våldsutsatta, de erbjuds dock hjälp mot sin våldsutövning. 

Mansmottagningen har fokus på männen och ger stöd både individuellt och i 

grupp för män där hot och våld orsakat problem för mannen eller hans omgivning. 

Stödet ska ge mannen alternativ till våld. (Uppsala kommun b, 2007, s.12) 

Även om mannens brott mot kvinnan aldrig går att försvara, är det viktigt att 

undersöka på vilket sätt mannen kan behöva hjälp. Han har rätt till stöd och hjälp, 

kontinuerlig kontakt hos socialsekreterare eller annan behandlare. Mannen kan må 

bra av att prata enskilt om sina upplevelser och om det är möjligt med en manlig 

samtalskontakt. (Nordmalings kommun b, 2009, s.5) 

Även mannen ska erbjudas hjälp och stöd i sin situation. Det är viktigt att mannen 

får en egen behandlingskontakt. Han måste få hjälp med att bearbeta sitt problem, 

våldet. (Skellefteå kommun b, 2011, s.7) 

Återigen visar sig en starkt genusdikotom diskurs, där mannen konstrueras som den enda 

tänkbara förövaren och kvinnan den enda som kan vara utsatt. Ingen alternativ diskurs finns 
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inom detta område. Diskursen är därmed också heteronormativ, ett par måste bestå av en man 

och en kvinna om våld ska kunna förekomma. Utan förövare finns ingen utsatt och utan utsatt 

finns ingen förövare.  

Om båda parter är närvarande se till att prata med dem i skilda rum. Medla ej 

mellan mannen och kvinnan. (Skellefteå kommun b, 2011, s.6) 

Mannen och kvinnan kan inte heller ha motsatta roller. 

Om kvinnan och mannen kommer på gemensamt besök var särskilt uppmärksam 

på om mannen för båda parters talan samtidigt och kvinnan agerar undfallande. 

(Bollnäs kommun b, 2012, s.8) 

En förekommande diskurs beskriver hur antalet hjälpsökande kvinnor ökat sedan man infört 

handlingsprogram och satsat resurser på att utveckla arbetet för att hjälpa utsatta kvinnor. 

Man menar att synliggörandet av våldet innebär att denna utveckling troligen kommer 

fortsätta. Det faktum att fler utsatta söker hjälp då stöd finns att få visar vikten av att utveckla 

riktat stöd till specifika grupper av utsatta. Personal ansåg sig tidigare inte ha någon bra hjälp 

att erbjuda våldsutsatta kvinnor och frågade därför inte kvinnor om detta, även om misstanke 

fanns, då de sökte hjälp hos myndigheter för andra problem. Detta visar vikten av riktade 

insatser till alla utsatta grupper, dels för att personalen som stöter på våldsutsatta i sitt yrke 

inte ska känna att det saknas insatser att erbjuda och dels för att de utsatta ska känna att det 

finns kompetens att bemöta dem i den specifika situation de befinner sig i. Bristen på hjälp till 

särskilt utsatta grupper är något som ofta påtalas i kommunernas diskurser och hävdas behöva 

utvecklas. 

Vissa grupper kan ha speciellt svårt att söka stöd och är särskilt viktiga att  

uppmärksamma. Det gäller kvinnor med invandrarbakgrund eller med 

funktionshinder eller kvinnor som lever i en homosexuell relation. (Bollnäs 

kommun b, 2012, s.8) 

 

Delar av gruppen hbt-personer ingår ofta i dessa diskurser, i detta fall lesbiska och bisexuella 

kvinnor.  

  

Ett hinder för kvinnor, som är utsatta för hot och våld, att söka hjälp är 

okunnighet om vart de ska vända sig. En avgörande faktor för att stärka stödet till 

kvinnorna och deras barn är att det är allmänt känt vart de kan vända sig för hjälp 

och stöd, att det finns en tydlig ingång till respektive aktör och att det är lätt att ta 

kontakt. (Karlskrona kommun b, s.13) 

Det som görs gällande i detta citat, att våldsutsatta kvinnor behöver kännedom om vart de kan 

få hjälp och hur de tar kontakt, gäller i lika hög grad för alla våldsutsatta personer. Det kan 

tyckas märkligt att diskursen begränsas till att endast gälla kvinnor och till stor del endast 

heterosexuella kvinnor. Våld i samkönade relationer uppmärksammas till viss del i 

kommunernas diskurser men då oftast bara med en kort kommentar om att de ingår i 
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handlingsplanen och att våldet likställs med det som sker inom heterosexuella relationer, 

alternativt att det benämns som något man behöver utveckla kunskaperna om. 

Våld i nära relation förekommer troligen i samma utsträckning i samkönade 

relationer som i heterosexuella parförhållanden. Förekomsten av relationsvåld 

bland homo- bi- och transexuella personer har varit ännu mer osynligt än våld mot 

kvinnor. Våldet följer i huvudsak samma mönster och ger samma känslomässiga 

komplikationer och fysiska skador. Trots att synen på homosexualitet har ändrats 

under senare år finns det fortfarande kvar både okunskap och fördomar. Många 

vill därför inte berätta om sin partner. I de fall då förhållandet är hemligt är det 

extra svårt att söka hjälp. Risken för avslöjandet kan kännas oöverstigligt. Detta 

kan också utnyttjas som en del av det psykiska våldet. Även när förhållandet är 

officiellt kan det kännas vanskligt att berätta om våldet. Oron för att inte bli trodd 

och rädslan för att möta oförståelse och fördomar bygger på de problem som alltid 

finns vid våld i nära relationer och förstärks av samhällets syn på den sexuella 

läggningen. (Malmö stad b, 2007, s.24) 

Här uppvisas en medvetenhet om de ytterligare svårigheter som kan följa av våldsutsatthet i 

en samkönad relation.  

Konstruktion av transpersoner 

Liksom i kommunernas offentliga diskurser är transpersoner i hög grad frånvarande även i de 

interna diskurserna. Det förekommer dock en diskurs där transpersoner behandlas som en 

särskilt utsatt grupp.  

Transpersoner, oavsett sexuell läggning, kan utsättas för våld i nära relationer och 

många riskerar dessutom att utsättas för våld av civilsamhället i form av hatbrott. 

Eftersom det i samhället finns etablerade normer kring könsuttryck dvs. manligt 

och kvinnligt så är det inte ovanligt att de som bryter mot dessa utsätts för våld. 

Våldet kan se ut på många olika sätt, okunnighet om transpersoner kan leda till ett 

slags psykiskt våld i form av kränkningar. Om en person dels är utsatt för våld i 

en nära relation så kan denna även riskera att drabbas av t.ex. psykiskt våld när 

den söker hjälp via myndigheter om inte rätt kompetens finns. (Kungälvs 

kommun b, 2012, s.14) 

Här beskrivs hur professionellas okunnighet om transpersoner kan leda till kränkningar vid 

exempelvis hjälpsökande. Samma kommun skriver vidare: 

Då alla kvinnojourer inte tar emot t.ex. transkvinnor så har transpersoner 

dessutom färre och ibland obefintliga vägar att söka hjälp i fråga om våld i nära 

relationer. Utifrån detta är det viktigt att som hjälpinstans söka kunskap samt 

tydligt vända sig även till transpersoner t.ex. på hemsidor och i material. 

(Kungälvs kommun b, 2012, s.14) 

Denna diskurs tyder på att medvetenhet och kompetens finns kring denna grupp och dess 

specifika utsatthet, trots detta osynliggörs transpersoner genomgående i konstruktionen av 
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utsatt, förövare, våld och hjälp i majoriteten av handlingsplanerna. Transpersoner benämns 

ibland på ett felaktigt sätt: 

Personer med homo-, bi- och transsexuell läggnings utsatthet vid våld i relation 

behöver belysas. (Malmö stad b, 2007, s.11) 

Att tala om en transsexuell läggning tyder på okunnighet då transsexualitet inte är en läggning 

utan handlar om upplevd könsidentitet. Att benämna transsexuella personer på detta sätt kan 

därför inte sägas vara inkluderande, även om det kan tänkas vara avsikten. Okunskap uttryckt 

i interna handlingsplaner ger inte förutsättningar för ett professionellt bemötande. 

5.3. Jämförande analys 

Under analysen av information riktad både till medborgare och till professionella så visade sig 

de olika informationskällorna i stort sett spegla varandra. Konstruktionen hos kommunerna 

var i de flesta fall konsekvent. Den mest dominerande diskursen som kom till uttryck, vilket 

framkommit under de enskilda analyser som gjorts i föregående resultatpresentation, är den 

som konstruerar män som förövare och kvinnor som utsatta men samtidigt lämnar ett visst 

utrymme för andra problemkonstruktioner. 

Utöver denna dominerande diskurs förekommer bland de studerade kommunerna två 

ytterligheter. Dessa är Södermalms stadsdelsförvaltning, där diskurserna i hög grad är neutrala 

och inkluderande och Skellefteå kommun vars diskurs inte synliggör hbt-personer och därmed 

inte heller konstruerar våld som något som kan drabba även dem i nära relationer. Några av de 

studerade kommunerna har även handlingsplaner och hemsidor som avviker från varandra, 

diskurserna är alltså inte alltid enhetliga ens inom en och samma kommun. Uppsala kommun 

är i sin offentliga diskurs inkluderande och ofta könsneutral i sina konstruktioner av utsatt och 

förövare, de påtalar att även om den mest utsatta gruppen är kvinnor så kan också män 

drabbas. I samma kommuns handlingsplan framkommer däremot en heteronormativ diskurs 

där inget utrymme lämnas för andra möjliga problemkonstruktioner än att mannen är den som 

utövar våld och kvinnan utsätts. 

Kungälv är en annan kommun vars hemsida och handlingsplan uppvisar konkurrerande 

diskurser. Detta exemplifieras av följande citat: 

[Utifrån] detta är det viktigt att som hjälpinstans söka kunskap samt tydligt vända 

sig även till transpersoner t.ex. på hemsidor och i material. (Kungälvs kommun b, 

2012, s.14) 

Denna medvetenhet som uttrycks i handlingsplanen återfinns dock inte i diskursen som riktar 

sig till medborgarna i kommunen och därmed de som utsätts för våld. Information till 

transpersoner är helt frånvarande i denna kommuns offentliga diskurs. 

Analysen av de två olika informationskällorna har visat att diskurserna hos kommunerna ofta 

är enhetliga. Om en kommun i information riktad till professionella har en dikotom 

genuskonstruktion av utsatt och förövare, samt en heteronormativ konstruktion av våld i nära 

relationer, återspeglas den diskursen ofta i informationen till medborgarna. Det har under 
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analysen även framkommit att det kan finnas konkurrerande diskurser inom kommunerna, där 

de analyserade informationskällorna uttrycker olika beskrivningar och konstruktioner av våld 

i nära relationer.  

6. Avslutande diskussion  

Sammanfattningsvis har det framkommit i resultaten att diskursen kring våld inom nära 

relationer ofta utgår från heteronormativa antaganden om relationen mellan utsatt och 

förövare. Konstruktionen av dessa två parter yttrar sig då i en dikotom syn på genus, där den 

våldsutsatta konstrueras som kvinna och förövaren konstrueras som man. Diskursen kring den 

utsatta och förövaren är dock inte enhetlig, det lämnas ibland utrymme för alternativa 

diskurser, där även män kan vara utsatta för våld och kvinnor kan vara förövare.  

Konstruktionen av män som utsatta är ovanlig, emellertid förekommer diskurser där även män 

ingår i förståelsen av våldsutsatt. Dessa utsatta män är dock ofta osynliga i diskursen kring 

hjälp riktad till våldsutsatta. Att homosexuella och bisexuella män nämns explicit i det 

studerade materialet är överhuvudtaget ovanligt, vilket gör att homosexuella och bisexuella 

män är en väldigt osynliggjord grupp i den kommunala diskursen kring våld i nära relationer. 

Kvinnor konstrueras ytterst sällan som tänkbara förövare. Lesbiska och bisexuella kvinnor 

inkluderas emellertid ibland som tänkbara utsatta. Detta tyder på en inkonsekvens i hur 

kommunerna synliggör lesbiska i diskursen kring våld i nära relationer. Lesbiska kvinnor är 

en utsatt grupp där inga förövare verkar finnas. Frågan är om samkönat våld verkligen kan 

sägas synliggöras när ena parten saknas. Som Bograd (2005) påpekat kan benämningen av 

förövare som uteslutande manlig medföra att våldet utövat inom en lesbisk relation 

osynliggörs även om lesbiska kvinnor inkluderas i konstruktionen av den utsatta. Detta tyder 

på att den kommunala diskursen av våld inom nära relationer sällan är en intersektionell 

sådan, då utsatthet sällan problematiseras utifrån den sammantagna betydelsen som genus och 

sexuell läggning kan ha för utsattheten. Diskursen utgår från att det är i en relation mellan en 

kvinna och en man som våld förekommer. I led med heteronormativitetens normerande 

process marginaliseras eller osynliggörs det våld som förekommer i andra relationer än 

heterosexuella sådana. 

De kommunala diskurserna om våld i nära relationer stämmer också överens med tidigare 

nämnda studier som visar att mäns våld mot kvinnor uppfattas vara den enda riktning i vilken 

relationsvåld existerar. Att inte homo- och bisexuella män uppmärksammas tyder på att våld 

som förekommer mellan två män i en relation inte anses vara lika allvarligt som våldet riktat 

mot en kvinna i en heterosexuell relation, ett synsätt som även framkommit i tidigare 

forskning. Bristen på riktad information till utsatta hbt-personer från kommunernas sida kan 

vara en möjlig förklaring till denna grupps misstro eller osäkerhet kring samhällets kompetens 

att bemöta dem i deras utsatthet. Att så få uppger att de skulle vända sig till socialtjänsten vid 

utsatthet för partnervåld är kanske inte så anmärkningsvärt i ljuset av denna studies resultat 

som visar att informationen till våldsutsatta i stort sett uteslutande riktar sig till heterosexuella 

kvinnor. Även om det finns alternativa diskurser är den dominerande diskursen starkt präglad 

av heteronormativitet. 
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Transpersoner osynliggörs av den konsekvent förekommande dikotoma förståelsen av kvinnor 

och män. Vissa kommuner uppvisar en medvetenhet om denna grupps särskilda utsatthet och 

behov i handlingsplanerna, men denna medvetenhet åtföljs sällan av en konstruktion av hur 

denna utsatthet ska avhjälpas. Medvetenheten i handlingsplanerna omsätts inte heller genom 

riktad information till denna grupp via kommunernas hemsidor. När transpersoner nämns i 

information som riktar sig till allmänheten så sker detta på ett felaktigt sätt, vilket tyder på en 

okunskap kring begreppets betydelse. 

Våld i nära relationer används ofta synonymt med mäns våld mot kvinnor. Att diskursen 

genomgående likställer utsatt med kvinna och förövare med man förstärker ytterligare 

heteronormativiten i diskursen och osynliggör det våld som förekommer i icke-heterosexuella 

relationer. När hbt-personer uttryckligen nämns som en utsatt grupp så sätts det ofta i 

samband med hedersrelaterat våld eller hatbrott. Det är alltså inte våld inom en partnerrelation 

som utgör utsattheten hos denna grupp.  

Diskursen kring våld i nära relationer och våld i samkönade relationer kan sägas spegla 

samhällets syn på genus och kön. Enligt Hirdman (1988) finns det föreställningar om vad som 

är kvinnligt och vad som är manligt samt att egenskaperna hos dessa ska särskiljas. Kvinnor 

som utövar våld bryter mot de allmänna föreställningar om kvinnlighet som finns i samhället 

och män som utsätts för våld bryter mot föreställningar om manlighet. Diskursen kring våld i 

nära relationer pekar också på att trots en ökad öppenhet i samhället är heteronormativiteten 

fortfarande stark. Alternativa relationsformer osynliggörs och exkluderas även då relationer 

anses vara problematiska och diskursen blir då en del i en normerande process av 

heterosexualitet som det naturliga.  

6.1 Implikationer för praktik och fortsatt forskning 

Våld inom hbt-personers nära relationer är ett relativt nytt och outforskat fält, speciellt inom 

en svensk kontext. Denna studies resultat pekar på att problemet behöver belysas ytterligare, 

både genom fortsatt forskning och inom det sociala arbetets praktik, för att denna grupp ska få 

den hjälp de lagligen har rätt till. Som tidigare nämnts är kommunerna ytterst ansvariga för att 

alla medborgare får det stöd och den hjälp de behöver. Detta ansvar gäller, som framgår i 

regeringens handlingsplan, oberoende av personernas kön eller sexuella läggning. Det är i sig 

inte negativt att hjälpen främst riktar sig till kvinnor. Problemet är att när hjälpen som erbjuds 

utgår från en genusdikotom och heteronormativ syn på våld i nära relationer så utesluts vissa 

utsatta grupper ur den. Homo- och bisexuella män konstrueras inte som skyddsvärda utsatta 

och lesbiska och bisexuella kvinnor inkluderas inte i hjälpen som riktar sig till förövare. 

Bristen på inkludering, kunskap och riktad hjälp i diskurserna kan därför sägas vara ett 

allvarligt problem i samhällets förmåga att bemöta våldsutsatta hbt-personer. Diskurser kring 

vikten av riktade insatser finns men utvecklas inte till att innefatta faktiska insatser från 

kommunernas sida. Ofta konstateras bara att specifika insatser behövs men att de inte finns, 

vilket inte kan sägas vara tillräckligt för att uppfylla det kommunala ansvaret. Det påtalas 

även från kommunerna själva att riktade insatser till våldsutsatta kvinnor har ökat antalet 

hjälpsökande, vilket visar på vikten av riktat stöd till specifika grupper. I ljuset av denna 

uttryckta medvetenhet gällande våldsutsatta heterosexuella kvinnor kan det tyckas märkligt att 
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man inte satsat mer på fler utsatta grupper. Medvetenheten finns där, den behöver bara 

omsättas i praktiken. Behovet av riktat stöd kan särskilt anses gälla transpersoner och män 

som lever i en samkönad relation, då dessa grupper är de som visat sig vara de mest 

osynliggjorda i det studerade materialet.  

Kunskapsluckan kring transpersoners särskilda utsatthet, som visat sig vid genomgång av 

tidigare forskning, återspeglas även i kommunernas diskurser. Det är därför av vikt att särskilt 

lyfta fram transpersoners villkor och utsatthet i fortsatt forskning om våld i nära relationer. 

Gruppen behöver också inkluderas i den information som riktar sig till våldsutsatta 

medborgare. En korrekt användning av begrepp såsom till exempel transsexuell är en 

förutsättning för att transpersoner ska kunna känna sig inkluderade i diskursen. En felaktig 

användning av begreppen riskerar att enbart bekräfta gruppens låga förtroende och 

förväntningar på ett korrekt bemötande utifrån deras situation. Risken finns att transpersoner 

inte vänder sig till en socialtjänst som uppvisar okunskap kring deras livsvillkor. Vilket 

resulterar i att en av de mest utsatta grupperna känner sig utestängda ur samhällets 

hjälpapparat. 

Då denna uppsats utgår från en förståelse av diskurser som inkluderande inte enbart 

textproduktion utan även praktik skulle det vara intressant att studera hur de skriftliga 

diskurserna omsätts i praktiken, till exempel genom intervjuer med professionella. Hur utsatta 

hbt-personer uppfattar information från hjälpinstanser och hur det påverkar deras konstruktion 

av våld är också intressant då diskurserna utgör språkliga begränsningar för konstruktionen av 

våld, utsatt och förövare. En viktig utgångspunkt för Foucaults diskursbegrepp är att diskurser 

alltid får sociala konsekvenser, det är därför av vikt att vidare undersöka vilka konsekvenser 

de kommunala diskurserna får för våldsutsatta hbt-personer. 

Att kommunala diskurser kring våld i nära relationer främst fokuserar på våldsutsatta kvinnor 

som lever i en heterosexuell relation är i sig inget problem, dessa utgör trots allt majoriteten 

av dem som utsätts för våld av en kärlekspartner. Problem uppkommer dock när denna 

konstruktion av partnervåld blir den enda tänkbara och andra grupper därmed utestängs ur 

diskursen, vilket också resulterar i att de utestängs eller glöms bort i den hjälp som samhället 

erbjuder våldsutsatta personer. 
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Bilagor 

Bilaga 1  

Denna bilaga innehåller det kodschema som använts vid kodning av det material som ligger 

till grund för denna studie. Kodschemat innehåller även definitioner av de koder som använts 

vid kodning av materialet. 

Kodschema: 

Konstruktion av våld- Förklaringar av vad som räknas som våld.  

Förövare Neutral- Förklaringar av förövare utan specifik könsangivelse. 

Förövare Man- När förövaren anges eller förstås som man. 

Förövare Kvinna - När förövaren anges eller förstås som kvinna. 

Utsatt Kvinna - När den utsatta anges eller förstås som kvinna. 

Utsatt Man- När den utsatta anges eller förstås som man. 

Utsatt Neutral- När den utsatta anges utan specifik könsangivelse. 

Utsatt Transperson- När den utsatta anges eller förstås som transperson. 

Heteronormativa antaganden - När en våldsam relation anges eller förstås som en 

heterosexuell sådan. 

Genusrelation mellan förövare och utsatt - När förövare anges eller förstås som man och utsatt 

anges eller förstås som kvinna. 

Könsmaktsordning - När våld i nära relation anges eller förstås som orsakad av mäns 

strukturella överordning över kvinnor. 

Uttryckt medvetenhet om undantag - När våld i samkönade relationer anges som ett 

förekommande fenomen. 

Samkönade relationer - När samkönade relationer nämns specifikt. 

Familjekonstruktion - När våld i nära relationer förstås som ett familjeproblem, där familj 

består av man, kvinna och barn. 

Särskilt utsatta grupper – Lesbiska- När lesbiska kvinnor anges som en särskilt utsatt grupp. 

Särskilt utsatta grupper - Etnicitet - När kvinnor med utländsk härkomst anges som en särskilt 

utsatt grupp. 

Särskilt utsatta grupper - Funktionshindrade - När kvinnor med funktionshinder anges som en 

särskilt utsatt grupp. 



 

ii 
 

Särskilt utsatta grupper – Ålder - När kvinnor anges tillhöra en särskilt utsatt grupp utifrån sin 

ålder. 

Särskilt utsatta grupper Missbruk- När kvinnor med missbruk anges som en särskilt utsatt 

grupp. 

Hedersrelaterat våld - När våld anges eller förstås som orsakat av hedersnormer. 

Intersektionalitet - När utsatthet anges som något som förvärras av samverkan mellan flera 

faktorer. 

Konstruktion av hjälp- Målgrupp- När vilka som omfattas av hjälpinsatserna beskrivs. 

Konstruktion av hjälp – utsatt - När vilka hjälpinsatser som erbjuds utsatta beskrivs. 

Konstruktion av hjälp- förövare- När vilka hjälpinsatser som erbjuds förövare beskrivs. 

Kommunens ansvar- När kommunens ansvar beskrivs. 

Lagrum- När aktuella lagrum beskrivs. 

Mål- När kommunens mål beskrivs. 

Syfte- När syftet med handlingsplan/-program beskrivs. 


