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Sammanfattning 
 
Även om samhällsproblemet våld i nära relation har kommit att få en ökad uppmärksamhet i 
samhällsdebatten under de senaste decennierna råder det fortfarande skilda föreställningar kring 
vem som faktiskt anses vara offer för det. Ofta antas våld i nära relationer vara ett fenomen som 
enbart inträffar i heterosexuella förhållanden, vilket gör att våldet i homosexuella relationer 
bagatelliseras och osynliggörs. Denna studie syftar till att fylla kunskapsluckan om våld i nära 
lesbiska relationer tillsammans med syftet att belysa befintliga stödinsatser, den allmänna 
heteronormen och dess påverkan på uppfattningen om våld i nära relationer. 
  
Med hjälp av semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma som möter kvinnor som har 
blivit utsatta för våld i lesbiska relationer ville vi undersöka på vilket sätt bemötande av denna 
målgrupp påverkas av yrkesverksammas förkunskaper samt den allmänna heteronormen i vårt 
samhälle. Vidare är syftet även att undersöka om dessa faktorer i sin tur kan komma att påverka 
hur stödinsatserna för denna målgrupp utformas. Resultaten av denna studie visade på att de 
yrkesverksamma inte alltid har tillräcklig adekvat kunskap om målgruppens eventuella behov, 
vilket i sin tur kan påverka vilket stöd som finns att erbjuda kvinnor som har blivit utsatta för 
våld. Vidare presenteras resultatet baserat på kopplingar till tidigare kunskap och teorierna 
Socialkonstruktivism och Queerteorin. Dessa teoretiska perspektiv användes för att erhålla en 
kritisk inställning till normer och strukturer i samhället, och genom olika begrepp få en djupare 
förståelse för hur olika normer kan etableras i vårt samhälle. 
 
Nyckelord: Våld i nära relation, psykiskt och fysiskt våld, HBTQ, heteronormen, lesbisk utopi. 

 



	

Abstract 
 
Although the social issue of intimate partner violence has come to receive increased attention in 
the social debate in recent decades, there are still different ideas regarding who is to be actually 
considered a victim of it. Intimate partner violence is often to be assumed as a phenomenon that 
occurs in heterosexual relationships only, leaving the abuse in homosexual relationships to be 
trivialized. This study seeks to fill the gap of knowledge about intimate violence in lesbian 
relationships together with the aim of shedding light on the existing support efforts, the prevailing 
heteronorm and its impact on our perception of intimate partner violence.  
  
Using semi-structured interviews with professionals who meet women that has been a victim of 
violence in a lesbian relationship we wanted to investigate in what ways their approach against 
the target group is affected by the professionals prior knowledge and the general heteronorm in 
our society. Furthermore, the purpose is also to investigate whether these factors may in turn 
influence how the support efforts for this target group are designed. The results of this study 
showed that the professionals do not always have sufficient adequate knowledge of the potential 
needs of the target group, which in turn may affect the support available to women who have 
been subjected to violence. Furthermore, the result is presented based on connections to previous 
knowledge and the theories Social Constructivism and Gender Theory. These theoretical 
perspectives were used in order to inherit a critical approach to norms and structures in the 
society, and through different concepts gain a deeper understanding of how different norms can 
become established in our society.   
  
Key words: Intimate partner violence, psychological and physical violence, LGBTQ, 
heteronorm, lesbian utopia. 
 
 



	

Förord 
 
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till alla informanter som har deltagit i vår studie. Tack 
vare er generösa delgivning av kunskap och erfarenheter har ni inte bara möjliggjort för oss att 
genomföra denna empiriska studie utan ni har även bidragit till betydelsefulla insikter och nya 
perspektiv. 
  
Vidare vill vi även tacka vår kursansvarige Fredrik Snellman för ditt stöd i arbetsprocessens 
slutskede, utan dig hade detta inte varit möjligt. Vi vill också tacka vår examinator Linda Arnell. 
Med dina värdefulla ord gav du oss ny energi och styrka att fortsätta framåt. 
 
Slutligen vill vi även rikta ett tack till varandra för att vi trots motgångar har lyckats genomföra 
det här arbete och att vi nu är en erfarenhet rikare! 
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1. Inledning  
  
Detta kapitel inleds med en bakgrund av ämnet och följs av problemformulering och motivering 
till varför vi har valt att utföra denna studie. Vidare presenteras studiens syfte och 
frågeställningar. Slutligen presenterar vi en beskrivande avgränsning, vår arbetsfördelning under 
arbetsprocessen, definitioner och centrala begrepp som nämns i studien samt ämnets relevans för 
socialt arbete. 
 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
	
Våld i nära relationer har under de senaste decennierna uppmärksammats allt mer och ses idag 
som ett omfattande samhällsproblem (Hradilova Selin, 2009). Däremot fokuserar de flesta studier 
som finns att tillgå om ämnet på mäns våld mot kvinnor. Dessa presenterar olika teorier om vad 
som leder till att våld i nära relationer uppstår och ett vedertaget synsätt är att se på våldet utifrån 
ett könsmaktsperspektiv, där våldet uppfattas som något strukturellt. Utifrån 
könsmaktsperspektivet förklaras våld som konsekvensen av en rådande maktobalans mellan en 
man och en kvinna, vilket har lett till att våldet i samkönade relationer i allt större grad 
osynliggörs och avfärdas i jämförelse med det våld som sker inom heterorelationer (Hradilova 
Selin, 2009). I RFSL:s populärvetenskapliga tidskrift Våldsamt lika och olika framgår det att våld 
i nära relationer ofta framställas som ett fenomen som enbart sker i heterosexuella relationer, 
vilket kommit att påverka vilken typ av hjälp som finns att få som våldsutsatt hbtq-person 
(Holmberg & Stjernqvist, 2008). 

Vidare presenterar skriften resultat som bygger på svar från 2013 hbtq-individer som uppgav att 
de blivit utsatta för någon form av psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld. Av dessa 2013 hbtq-
individer var 33 procent lesbiska kvinnor. Det framkom också att endast ett fåtal av de 
våldsutsatta hade polisanmält det våld som de blivit utsatta för, samt att ytterst få hade sökt stöd 
och hjälp från någon ideell eller professionell verksamhet (Holmberg & Stjernqvist, 2008). 
Hradilova Selin (2009) beskriver hur kvinnors våldsutövande ofta förklaras som självförsvar eller 
som en reaktion på att de själva blivit utsatta för våld. Rapporten antyder på att det är 
problematiskt att se på våldet utifrån könsmaktsordningen där utgångspunkten är att se män som 
förövare och kvinnor som offer, eftersom det kan vara en av de bakomliggande orsakerna till att 
förståelsen för våldet inom hbtq-relationer brister (Hradilova Selin, 2009).  

Enligt Socialstyrelsen (2004) problematiserades de yrkesverksammas generella bemötande som 
allt för heteronormativt. Fenomenet i sig benämns i rapporten som Bristande observans, vilket 
beskrivs som en bakomliggande orsak till att bemötandet gentemot den stödsökande individen 
många gånger brister. Det riskerar i sin tur att leda till att hbtq-personers behov inte blir 
tillgodosedda. I rapporten förklaras det att den bristande observansen inte nödvändigtvis beror på 
att de yrkesverksamma har en negativ attityd gentemot hbtq-personer, utan att det snarare kan 
handla om en ovana inför att möta målgruppen eller att deras kunskap inte är tillräckligt adekvat 
(Socialstyrelsen, 2004). I en undersökning om hbtq-personers förtroende gentemot 
samhällsinsatser utförd av organisationen RFSL uppgav 30 procent av de som deltagit i studien 
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att de kände en misstro till både polis, socialtjänst och åklagare. 20-30 procent uppgav att de 
kände sig osäkra gällande de yrkesverksammas bemötande gentemot hbtq-personer och 50-60 
procent uppgav att de inte trodde att de skulle få den hjälp de behöver (Kuno., Sjöström., Sandin., 
Möllertorp & Björk Blomqvist., 2013). Författarna förklarar att denna misstro ofta leder till att 
hbtq-personer drar sig för att söka hjälp för sin situation eller väljer att inte anmäla brottet (Kuno 
et al., 2013). 

I befolkningsundersökningar efterfrågas i regel inte individers sexuella läggning, vilket är en av 
orsakerna till att den tillgängliga kunskapen om hbtq-personers livssituation är begränsad (Stolt, 
2009). Med undantag från RFSL:s omfångsstudie skriven av Holmberg och Stjernqvist (2008) är 
området relativt outforskat på både nationell och internationell nivå. Register (2018) förklarar att 
bristen på forskning kan bero på att det finns ett visst avståndstagande inom forskningsfältet att 
beröra frågan. Författaren menar att avståndstagandet ofta bottnar i en rädsla inför att forskningen 
skulle bidra till ytterligare fördomar och stigmatisering av den redan utsatta gruppen. På grund av 
den bristande forskningen finns där heller ingen konsensus kring våldsbegreppet och dess 
innebörd, eller kring statistiken över antalet kvinnor som blir utsatta för våld i en samkönad 
relation (Register, 2018). Däremot visar en jämförande statistik framställd utifrån kvinnors 
våldsupplevelser på att kvinnor i lesbiska relationer upplever mer våld än vad kvinnor i 
heterosexuella relationer gör ur ett livsloppsperspektiv (Walters, Chen & Breiding, 2013). Av de 
kvinnor som deltagit i studien hade 35 procent upplevt våld i heterosexuella relationer medan 
statistiken över de kvinnor som upplevt våld i lesbiska relationer låg på 44 procent (Walters et al., 
2013).  

Trots att våld i nära relationer har börjat uppmärksammas allt mer kvarstår problematiken kring 
att våld i samkönade relationer ofta hamnar i skuggan av det våld som sker i heterosexuella 
relationer. Med anledning till att våld tenderar att betraktas utifrån ett könsmaktsperspektiv samt 
att våld ofta presenteras som något som enbart sker i heterorelationer anser vi att det är av stor 
relevans att belysa detta problemområde. Kunskapen om våld i lesbiska relationer är begränsad 
på grund av att det inte bedrivits tillräckligt med forskning inom ämnet vilket är ytterligare en 
anledning som motiverat oss till att utföra den här studien. Vi hoppas därför att genom den här 
studien kunna identifiera och uppmärksamma vilka utmaningar samhället står inför samt för att 
belysa vidden av våld i samkönade relationer. 
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1.2 Syfte och frågeställningar  
	
Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka yrkesverksammas bemötande av kvinnor 
som utsätts för våld i nära lesbiska relationer och på vilka sätt bemötandet relaterar till 
yrkesverksammas förkunskap samt den allmänna heteronormen i vårt samhälle. Vidare är syftet 
även att undersöka om dessa faktorer i sin tur kan komma att påverka hur stödinsatserna för 
denna målgrupp utformas. Syftet kommer att uppnås med stöd av följande frågeställningar:   
  

● Vilken syn har informanterna på våld i nära lesbiska relationer? 	
  

● Vilken syn har informanterna på heteronormen och dess roll i våld i nära lesbiska 
relationer?	

  
● Vilken typ av förkunskap har informanterna om ämnet våld i nära lesbiska relationer? 	

  
● Vilka stödinsatser erbjuds vid våld i nära lesbiska relationer?	

	
1.3 Avgränsning 
	
Med anledning till att ämnet är så pass brett samt att tiden för studien är begränsad har vi valt att 
göra vissa avgränsningar. I den här studien har vi därför fokuserat på våld i nära relationer mellan 
kvinnor som lever i samkönade monogama relationer. Denna studie exkluderar således våld i 
heterorelationer, våld i samkönade relationer mellan män samt våld i polygama relationer med 
anledning till att studien hade blivit alltför omfattande om alla kategorier hade inkluderats. 
Slutligen valde vi även att enbart lägga vikt vid fysiskt och psykiskt våld i nära lesbiska 
relationer, vilket exkluderar övriga kategorier av våld. Vi valde att göra den avgränsningen då de 
övriga formerna av våld inte är av relevans för den här specifika studien.  
 
1.4 Arbetsfördelning 

Vi har delat upp arbetet på ett likvärdigt sätt och har under hela processen stämt av med varandra 
så att arbetsbördan varit jämnt fördelad. Eftersom att vi till stor del befunnit oss på olika 
geografiska platser så har vi haft regelbundna telefonmöten då vi gått igenom det som 
producerats under skrivtillfället.  

Antalet intervjuer fördelades jämnt mellan oss och eftersom vi valde att spela in intervjuerna fick 
vi båda möjlighet att lyssna igenom materialet. Vidare delade vi upp transkriberingen av 
intervjuerna jämnt mellan oss. Vi kom överens om hur vi skulle dela upp underrubrikerna för 
studien och arbetade därefter parallellt med olika stycken. För att arbetet skulle bli enhetligt samt 
för att undvika upprepningar av information läste vi kontinuerligt igenom varandras material. På 
så vis fick vi en helhetsbild av vad som hade producerats samt möjlighet till att dela tankar och ge 
feedback till varandra.  

I slutskedet valde vi att sitta tillsammans för att underlätta för analysprocessen av vår empiriska 
data samt för att sammanställa resultat- och diskussionskapitlet. Vi har båda läst igenom arbetet 
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upprepade gånger och detta gjorde vi utifrån olika fokusinriktningar för att säkerställa att arbetet 
blev sammanhängande. På så vis har vi båda varit delaktiga i samtliga delar av arbetet och det 
finns därmed ingen klar distinktion kring vilka delar som har skrivits av vem.  

1.5 Relevans för socialt arbete 
	
Det är av stor vikt att yrkesverksamma som möter kvinnor som blir utsatta för våld i nära relation 
har en likvärdig och tillräcklig kunskapsgrund att utgå ifrån för att insatserna och bemötandet ska 
ske på en jämlik grund oavsett vad den hjälpsökande kvinnan har för sexuell orientering. I 
socialtjänstlagen 5 KAP 11 § 2 st. står det att: 

“... Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för 
våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att 
förändra sin situation” (Lag 2012:776). 

Alla kvinnor har enligt lag rätt till likvärdig hjälp och stöd men om kunskapen brister riskerar 
gruppen kvinnor som lever i lesbiska relationer att inte få det stöd och den hjälp som motsvarar 
deras behov. Socialtjänstlagen uttrycker inte specifikt att den inkluderar hbtq-personer, men lagen 
ska likväl fungera som stöd för jämlikt bemötande och lika rättigheter för alla kvinnor att få hjälp 
(Holmberg & Stjernqvist, 2008). 
 

1.6 Definitioner och Centrala begrepp 
	
1.6.1 Våldsformer 
  
I boken Meningen med våld (2001) skriver psykologen Per Isdal att:  

 “Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, 
skrämmer eller kränker, får denne att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den 
vill” (Isdal, 2001). Våld enligt Isdals definition behöver alltså inte nödvändigtvis vara fysiskt, 
vilket ofta är den våldsform som gemene man tänker på när man pratar om våld i nära relation. 
Isdals våldsdefinition kan tolkas som en fråga om makthandling och kontroll i förhållande till en 
annan individ (Isdal, 2001).  

Det fysiska våldet beskriver Isdal (2001) som den fysiska form av maktutövning som får de 
konsekvenser som citatet ovan beskriver, vilket är ett brett spektrum och kan innefatta alltifrån att 
nypa någon, slänga igen en dörr på ett sätt som skrämmer en annan människa, till att ta någons liv 
(Isdal, 2001).  

Isdal (2001) delar upp det psykiska våldet i 7 undergrupper, vilka innefattar direkta hot, indirekta 
hot, degraderade och förödmjukande beteende, kontroll, utåtagerande svartsjuka, isolering och 
emotionellt våld. Register (2018) förklarar att det i samkönade relationer även kan förekomma 
psykiskt våld som anspelar på partnerns sexualitet. Detta i form av bland annat hot om att avslöja 
sin partners sexualitet för dennes omgivning, eller i andra fall begränsa sin partner genom att inte 
tillåta sin partner att vara öppen med sin sexualitet (Register, 2018). 
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Sweet Paige (2019) beskriver gaslightning som en typ av psykiskt våld vilken kan uppstå i en 
nära relation som formats av en obalans i maktfördelningen mellan individerna. Begreppet 
beskriver hur förövaren genom manipulation får den utsatta att känna sig galen. Förövaren kan 
exempelvis förneka händelser, förvränga eller utelämna information om situationer för att 
skuldbelägga och missleda den utsatta som i sin tur börjar tvivla på sig själv och sitt eget minne 
eller uppfattning av situationen (Sweet Paige, 2019). 

 
1.6.2 Normaliseringsprocessen 
 
Lundgren (2004) förklarar att normaliseringsprocessen är en modell som beskriver den 
våldsprocess som sker i nära relationer. Den som blir utsatt för våld börjar till viss mån acceptera 
samt stegvis betrakta våldet som ett normalt inslag i vardagen. Förövaren rättfärdigar våldet 
genom att skuldbelägga den utsatta individen som i sin tur rättar sig utefter förövarens 
anklagelser för att förhindra vidare hot eller våld. Modellen skapar en större förståelse för både 
den utsatta samt förövarens beteenden i relationen samt kan även bidra till en större förståelse för 
varför den utsatta många gånger väljer att stanna kvar i relationen (Lundgren, 2004). I vissa fall 
bor även paret ihop eller har ett gemensamt liv med exempelvis barn och husdjur, vilket är 
faktorer som kan verka för ytterligare svårigheter för ett uppbrott (Knöfel & Magnusson, 2016). 

Normaliseringen av våldet i en parrelation följer ofta ett karaktäristiskt mönster av värme, ömhet 
och kärlek varvat med hot, våld, kränkningar och begränsningar av partnerns livsutrymme. 
Ytterligare ingår även isolering, vilket är något som många gånger redan existerar inom 
samkönade relationer på grund av omgivningens ofta negativa attityd gentemot homosexualitet 
(Knöfel & Magnusson, 2016).  

 
1.6.3 Minoritetsstress 
  
Holmberg & Stjernqvist (2008) skriver att mäns våld mot kvinnor ofta förklaras utifrån 
könsmaksordningsmodellen, vilket kan vara en förklaring till att det blir svårt för samhället att 
förstå det våld som förekommer i hbtq-relationer. Det finns både likheter och skillnader gällande 
våldsstrukturen och dess konsekvenser vid jämförelse mellan heterosexuella relationer och 
samkönade relationer. Våldets uttrycksformer ter sig vara av samma karaktär och likaså mönstret 
i form av normaliseringsprocessen, men det finns också viktiga skillnader som påverkar 
situationen i sin helhet gällande samhällets syn på problemet (Holmberg & Stjernqvist, 2008).  
 
Brown (2008) förklarar att kvinnor som lever i lesbiska relationer redan är en utsatt grupp på 
grund av de negativa attityder som finns gentemot homosexuella i samhället. Homofobin kan 
dessutom existera i internaliserade och externaliserade former, vilket adderar ytterligare moment 
av stress för den redan utsatta individen. Detta beskrivs som minoritetsstress. Att söka djupare 
förståelse för hur partnervåld och minoritetsstress bland kvinnor som lever i lesbiska relationer 
hänger ihop är relevant då det förklarar hur homofobin och minoritetsintressen påverkar hur 
våldet, den våldsutsatta samt hur våldsutövaren uppfattas av samhället. Slutligen påverkar det 
även de hjälpinstanser som ska bistå de utsatta kvinnorna menar Brown (2008). 
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1.6.4 Lesbiska utopin 
  
Barnes (2010) förklarar begreppet lesbisk utopi som en idealiserande samhällsvision av lesbiska 
relationer. Denna vision grundar sig på föreställningar om lesbiska relationer som förbiser 
eventuella maktobalanser och våldsinslag i relationen. Vidare förklarar Barnes (2010) att det till 
följd av denna idealisering kan försvåra situationen för kvinnor som utsätts för våld i lesbiska 
relationer. De utsatta kvinnorna hamnar således i en komplex och motsägelsefull situation där 
ideologin i sig förskönar relationer mellan kvinnor och lyfter det som nyckeln till befrielse 
samtidigt som de befinner sig i en relation som präglas av övergrepp och våld (Barnes, 2010).   

2. Tidigare kunskap 
 
Som nämnt i det inledande kapitlet av denna studie är forskning inom ämnet som den här studien 
syftar till förhållandevis begränsat. Däremot har ämnet våld i nära relationer börjat få allt mer 
uppmärksamhet och betraktas idag som ett utbrett samhällsproblem (Hradilova Selin, 2009). 
Irwin (2008) beskriver att den växande medvetenheten har resulterat i att problematiken tas på 
större allvar än tidigare, men problematiserar däremot att denna medvetenhet inte gäller för det 
våld som sker i lesbiska relationer. Vid försök att fastställa definitionen av våldet samt dess 
omfattning råder det också olika uppfattningar, vilket i sin tur påverkar situationens helhetsbild 
(Irwin, 2008). Därför har vi valt att under det här kapitlet komplettera med tidigare kunskap, 
vilken även ligger till grund för utgångspunkten i den här studien.  

Irwin (2008) baserade sin studie på 21 intervjuer med kvinnor som blivit utsatta för våld i 
samkönade relationer där fokus ligger på kvinnornas egen upplevelse av både situationen i stort 
samt på deras erfarenheter av myndigheternas bemötande. Flera av de kvinnor som deltagit i 
studien uppgav att när de varit i kontakt med olika typer av samhällsinsatser hade både deras syn 
på sig själva och sin upplevelse av våldet kommit att påverkas av hur den yrkesverksamma har 
uppfattat situationen. Irwin (2008) förklarar att detta kan bero på att kunskapen om våld i 
samkönade relationer bland yrkesverksamma många gånger brister. Författaren betonar därför 
vikten av en adekvat utbildning och handledning i arbete med våld i samkönade relationer för att 
öka kunskapen och förståelsen för den våldsutsatta individens livsvillkor. En kvinna som har 
blivit utsatt för våld i en lesbisk relation kan i vissa fall ha andra behov och förutsättningar som 
än vad kvinnor som blivit utsatta för våld i heterosexuella relationer kan ha (Irwin, 2008). 

Vidare förklarar Irwin (2008) att det finns ett behov av en riktad utbildning inom ämnet, vilket är 
ett sätt att säkerställa relevansen i det stöd som samhället erbjuder kvinnor som har blivit utsatta 
för våld i lesbiska relationer. Irwin (2008) uppmärksammar även en viss tendens bland 
verksamheter att utformas utifrån ett heteronormativt förhållningssätt, vilket i sin tur kan komma 
att påverka verksamhetens stödinsatser. Det i sig verkar således kontraproduktivt för både 
individen och verksamheten eftersom de individer som inte tillhör heteronormen indirekt 
exkluderas (Irwin, 2008).  

Irwin (2008) förklarar att det ofta finns bestämda föreställning om hur en kvinna ska vara, vilket 
har lett till att lesbiska relationer många gånger tenderar att idealiseras. Irwin (2008) menar att det 
i sin tur har gett upphov till en oundviklig inverkan på om kvinnorna väljer att söka hjälp eller 
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inte. Många av kvinnorna som deltog i studien förklarade att de antingen hade sökt hjälp men inte 
fått det stöd de var i behov av, eller att de helt enkelt valt att inte söka hjälp och istället vänt sig 
till vänner och familj. Det var även flera av kvinnorna som hade upplevt våld i sina första 
lesbiska relationer och därför varit osäkra på vad som var ett accepterat beteende. Kvinnorna 
hade därför inte något annat att jämföra med utöver den stereotypa heteronormativa bild som 
presenteras av våld i nära relationer och hamnar således i en väldigt komplex situation. I många 
fall kan dessa olika faktorer leda till att insikten om sin våldsutsatthet kan fördröjas hos en kvinna 
som lever i en samkönad relation (Irwin, 2006).  

Simpson och Helfrich (2005) förklarar att det generella bemötandet formas utifrån samhällets 
heteronormativa förhållningssätt både vad gäller kunskap och språkanvändning och anpassas 
därför inte alltid till hbtq-personer. I många fall saknas det även engagemang från de 
yrkesverksamma att hjälpa och ge stöd till hbtq-personer. Simpson och Helfrich (2005) förklarar 
hur ärenden som rör våld i samkönade relationer mellan kvinnor ofta blir systematiskt delegerade 
till specifika yrkesverksamma eller att kvinnorna blir hänvisade till andra mottagningar för att 
den yrkesverksamma inte anser sig ha tillräcklig kompetens (Simpson & Helfrich, 2005). Vidare 
förklarar författarna att det även föreligger systemhinder såsom lagar och rättssystem, sociala och 
kulturella attityder samt tvetydig och inkonsekvent politik som inte avser hbtq-personer. Gruppen 
blir således systematiskt exkluderad på både samhälls- och institutionell nivå, vilket slutligen 
leder till ofrånkomliga konsekvenser på individnivå (Simpson & Helfrich, 2005).  

Turell och Hermann (2008) baserade sin studie på elva lesbiska och bisexuella kvinnor i syftet att 
undersöka deras upplevelser av att söka hjälp för våldsutsatthet i samkönade relationer. Flera av 
informanterna uppgav att det inte vetat vart de skulle vända sig och hade haft delade känslor inför 
att söka hjälp. Det fanns även en oro bland kvinnorna inför hur de skulle bli bemötta av 
personalen och inför att deras situation skulle bli förminskad. Turell och Hermann (2008) 
förklarar hur den yrkesverksammas bemötande kan komma att påverkas av våra förutbestämda 
könsnormer och uppmärksammar hur en våldsutsatt kvinna som passar in i den traditionella 
könsrollen ofta får ett bättre bemötande i jämförelse med en kvinna som inte passar in i den 
traditionella könsrollen. Författarna förklarar att det kan beror på att de finns vissa förväntningar 
på hur en våldsutsatt kvinna ska se ut och uppträda (Turell & Hermann, 2008).  
 
Vidare visade Turell och Hermanns (2008) resultat på att det de lesbiska kvinnorna i studien 
kände ett obehag inför att bo på ett skyddat boende som var avsett för alla kvinnor oavsett sexuell 
läggning. Detta var särskilt om verksamheten i första hand varit heteronormativt utformad med 
fokus på mäns våld mot kvinnor. Författarna beskriver hur en sådan upplevelse kan leda till en 
“andra traumatisering” för de lesbiska kvinnorna (Turell & Hermann, 2008).  
 
Register (2018) utförde en socialekologisk analysstudie som grundade sig på åtta kvalitativa 
intervjuer med kvinnor som blivit utsatta för våld i samkönade relationer. Studien ämnade 
undersöka samspelet mellan utsatta individer, samkönade relationer mellan kvinnor, hbtq-
samhället samt de generella förväntningar som finns på kvinnor i stort och på lesbiska relationer. 
Register förklarar hur dessa fyra nivåer påverkar kvinnor som lever i lesbiska relationer och deras 
utrymme att våga prata om sin utsatthet. Återigen angavs heteronormen som en orsak till den 
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utbredda kunskapsbristen, vilken enligt författaren bottnar i de patriarkala strukturer som ligger 
djupt rotade i vårt samhälle (Register, 2018). 

Register (2018) förklarar att den vedertagna bilden av våldet grundar sig i samhällets 
förhållningssätt till en mans medfödda privilegier, såsom samhällsstatus och fysisk 
överlägsenhet, vilket har resulterat i att våld i lesbiska relationer hamnat i skuggan för mäns våld 
mot kvinnor. Författaren beskriver även att föreställningar om att det inte finns någon 
maktobalans i lesbiska relationer och att kvinnor inte är fysiskt kapabla till våld är faktorer som 
bidrar till att problematiken förminskas. Detta väcker en rädsla hos många kvinnor som har blivit 
utsatta för våld i samkönade relationer. Författaren förklarar att de är rädda för vilken respons de 
skulle få från det heteronormativa samhället om de berättade om sin situation och det har 
resulterar i att många kvinnor drar sig för att söka den hjälp de behöver (Register, 2018). 

I studien som Register (2018) utförde hade sex av de åtta kvinnor som deltagit uppgett att de 
blivit utsatta för våld i en samkönad relation. Författaren förklarar att det gick att identifiera ett 
märkbart mönster över hur våldet hade fått utrymme att eskalera. Första steget hade inneburit att 
förövaren kontrollerat sin partner genom att minska hennes kontaktnät och isolera henne från sin 
omgivning, vilket på så vis gjorde kvinnan beroende av sin förövare. Genom det kunde våldet ske 
i skymundan och eskalera utan att varken den utsatta kvinnan eller hennes omgivning kunde 
uppfatta situationens allvar. Enligt studien hade förövaren i många fall en större erfarenhet av 
lesbiska relationer och i vissa fall även en större vänskapskrets inom hbtq-samhället som den 
utsatta blivit inbjuden till under relationen. Författaren förklarar hur det leder till ytterligare en 
beroendeställning gentemot sin förövare då kvinnan kan vara rädd att hon skulle exkluderas från 
den nya samhörigheten om hon skulle lämna relationen (Register, 2018). 

3. Teori 
  
I det här kapitlet redogör vi för de teorier som vi använder oss av när vi analyserar våra 
intervjuer, vilka ligger till grund för vår studie, för att på så sätt placera empirin i en teoretisk 
kontext. Vi har valt att använda oss av socialkonstruktivism och queerteori. Socialkonstruktivism 
upplever vi vara en bra utgångspunkt för vår studie då det är en teori som har ett kritiskt 
förhållningssätt till normer och strukturer i samhället. Vi anser att queerteorin kompletterar och 
fördjupar förståelsen för det vi vill söka svar på och det genom att queerteorin förklarar hur olika 
normer får fäste i samhället på ett mer konkret sätt gällande flera olika begrepp som är centrala i 
vår studie så som heteronormativitet och kön. 
 
3.1 Socialkonstruktivism 
	
Enligt socialkonstruktivism är kunskap en social konstruktion som har skapats med hjälp av 
språkliga begrepp och ett samspel mellan individer. Teorin söker inte svar på huruvida en viss 
kunskap är sann eller inte utan vill istället undersöka hur kunskapen har uppstått (Wenneberg, 
2001).  
  
Wenneberg (2001) förklarar att teorin kan användas för att kritiskt analysera och fördjupa sig i 
bland annat sociala fenomen som vi annars ser som naturligt skapade. Fokus ligger på hur 
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människans sociala kontext kommer att forma individens upplevda kunskap. Språket i sig utgör 
en social konstruktion och på så vis blir den kunskap vi har även den en social konstruktion 
(Wenneberg, 2001). Språket vi lär oss under vår uppväxt kommer därför att påverka den 
världsbild vi har som vuxna samhällsmedborgare eftersom den bygger på att vi har tillgodogjort 
oss ett visst språk och på så sätt utformat en verklighet. En fundamental socialkonstruktivistisk 
tanke är att den kunskap vi har om fenomen ska ifrågasättas och utforskas och inte blint tas för en 
sanning eller ett naturligt väsen (Wenneberg, 2001)  
  
Ett begrepp Wenneberg (2001) lyfter är vanehandlingar som innebär att människor har en 
naturlig benägenhet till att bilda vanor. Vanehandlingar är beteenden som sker per automatik 
vilket gör att en individ slipper reflektera kring en handlings utförande, exempelvis vid en 
arbetsuppgift. Den internalisering som skett från barndomen av de rådande sociala normerna gör 
att det finns ett förbestämt ramverk att agera efter vilket Wennberg förklarar fungerar som en 
psykologisk lättnad och effektiviserar handlandet då det inte behöver ske någon omdefiniering av 
varje ny situation.  
 
Wenneberg (2001) förklarar att samtidigt som Socialkonstruktivismen dekonstruerar verkligheten 
är den också aktiv i en skapelseprocess. Frågan blir då hur man kan veta att den nya kunskapen 
som uppenbarar sig är verklig och inte också den en social konstruktion. Det finns således en 
dubbelhet av både möjligheter och problem med teorin som är viktig att ha med i analysen 
(Wenneberg, 2001). 
	
3.1.1 Kön 
  
Sociala konstruktioner sker på flera områden, däribland hur man ser på maskulinitet, femininitet, 
genus och könsroller samt hur de skapas och upprätthålls av människorna i den samtida 
kontexten. Betydelsen av olika begrepp och kunskap blir därmed flytande och förändras över tid 
och kan därför se olika ut beroende på socialt sammanhang (Wenneberg, 2001). 

Socialkonstruktivismen kritiserar synen på att det skulle finnas något essentiellt manligt 
respektive essentiellt kvinnligt. Teorin framhåller att kön är en social konstruktion, i betydelsen 
illusion, vilket har lett till sociala processer som byggt upp och frambringat skillnader mellan 
könen samt att dessa skillnader accepteras som biologiskt grundade (Wenneberg, 2001).  

Inom socialkonstruktivism diskuteras på vilket sätt samhället placerar in individer i fack på ett 
schematiskt vis i samspelet med varandra. Denna kategorisering av individer kallas inom 
socialkonstruktivism för typifiering där konsekvensen blir ett tillskrivande av egenskaper utifrån 
vilket fack individen placeras i. Typifieringar sker undermedvetet och är vanligt att göra när det 
kommer till bland annat kön. En person som uppfattas som en man tillskrivs således egenskaper 
som anses vara manligt kodade och förväntas agera utifrån de genusuttryck som förknippas med 
könet. Wenneberg (2001) förklarar att typifieringar påverkar interaktionen i mötet med nya 
individer. En konsekvens av typifieringar är att det blir svårhanterligt att möta nya individer som 
avviker från de typiska karaktärsdrag som man initialt utgår ifrån att individen har utifrån de fack 
de befinner sig i. 
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3.2 Queerteori 
	
Ambjörnsson (2006) skriver i boken Vad är queer att det var kring 1990 talet som queerteorin 
inom den akademiska världen påbörjade sitt formande. Enligt författaren ska teorin förstås som 
flera perspektiv på identitet, samhälle och kultur med ett gemensamt fokus på avvikelse och 
normalitet (Ambjörnsson, 2006). Den forskning som tidigare fanns om homosexuella fokuserade 
främst på individernas erfarenheter och deras liv som mer var ett utpekande av homosexuella som 
avvikande. Den forskningsinriktning som kom att växa fram tack vare queerteorin hade ett annat 
syfte, nämligen att undersöka normer, hur de upprätthålls, uppstår, fungerar och ifrågasätts, med 
särskild inriktning på heterosexualitet som norm (Ambjörnsson, 2006). 
 
Queerteorin har influenser från bland annat poststrukturalism och socialkonstruktivism där synen 
på makt, kunskap och identitet är centrala. Teoretikern Michael Foucault uppmärksammas i 
Ambjörnssons (2006) bok och författaren beskriver den stora betydelse Foucault hade för 
queerteorin. Ambjörnsson (2006) förklarar vidare att en del av Foucaults idéer bygger på 
skapande av identiteter och ett skapande av terminologi för att beskriva ett fenomen, som i 
förlängningen resulterar i samhällets kontroll över medborgarna. Ambjörnsson (2006) 
exemplifierar med hur individer som en gång i tiden endast såg sig själva som individer som hade 
samkönat sex plötsligt blev tillskrivna en epitetet homosexuell. Terminologin i sig blir därför 
central då det påverkar vår samtid och vår verklighetsuppfattning (Ambjörnsson, 2006). 

3.2.1 Normalitet och Makt  
  
Enligt Ambjörnsson (2006) är normalitet ett viktigt begrepp inom queerteorin som går att koppla 
till begreppet makt. Författaren menar att samhällets normer och önskvärda beteenden 
internaliseras inom människan och påverkar oss att följa den rådande normen för att vi inte ska 
uppfattas som avvikande. På så sätt genomsyrar makten de flesta områden i en människas liv, 
alltifrån den egna familjen till samhällets institutioner. Ambjörnsson (2006) förklarar att vi 
genom det perspektivet kan se det som att vi människor inte existerar i ett vakuum bortom 
maktrelationer.  
 
3.2.2 Heteronormativitet 
 
Heteronormen är en norm som utgår ifrån att individer förväntas vara heterosexuella och att 
kvinnor och män förväntas vara feminina respektive maskulina. Den heterosexuella läggningen 
ses också som överordnad andra sexuella läggningar och för heterosexuella är deras läggning 
ingenting som behöver förklaras eller försvaras (Ambjörnsson, 2006). 

Inom queerteorin utgår man ifrån att heterosexualitet är någonting kulturellt och historiskt skapat, 
vilket gör att man vill söka de faktorer som är aktiva i skapandeprocessen och upprätthållandet av 
heteronormen (Ambjörnsson, 2006). Vidare menar man inom queerteori att heteronormen tar sig 
flera uttryck beroende på kontext samt att heteronormen exkluderar människor och därför vill 
man inom teorin undersöka normsystemet snarare än sexualiteten i sig (Ambjörnsson, 2006). 
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3.2.3. Kön 
  
Två av de fundamentala förklaringarna som finns till heteronormativitetens fortsatta existens 
berör gränsdragningen mellan homo- och heterosexualitet samt gränsdragningen mellan man och 
kvinna. Dessa komponenter samverkar och utgör tillsammans grunden för den kategorisering 
som görs kring en individs sexuella läggning (Ambjörnsson, 2006). Butler (2007) förklarar att det 
biologiska könet är en social konstruktion och en produkt av vad de kulturella och sociala 
förväntningarna på kön innebär. Butler menar att det inte existerar något ursprungligt och 
naturligt manligt respektive kvinnligt och ställer sig kritisk till uppdelningen mellan kön, genus 
kultur och biologi. Butler (2007) förklarar att särskiljandet mellan man och kvinna legitimerar ett 
synsätt där det finns essentiella skillnader mellan könen, helt oberoende av kulturella och sociala 
föreställningar (Butler, 2007). 

4. Metod  
  
Det här kapitlet inleds med en beskrivning av vår litteratursökning och i nästa skede presenterar 
vi vårt val av metod samt det material som ligger till grund för vår studie. Vidare diskuterar vi 
vårt tillvägagångssätt under urvalsprocessen och presenterar sedan vår analysmetod. Därefter 
beskriver vi denna studies tillförlitlighet och trovärdighet. Slutligen presenterar vi vår förkunskap 
om våld i nära lesbiska relationer samt de etiska överväganden vi tagit hänsyn till under 
forskningsprocessen.  
 

4.1 Litteratursökning  
	
Inledningsvis sökte vi efter vetenskapliga artiklar för att få en bättre överblick över tidigare 
kunskap och forskning inom området. De sökmotorer vi har använt oss av är SocIndex och 
Google Scholar där tidigare publicerad forskning finns att tillgå. De utvalda artiklarna har blivit 
peer reviewed, det vill säga granskade och godkända av andra forskare som studerat samma 
ämne, vilket skapar en större tillförlitlighet till materialet. Vi har både använt oss av svenska och 
engelska artiklar eftersom den tidigare forskningen inom området var förhållandevis begränsad. 
  
De sökord vi har utgått ifrån är bland annat “våld i nära relation”, “våld i lesbiska relationer”, 
“perceptions of domestic violence in lesbian relationships”, “domestic violence”, “stereotypes 
and gender role expectations” “domestic violence same sex social workers”, ”distrust to crisis 
center staff about reporting violence”. Dessa riktade sökningar gjorde vi för att avgränsa 
informationen inom vårt sökområde. Vi har även använt oss av litteratur inom området, vilken vi 
har hämtat från Umeå Universitetsbibliotek samt via tips från våra informanter. Utifrån den 
tidigare kunskap och forskning som vi tagit del av kunde vi sedan identifiera en kunskapslucka 
som i sin tur ledde till vår formulering av vårt syfte och våra fyra frågeställningar.   
 

4.2 Datainsamling  
	
Vi undersökte olika typer av forskningsmetoder för att sedan diskutera kring vilket metodval som 
skulle passa vårt specifika syfte. Enligt Trots (2010) är det syftet som styr valet av metod i en 
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forskningsstudie. Eftersom den här studien syftar till att undersöka de yrkesverksammas egna 
upplevelser kring deras förkunskaper om både målgruppen samt bemötandet gentemot den, valde 
vi att använda oss av metodvalet intervju för att få en djupare förståelse för yrkesgruppen samt 
för fenomenet våld i nära lesbiska relationer. 
  
Då vi befunnit oss på olika geografiska platser majoriteten av tiden för den här studien fanns det 
inte möjlighet att genomföra intervjuerna tillsammans. Därför valde vi att dela upp intervjuerna 
utefter vart vi befann oss samt beroende på om intervjun krävde fysiskt närvarande på en särskild 
plats. Vidare valde vi att utföra både besöksintervjuer samt telefonintervjuer. Lantz (2003) 
förklarar att en besöksintervju innebär att den som utför intervjun besöker informanten och utför 
intervjun på plats medan en telefonintervju innebär att forskaren istället ringer upp informanten 
och utför intervjun via telefon (Lantz, 2003).  
 
Vi valde att kombinera dessa två intervjuformer för att underlätta för intervjuns genomförande 
och anpassa möjligheterna utefter våra egna samt informanternas förutsättningar. I de fall som 
möjligheten fanns att utföra en besöksintervju genomfördes intervjun på informantens arbetsplats. 
I de andra fallen ringde vi upp informanten och presenterade samtalets ramar via telefon för att 
sedan ställa samma frågor som vid besöksintervjuerna. Vid telefonintervjuerna utgick vi utifrån 
vem av oss som hade tid och möjlighet att utföra den specifika intervjun. 
  
Lantz (2003) förklarar att nackdelen med en besöksintervju är att den är mer tidskrävande än en 
telefonintervju. Fördelen med en telefonintervju är att den går att utföra oberoende av tid och 
rum, vilket ger möjlighet till att utföra intervjun oavsett vart forskaren eller informanten befinner 
sig. Däremot förklarat Lantz (2003) att det kan vara fördelaktigt att genomföra en besöksintervju 
eftersom den personliga interaktionen förebygger eventuella missförstånd som istället går att reda 
ut på plats. På så vis går intervjusvaren att kvalitetssäkra i större mån än vid val av exempelvis 
enkät som metod. Intervjuaren får även möjlighet att ställa mer komplicerade frågor som kan 
komma att bidra till utförligare svar (Lantz, 2003).  
  
Lantz (2003) menar att det finns många olika typer av intervjuer vilka kommer att resultera i 
olika typer av tillgång till information för forskaren. Vi valde att använda oss av 
semistrukturerade intervjuer för den här studien, vilket innebär att intervjun baseras på en 
intervjuguide (Bryman, 2011). Frågorna i intervjuguiden (se bilaga 2) är formulerade utifrån ett 
allmänt förhållningssätt för att undvika att informanten begränsas i sitt svar. Både frågornas 
ordningsföljd samt vilka av dessa som planeras ställas kan komma att justeras under intervjun, 
beroende på vad intervjuaren anser vara relevant för ämnet (Bryman, 2011). 
  
En semistrukturerad intervju är mycket flexibel både för intervjuaren och även för informanterna, 
eftersom de får möjlighet att tala fritt kring ämnet vilket minskar risken för att informationen 
begränsas (Lantz, 2003). Vid en kvalitativ undersökning ligger fokus på de medverkandes 
perspektiv och vad de anser vara relevant och betydelsefullt (Bryman, 2011). De olika 
intervjuerna kom därför att skilja sig från varandra, vilket i sin tur kom att leda till att 
följdfrågorna formulerades olika beroende på informantens svar. På så vis fick vi tillgång till fler 
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perspektiv och en bättre överblick över vilka erfarenheter och upplevelser som de 
yrkesverksamma kan ha.  
 
Vi valde att med informanternas samtycke spela in intervjuerna med hjälp av en inspelningsapp i 
våra mobiltelefoner. Det var något som vi gjorde både under besöksintervjuerna och under 
telefonintervjuerna. Informanterna delgavs denna information vid två tillfällen, först via mejl där 
vi bifogade vårt informationsbrev som inkluderade alla ramar för samtalet, samt under tillfället 
för intervjun. På så sätt försäkrade vi oss om att informanten hade fått tillgång till all information 
och att ljudinspelningen utfördes med samtycke. Enligt Trots (2007) finns det både fördelar och 
nackdelar med att göra en ljudinspelning under en intervju. Dels ger det utrymme för intervjuaren 
att vara närvarande under samtalet istället för att fokusera på att anteckna det som sägs, men det 
är också mer tidskrävande eftersom det blir mer material att transkribera. (Trots, 2007). Vi ansåg 
dock att fördelarna med en ljudinspelning övervägde nackdelarna, då ljudinspelningarna blir ett 
redskap som underlättar bearbetningen av materialet.  
  
Tack vare ljudinspelningarna kunde vi gå tillbaka till materialet och lyssna om på vad som sagts 
för att försäkra oss om att vi uppfattat och transkriberat informationen korrekt. På så vis kunde vi 
båda få en tydligare helhetsbild av situationen, vilket skapar en större tillförlitlighet till studiens 
resultat (Bryman, 2011). Efter transkriberingen av materialet raderade vi ljudinspelningarna för 
att uppnå det etiska kravet konfidentialitet (Bryman, 2011). 
  
När vi transkriberade materialet från intervjuerna valde vi att lyfta fram det som vi upplevde var 
mest väsentligt för vår studie. Därför lade vi fokus på att beskriva vad som sades och exkluderade 
bland annat skratt, upprepningar, felsägningar, utsvävningar från ämnet och dylikt. Bryman 
(2011) understryker vikten av att det som informanten har uppgett under intervjun återges på så 
korrekt sätt som möjligt och att innebörden vidhålls, men att viss redigering är nödvändig för att 
materialet ska bli så kärnfullt som möjligt (Bryman, 2011).   
 

4.3 Urval 
	
Den målgrupp vi har valt att undersöka är yrkesverksam personal som på sin arbetsplats kommer 
i kontakt med kvinnor som blir eller har blivit utsatta för våld i en nära lesbisk relation. Under 
urvalsprocessen valde vi att använda oss av ett målinriktat urval. Ett målinriktat urval innebär att 
forskaren väljer ut specifika personer att intervjua som är av intresse för studiens specifika 
forskningsfrågor och syfte (Bryman, 2011).  
  
Vårt val av målgrupp baserades på de förutsättningar och direktiv som föreligger ett 
examensarbete vad gäller tidsaspekt och omfattning av material. Därför valde vi, trots ett första 
intresse för att undersöka de våldsutsatta kvinnornas egen upplevelse av de yrkesverksammas 
bemötande, att inte utse dessa individer till vår målgrupp. Främst hade valet av den målgruppen 
kommit att bli mer tidskrävande både vad gäller att lokalisera kvinnor som blir eller har blivit 
utsatta för våld i en lesbisk relation och som sedan är villiga att medverka på en intervju. Det 
hade även krävts en större omfattning av material för att studiens resultat skulle anses tillräckligt 
representativt, en större medvetenhet och hänsyn till individens utsatta situation vid 
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formuleringarna av intervjufrågorna samt ytterligare förberedelser inför intervjun för att 
informanterna skulle känna sig trygga. Vidare hade möjligheten till en eventuell samtalskontakt 
efter intervjun varit av relevans att kunna erbjuda vid samtal med en utsatt individ, vilket hade 
krävt både större ekonomiska förutsättningar och en större kännedom om dessa kontakter hos oss 
som ansvariga. 
  
Innan vi gjorde våra val av verksamheter undersökte vi de verksamhetsbeskrivningar som fanns 
publicerade på respektive hemsida. Det gjorde vi för att se om verksamheten var relevant för vårt 
syfte samt för att försäkra oss om att den yrkesverksamma på ett eller annat sätt kommer i kontakt 
med kvinnor som upplevt våld i en lesbisk relation. Vi valde att göra en bred kontaktsökning för 
att vårt urval skulle bli så representativt som möjligt, samt för att öka vår chans till fler intervjuer. 
Vi kontaktade totalt 35 olika individer som arbetade både inom ideella organisationer, 
vårdmottagningar, kvinnojourer samt myndigheter som var inriktade på våld och brott. Vissa av 
dessa kontakter fick vi inget svar ifrån och vissa hade inte möjlighet att medverka själva utan 
hänvisade oss istället till andra verksamheter. Vi kom därför att fortsätta söka efter informanter 
under hela studieprocessen, vilket slutligen resulterade i 7 intervjuer. 
  
Under urvalsprocessen valde vi att antingen ringa upp eller mejla en förfrågan inkluderat ett 
informationsbrev (se bilaga 1) till de informanter som vi önskade att delta i en intervju. Vidare 
återkopplade vi via telefon med de vi enbart haft mejlkontakt med för att fastställa om intervjun 
skulle ske via telefon eller vid ett direktmöte. Under samtalet bestämde vi även tid och plats för 
när intervjuerna skulle äga rum. Då vi valde att utföra både besöksintervjuer och telefonintervjuer 
behövde vi inte begränsa oss utefter vart informanten befann sig geografiskt, vilket är något som 
Bryman (2011) menar underlättar för urvalsprocessen.  
  
Vi hade inga övriga krav på den yrkesverksammas titel eller tidigare arbetserfarenheter vilket 
möjliggjorde för oss att komma i kontakt med yrkesverksamma av varierande arbetsbakgrunder. 
De informanter som deltog i den här studien arbetade främst på kvinnojourer samt på ideella 
organisationer med hbtq-fokus. Informanterna hade olika lång arbetserfarenhet och varierande 
arbetstitlar vilket vi ansåg var fördelaktigt eftersom vi på så vis fick ta del av flera olika 
perspektiv och erfarenheter. 
 

4.4 Analysmetod  
	
För den här studien användes en tematisk innehållsanalys för att analysera den insamlade datan, 
vilket är en metod som går ut på att se teman och mönster i det empiriska materialet (Bryman, 
2011). Enligt Braun och Clarke (2006) utgör ett tema den data som forskaren väljer att lyfta fram 
och använda för sin avslutande analys. Den data som används är det som forskaren anser som 
mest relevant i förhållande till studiens forskningsfrågor (Braun & Clark, 2006). Därför valde vi 
att noggrant granska våra transkriberade intervjuer upprepade gånger för att identifiera data som 
var av intresse för studiens frågeställningar.  
  
Däremot finns det en allmän riktad kritik gentemot tematisk innehållsanalys, vilken påpekar 
bristen av en konkret bakgrund eller tydliga riktlinjer för hur analysen ska genomföras (Bryman, 
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2011). Braun och Clark (2006) framhåller att det kan vara fördelaktigt att i den primära delen av 
tematiseringen söka efter övergripande teman bland de koder som forskarna har utläst i 
datamaterialet. Därför gjorde vi en övergripande skiss över de koder vi fann i vår insamlade data, 
vilket även går i enlighet med vad David och Sutton (2016) rekommenderar den oerfarne 
forskaren att göra. Koderna som vi kunde utläsa i vår data placerades därefter in under olika 
rubriker. Genom det kunde vi konstatera att många av dem hörde samman och på så vis kom vi 
fram till fyra olika teman som sedan kom att ligga till grund för vår studies analys.  
 
Vid namngivning och definition av teman förklarar Braun och Clarke (2006) att det är viktigt att 
finna essensen som utgör temat. Denna studies tematisering resulterade i fyra olika teman som vi 
valde att namnge som: Våldsformer och våldsmönster, Heteronormen, Förkunskap och 
Stödinsatser. Dessa namn valde vi av den anledningen att vi anser dem sammanfatta det data som 
varje tema innehåller. De olika temana kom att variera i omfång då vissa av dem tog större plats 
under själva intervjun men som vi också ansåg var av större relevans att belysa. Braun och Clarke 
(2006) beskriver detta som ett induktivt tillvägagångssätt där tematiseringen tar form utefter vad 
som gått att identifiera i empirin istället för att bestämma temat i förväg.  
 
Tematisering tog ungefär en vecka, då vi redan under transkriberingsprocessen kunde se att vissa 
delar av vår data var mer relevanta än andra för att besvara studiens syfte. Eftersom vi under hela 
arbetets gång arbetat parallellt med olika rubriker kunde vi med fördel kontinuerligt koppla vår 
data till studiens teorier och tidigare kunskap. Vi anser att både de teorier och den tidigare 
kunskapen vi använt oss av har bidragit med en djupare förståelse för våra teman under 
analysprocess snarare än påverkat vår tematiseringprocess. 
 

4.5 Tillförlitlighet och trovärdighet 
	
Vid kvantitativ forskning strävar man efter att uppfylla kriterierna validitet och reliabilitet för att 
säkerställa kvalitén på en forskningsstudie. Vid kvalitativ forskning finns det däremot en 
diskussion kring huruvida det går att tillämpa dessa begrepp då en kvalitativ studie till skillnad 
från en kvantitativ studie inte syftar till att mäta saker. Begreppen validitet och reliabilitet har 
därför anpassats för användningen vid kvalitativ forskning vilket lett till fyra delkriterier som bör 
uppfyllas för att en kvalitativ undersökning ska uppnå tillförlitlighet (Bryman, 2011).  
  
Trovärdighet är det första av fyra kriterier som måste uppfyllas vid en kvalitativ forskningsstudie. 
Det innebär att de som deltagit i studien även får ta del av materialet och säkerställa att 
informationen har blivit presenterad på korrekt sätt. På så vis möjliggör forskaren för eventuella 
justeringar i materialet och resultatet får därmed en större trovärdighet (Bryman, 2011). När vi 
hade transkriberat och sammanställt vårt resultat mailade vi vårt resultatkapitel till informanterna. 
Det gjorde vi för att informanterna skulle få möjlighet att se över och bekräfta att vi hade återgett 
deras uttalanden på rätt sätt. När studien var färdigställd skickade vi slutligen en kopia till varje 
informant för att de skulle få tillgång till det fullständiga materialet.  

Det andra kriteriet som måste uppfyllas är överförbarhet vilken bedömer huruvida överförbart 
materialet är för vidare studier (Bryman, 2011). Författaren skriver att det som påverkar detta 
kriterium är hur pass detaljerat och omfattande materialet är och när det kommer till studiens 
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generaliserbarhet så sträcker den sig endast till den kontext i vilken studien producerades i. 
Vidare förklarar Bryman (2011) att det i regel är svårt att generalisera en kvalitativ studies 
resultat då det många gånger är för få deltagande informanter för att dem ska kunna representera 
hela målgruppen. 

Det tredje kriteriet behandlar materialets pålitlighet, vilket går ut på att forskarna kritiskt granskar 
sitt eget material samt är transparenta kring de processer som utförts för att ta fram och fastställa 
studiens data (Bryman, 2011). Vi har därför valt att transparent beskriva de processer som ägt 
rum under framställningen av vår studie under metodkapitlets olika delar. 

Konfirmering är det fjärde och sista kriteriet, vilket ska argumenteras för av forskaren för att 
säkerställa studiens tillförlitlighet. Det innebär att forskaren ska kunna försäkra läsaren om att 
studiens process bottnar i att forskaren utgått utifrån god tro och att den inte har utförts med syftet 
för egen vinning (Bryman, 2011). Vi valde därför att presentera den informationen under 
rubriken “förförståelse” för att läsaren ska få en tydlig bild av vår utgångspunkt samt få en 
inblick i vilka intressen som legat till grund för vårt val av studie. 

4.6 Förförståelse 
	
Vårt val av ämnet våld i nära lesbiska relationer bottnar främst i ett genuint intresse hos oss båda. 
En av oss har tidigare professionell erfarenhet av att arbeta med utsatta kvinnor men ingen av oss 
besitter någon tidigare kunskap om de yrkesverksammas bemötande gentemot gruppen. Vår 
förförståelse om ämnet kommer delvis från vår utbildning på socionomprogrammet där vi vidrört 
ämnen som våld i nära relation, intersektionalitet och hur ett klientsamtal bör genomföras. Vår 
förförståelse har även vuxit fram utifrån berättelser från vänner som arbetar med dessa frågor, 
både som yrkesverksamma och inom ideella organisationer, vilket har gett oss en viss förkunskap 
om ämnet.  

När vi beslutade oss för vilken riktning vi ville att studien skulle ta utgick vi först utifrån ämnet 
våld i nära relation. När vi hade tagit del av statistik för våld i nära relation samt identifierat att 
det fanns en kunskapslucka i forskning rörande våld i samkönade relationer valde vi att 
avgränsade oss till våld i lesbiska relationer. Vi började granska vetenskapliga artiklar för att se 
om vi kunde hitta någon mer specifik inriktning på vårt syfte. Genom det kunde vi då 
uppmärksamma en återkommande kunskapsbrist om ämnet bland de yrkesverksamma. Därefter 
väcktes intresset för hur den våldsutsatta gruppen kvinnor bemöts av de yrkesverksamma när de 
söker hjälp och stöd för sin situation. Vi valde att fokusera på fysiskt och psykiskt våld av den 
anledningen att dessa våldsformer var de som förekom i högst utsträckning i den tidigare kunskap 
och forskning som vi tagit del av. 

Vi är medvetna om att en forskares förförståelse kan komma att påverka både material och 
resultat för en studie och därför har vi valt att transparent redovisa vår egen förförståelse under 
det här kapitlet. Vi har även tagit våra egna intressen i beaktning och varit noga med att förhålla 
oss sakligt i största mån möjligt under hela arbetets gång. Det gjorde vi för att förebygga att våra 
egna tankar och föreställningar inte ska komma att influera arbetsprocessen och vår studies 
resultat. Däremot anser vi att vårt genuina intresse för frågan enbart gynnat vår undersökning. 
Det genuina intresset har bidragit till både större engagemang och en strävan att genom de 
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yrkesverksammas berättelser få en mer omfattande bild av situationen än vad vi haft tillgång till 
innan. 

4.7 Etiska överväganden 
	
De forskningsetiska principer som år 1990 antogs av Vetenskapsrådet är det som man generellt 
sätt syftar till när man pratar om forskningsetik i Sverige idag (Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom 
ämnet vi har valt att studera är av känslig karaktär har vi i denna uppsats valt att utgå utifrån de 
fyra forskningsetiska principerna som anges av Vetenskapsrådet (2002). I det informationsbrev vi 
skickade ut till informanterna framgick syftet med vår studie samt att deltagandet är helt frivilligt, 
det i enlighet med informationskravet som Vetenskapsrådet (2002) beskriver som den första 
etiska principen. Informanterna blev upplysta om samtyckeskravet som innebär att informanten 
själv ska besluta om sin medverkan i studien, vilket är den andra etiska principen 
(Vetenskapsrådet, 2002). Vi har i vårt informationsbrev tydliggjort detta och understrukit att om 
informanten hade några frågor fanns det möjlighet att kontakta oss.  
  
Alla uppgifter om våra informanter har behandlats med största möjliga konfidentialitet, vilket är 
den tredje etiska principen som innebär att informanternas personuppgifter behandlas och 
förvaras på ett sätt att obehöriga inte kan komma åt dem (Vetenskapsrådet, 2002). Vi bevarade 
uppgifterna om informanterna i en speciell mapp som vi raderade direkt när vi bestämt tid och 
plats för intervjuerna. De intervjuer vi genomförde spelade vi in med mobiltelefon efter 
informantens samtycke men raderade dessa inspelningar efter att studien var färdigställd. När 
studien var avslutad meddelade vi våra informanter via email att inspelningarna var raderade och 
sedan raderade vi även de mailtrådar vi har haft med våra informanter.  
  
Vi valde även att inte uppge vilken kvinnojour eller ideell organisation som respektive informant 
kommer ifrån. Istället sammanfattade vi alla informanter som en grupp yrkesverksamma inom det 
område som studien syftade till att undersöka. Den informationen delgav vi även våra 
informanter vid det första mötet för att på så sätt förstärka deras känsla av anonymisering 
ytterligare. För att ytterligare skydda informanterna valde vi att använda oss av fiktiva 
könsneutrala namn samt använda oss av pronomen “hen” för att minimera risken att avslöja 
någons identitet.  
  
Vetenskapsrådet (2002) beskriver den sista etiska principer som kallas nyttjandekravet, vilket 
innebär att den information som samlas in under exempelvis en intervju endast kommer att 
användas i det syfte som har presenterats för informanterna. Innan vi genomförde intervjuerna 
frågade vi informanterna kring möjligheten att kontakta dem om vi skulle uppleva någon 
osäkerhet eller otydlighet i det datamaterial som vi fått vid intervjutillfället. Det gjorde vi för att 
minimera risken att feltolka den information vi tagit del av och om det skulle finnas önskemål 
från informanten att göra eventuella justeringar.  

För oss har det varit viktigt att återge informanternas ord på ett så korrekt sätt som möjligt utifrån 
vår bästa förmåga och ambition. Trots (2010) framhåller att det språkbruk en informant använder 
sig av skulle vid exakt återgivning kunna tolkas som mindre akademiskt och okunnigt, vilket i sin 
tur skulle kunna riskera att personen låter obildad. Därför tillkommer det av god etisk sed att 
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anpassa det informanten sagt utefter ett mer akademiskt språkbruk (Trots, 2010). Det var 
någonting som vi diskuterade tillsammans med informanten och uppgav som en av de eventuella 
anledningar till att vi skulle kunna komma att höra av oss efteråt för att försäkra oss om att vi 
uppfattat det som sagts på ett korrekt sätt. 

5. Resultat 
  
Det här kapitlet presenterar studiens resultat utifrån de sju intervjuer vi utfört med våra 
informanter. Vid kodningen av de transkriberade intervjuerna kunde vi identifiera fyra 
genomgående teman som vi ansåg kunna besvara våra fyra frågeställningar. Det första temat, 
Våldsformer och våldsmönster, fokuserar på informanternas syn på våld i nära lesbiska relationer 
och deras beskrivningar av psykiskt och fysiskt våld. Under detta tema lyfts även våldets 
normaliseringsprocess. Det andra temat, Heteronormen, uppmärksammar fördomar och 
reflektioner utifrån informanternas perspektiv och det tredje temat, Förkunskap, belyser den 
förkunskap informanterna har om våld i nära lesbiska relationer. Slutligen syftar de fjärde temat, 
Stödinsatser, till att besvara vår frågeställning om vilka stödinsatser som finns att erbjuda de 
kvinnor som blivit utsatta för våld i en lesbisk relation. För att inte röja våra informanters 
identitet har vi valt att tillskriva dem könsneutrala fiktiva namn samt presentera dem utifrån korta 
beskrivningar om deras arbetsuppgifter nedan. 
 
5.1 Presentation av informanter 
	
Sam har läst barn- och ungdomspsykiatri och är familjebehandlare i grunden. Sam arbetar med 
både samtalsstöd och praktiskt stöd för kvinnor och barn som har gemensamt att det varit utsatta 
för våld och hot i nära relation. Vidare föreläser även Sam om våld i nära relation och hur barn i 
familjen kan påverkas av det. Charlie är utbildad socionom och arbetar både med hbtq-frågor på 
en strukturell nivå samt med klientarbete på individnivå i form av samtalsstöd och praktiskt stöd 
vid myndighets- och rättsprocesser. Charlie skriver även debattartiklar, föreläser och håller i 
konsultationer för yrkesgrupper som kommer i kontakt med hbtq-personer och våldsutsatta 
kvinnor. Misha är utbildad socionom och arbetar med samtalsstöd och som kontaktperson för 
både kvinnor och barn som blivit utsatta för våld. Kim är utbildad psykoterapeut och arbetar som 
par- och familjerådgivare på en verksamhet som fokuserar på hbtq-frågor. Alex är utbildad 
socionom och arbetar med bland annat stödsamtal, föreläsningar och frågor som rör hbtq, 
inkludering, och stödutveckling. Elliot har utbildning i samtalsmetodik, hbtq-frågor samt 
hedersrelaterat våld och förtryck. Vidare arbetar Elliot med stödsamtal och som stödperson för 
kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation. Billie är utbildad socionom och arbetar som 
kurator på en samtalsmottagning som riktar sig till personer som blivit utsatta för våld i en nära 
relation. 
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5.2 Våldsformer och våldsmönster 
	
Samtliga av våra informanter förklarade att de kommer i kontakt med alla typer av våldsformer 
genom sitt arbete med våld i nära relation, vilket inkluderar både fysiskt, psykiskt, sexuellt, 
materiellt och ekonomiskt våld. Det framgick även att det i vissa fall kan vara en kombination av 
olika våldsformer där en våldsform kan medför en annan. Informanterna beskrev hur både 
våldsutövningen och den specifika definitionen av våld kan variera från fall till fall och att det i 
slutändan handlar om den våldsutsatta kvinnans upplevelse av våldet. Kim menade att 
definitionen av våld bör ligga hos individen då en persons upplevelse av våld inte nödvändigtvis 
är densamma för alla. 
  
Det som informanterna betonade som signifikant för det fysiska våldet var de handlingar som var 
direkt riktade mot kroppen. Charlie förklarade att det fysiska våldet inte alltid behöver vara 
våldsamt utan beskrev det istället som kontextbundet. Det kan handla om väldigt subtila saker 
som får individen att uppleva obehag eller blir illa till mods menade Charlie. Sam 
problematiserade att det är många som har en bild av att fysiskt våld ska vara väldigt grovt, 
såsom knytnävsslag, blåmärken, blod och så vidare, medan det fysiska våld egentligen innebär 
alla handlingar riktade mot ens kropp som man inte har bett om. 
  
Det psykiska våldet beskrevs enligt informanterna som det våld som påverkar den utsatta 
individen mentalt genom exempelvis verbala angrepp, hot, förminskning, nedtryckningar eller i 
vissa fall inskränkningar i en individs livsutrymme. Charlie gav exempel på olika strategier som 
förövaren använder för att trycka ner sin partner genom. Förövaren kan till exempel göra sig rolig 
på sin partners bekostnad eller ständigt skylla ifrån sig på sin partner som således behöver be om 
ursäkt. Charlie förklarade att om den utsatta är den som hela tiden får ta på sig skulden för något 
som den kanske inte ens är skyldig till kan det skapas en osäkerhet hos den utsatta individen 
kring vad det var som faktiskt hände. Detta är en typ av psykiskt våld som kallas gaslightning 
berättade Misha, vilken hen förklarade går ut på att förövaren manipulerar och förvirrar den 
utsatta individens minnesuppfattningar av situationer och händelser.  
  
Majoriteten av informanterna berättade att det psykiska våldet är bland den vanligaste 
våldsformen och att den i många fall även förekommer vid fysiskt våld. Däremot var 
informanterna eniga om att det psykiska våldet var svårare att ta på i jämförelse med andra 
våldsformer och Alex berättade att det psykiska våldet många gånger inte ens är juridiskt 
straffbart. Vidare förklarade Alex att det är en våldsform som ofta är väldigt svår att återhämta 
sig ifrån då den är ständigt närvarande. Alex berättade att hen möter många kvinnor som säger att 
de hellre hade blivit slagna än att behöva leva under psykiskt våld. Flera av informanterna 
beskrev det psykiska våldet som en väldigt utstuderad form av våld som främst handlar om makt 
och kontroll från förövarens sida. Detta är något som även Billie resonerade liknande kring när 
hen förklarade hur förövaren på ett väldigt subtilt sätt växlar mellan att höja och sänka sin partner 
genom att utnyttja den maktasymmetri som uppstått i relationen. 
  
“Förövaren har kanske inte begränsat sin partners vardag men ändå lyckats påverka personens 
självkänsla, fått personen att känna sig förvirrad, värdelös och till och med bunden till sin 
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partner. Man kan vara i en destruktiv eller dålig relation och folk kan bete sig som svin, men det 
handlar till slut om vem det är som bestämmer i relationen, den som får styra eller den som har 
tolkningsföreträde.” (Billie) 

Normaliseringsprocessen var ett begrepp som var återkommande under flera av intervjuerna. Sam 
berättade hur hen under sina stödsamtal brukade gå igenom processen för att förklara hur vanligt 
det är att våld i nära relation normaliseras. Vidare brukade Sam också förklara vad det gör med 
både den som blir utsatt för våldet och den som utövar våldet. Charlie berättade att det är vanligt 
att det sker en normalisering av till exempel gräl eller våld om de sker systematiskt och cykliskt i 
en relation. Med tiden betraktas saker och ting som normala vilket kan göra det svårt att se när 
problematiken eskalerar förklarade Charlie. Det som först bara var lite påtryckningar kan till sist 
bli regelrätta dödshot, men att individen kan ha svårt att se den utvecklingen på grund av 
normaliseringsprocessen menade Charlie. Hen framhöll även att en individ som blivit utsatt för 
våld under en längre tid ofta känner en lojalitet gentemot sin partner och därför känner sig 
skyldig till att skydda denne. På så vis blir det förövarens bild av situationen som fastställs 
berättade Charlie, vilket förhindrar för den utsatta individen att skapa sig en egen uppfattning av 
situationen.  
  
Något som flera av informanterna uttryckte var att det kan ta väldigt lång tid för den utsatta 
kvinnan att få insikt i att hon blir utsatt för våld vilket kan leda till att det många gånger tar lång 
tid innan hon bestämmer sig för att lämna relationen. Misha förklarade att det sedan är en process 
i sig att både bearbeta, behandla och läka efter att relationen har avslutats. Charlie uttryckte att 
anledningen till att många inte lämnar ofta är att man är rädd för sin förövare och för vilka 
konsekvenser det skulle få. Det skapas ett slags medberoende förklarade Charlie, där den utsatta 
individen känner ett behov av att vara med sin förövare för att ha kontroll över situationen och på 
så vis kunna göra olika saker för att undvika att våldet inträffar.  
  
“Jag har själv träffat många personer som innan de kommit ur sin relation kanske sjukskrivit sig, 
men att de inte ser vad det är som händer eftersom de har varit så upptagna med att behaga och 
försöka få sin förövare glad att de till slut blivit sjuka av det.” (Charlie) 
  
Sam förklarade att många av de våldsutsatta kvinnorna som hen möter uppger att de är besvikna 
på sig själva för att de låtit våldet fortgå, att de inte gjort tillräckligt med motstånd eller för att de 
inte lämnade relationen tidigare. Sam menade att det är väldigt lätt för den utsatta kvinnan att 
uppleva situationen på det viset om hon gång på gång gjort motstånd men istället möts av en 
betongmur som förövaren byggt upp som försvar. Flera av informanterna beskrev därför vikten 
av omgivningens stöd för den utsatta individen. Kim förklarade att utomstående ibland kan ha 
svårt att sätta sig in i den utsatta individens situation. I vissa fall saknar de därför förståelse för 
varför den utsatta individen stannat kvar i en relation som varit präglad av våld menade Kim.  
  
Samtliga informanter uppgav att de var medvetna om att det är ungefär lika vanligt med våld i 
samkönade relationer som i heterosexuella relationer. Ytterligare uttryckte samtliga informanter 
att de inte kunde se några större skillnader vad gäller våldsmönstret i samkönade relationer 
jämfört med våldsmönstret i heterosexuella relationer. Däremot förklarade Alex att det kan finnas 
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vissa skillnader i själva utövandet av våldet. Hen berättade att det i lesbiska relationer kan 
förekomma våld som anspelar på individens sexuella läggning eller könsidentitet i form av 
begränsningar eller hot om att ”outa” sin partners sexuella läggning. Flera av informanterna 
resonerade även kring de skillnader som finns i omgivningens föreställningar av våldet i 
samkönade relationer samt vilka konsekvenser detta kan få för hur problematiken sedan 
uppmärksammas. 
  
“Min egen spekulation är att jag tror att kvinnliga förövare kommer längre. Det pratas främst 
om mäns våld mot kvinnor men inte lika mycket om våld i lesbiska relationer och förövarna kan 
då fortsätta betydligt längre och kommer nog lättare undan med det i större utsträckning.” 
(Elliot) 

 

5.3 Heteronormen  
	
När vi ställde frågan om heteronormens roll i våld i nära lesbiska relationer fick vi varierande 
svar och reflektioner från våra informanter. Samtliga var dock överens om att heteronormen har 
en stor påverkan på hur problematiken bemöts och hanteras, men också hur våld i nära relation 
presenteras och pratas om i vårt samhälle. Misha belyste vikten av att vara medveten om vilka 
fördomar och föreställningar man själv besitter och att dessa inte alltid överensstämmer med 
verkligheten. Den yrkesverksammas referensramar kan därför vara avgörande för hur den 
yrkesverksamma uppfattar våldet, vilket i sin tur även kan komma att påverka bemötande av den 
stödsökande.  
  
“Tillhör man normen kan det vara ganska svårt att förstå varför de inte känner sig trygg på 
exempelvis socialtjänsten och varför man väljer att inte berätta om sin situation. Det finns en viss 
föreställning om att det är jättelätt att leva som lesbisk och hbtq i dagens samhälle och att det 
inte är så mycket kvar att göra, men det är inte riktigt så.” (Charlie) 
  
Några av informanterna berättade att de inte alltid upplever sig ha tillräckligt med kunskap för att 
kunna bemöta de våldsutsatta på bästa sätt utifrån de särskilda behov som kan finnas hos hbtq-
kvinnor. Charlie berättade att det finns en risk för att den stödsökande blir utfrågade på grund av 
nyfikenhet och inte på grund av att det har relevans för det stöd som kvinnan behöver. Även Alex 
problematiserade de yrkesverksammas bristande bemötande och förklarade hur detta påverkar de 
stödsökandes förtroende gentemot hjälporganisationer överlag. Rädslan för ett dåligt bemötande 
och bristande kompetens beskrev Alex var större bland kvinnor som lever i samkönade relationer 
än hos kvinnor som lever i heterosexuella relationer eftersom de inte tillhör normen. Några av 
informanterna förklarade att de trodde att det är långt ifrån alla stödsökande lesbiska kvinnor som 
blir bemötta på ett passande sätt.   
  
Flera av informanterna underströk därför hur avgörande språkbruket är i mötet med den 
stödsökande och uttryckte vikten av att inte skapa antaganden om vem den utsatta kvinnan har en 
relation med. Samtliga av informanterna berättade att de därför valt att använda sig av ord som 
partner för att bemötandet ska bli så inkluderande som möjligt. Ett exempel som Sam beskrev 



22	
	

som en konsekvens av både heteronormen och människans behov av att placera människor i fack 
var att utomstående ofta frågar vem av kvinnorna som är mannen i relationen. Kim lyfte även 
problematiken kring hur våldet presenteras i media och förklarade att det många gånger tenderar 
att lägga vikt vid det våld som sker i heterosexuella relationer. Alex beskrev hur det i sin tur kan 
komma att påverka verklighetsuppfattning hos de individer som inte lever i heterosexuella 
relationer men som fortfarande blir utsatta för våld. Hen menade att i och med att det främst 
pratas om mäns våld mot kvinnor kan det resultera i att kvinnor som blivit utsatta för våld i en 
samkönad relation förminskar sin problematik, då de jämför sig själva och våldet med det som 
presenteras i samhället.  
  
“Det kan göra att tröskeln blir högre för lesbiska kvinnor att söka hjälp, för att man tänker att de 
finns kvinnor som blir ihjälslagna av sina män och så vidare, att man nästan ursäktar sig när 
man ringer till oss för att man tar upp plats.” (Alex) 
  
Flera av informanterna nämnde även den lesbiska utopin och problematiserade hur lesbiska 
relationer många gånger idealiseras och presenteras som oproblematiska. Alex lyfte även hur 
lesbiska relationer många gånger ifrågasätts som riktiga relationer och att våldet därför tenderar 
att bagatelliseras och osynliggöras. Alex menade att om kvinnan till att börja med inte blir 
accepterad eller erkänd på grund av sin sexualitet så är det också rimligt att många kvinnor drar 
sig för att söka hjälp. Detta är något som även Elliot resonerade kring och påtalade hur den 
hetero- och cis-normativa bilden påverkar de föreställningar som finns om vem som är offer och 
vem som är förövare. Hen gav bland annat exempel på när våldsutsatta kvinnor uppsökt hjälp 
inom vården tillsammans med sin partner som varit den som utsatt henne för våldet. Många 
gånger tenderar personalen att ta för givet att personen som följt med är kvinnans väninna medan 
det i själva verket kan vara hennes förövare som följt med för att ha kontroll över situationen 
berättade Elliot. 
  
Minoritetsstress var ett begrepp som återkom under flera av intervjuerna och sammanfattar det 
som informanterna resonerade kring vad gäller heteronormen och dess påverkan på de kvinnor 
som blivit utsatta för våld i lesbiska relationer. Charlie gav bland annat exempel på kvinnans 
omgivning som en bidragande stressfaktor. Hen förklarade att om omgivningen till exempel varit 
homofobisk kan kvinnan först behövt kämpa för att få sin relation bekräftad för att sedan behöva 
berätta att hon har blivit utsatt för våld. Detta kan i sin tur resultera i att hon inte bara blir isolerad 
av sin förövare utan även av sin omgivning förklarade Charlie. Misha berättade också att det 
finns många yrkesverksamma som ofta underskattar effekten av minoritetsstress och förklarade 
att det kan vara avgörande för om den yrkesverksamma kommer att förstå kvinnans situation i 
dess helhet. 
  
Utöver det heteronormativa samhällets fördomar lyfte Charlie att det även finns fördomar inom 
själva hbtq-community. Hen förklarade att det kan finnas internaliserade former av 
minoritetsstress och homofobi som i sin tur kan resultera i att våld uppstår i relationen. Charlie 
gav först ett exempel på hur en cis-kvinnan i en relation med en transkvinna kan vara transfobisk 
och utsätter sin partner för psykiskt våld genom att förneka och ifrågasätta transkvinnans 
könsidentitet. Vidare gav hon exempel på relationer mellan en lesbisk kvinna och en bisexuell 
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kvinna där den lesbiska kvinnan kan ha vissa föreställningar om vad det innebär att vara “riktig 
lesbisk”. Den lesbiska kvinnan kan anse att hennes partner inte är tillräckligt lesbisk och således 
förminska eller inte respektera sin partners läggning. I båda dessa exempel kritiserar förövaren 
sin partners identitet vilket Charlie förklarade var ett effektivt medel för förövaren att kunna 
kontrollera och trycka ner sin partner genom. Slutligen skapar detta en stor position av utsatthet 
för den individ som varken definierar sig som lesbisk, passar in i heteronormen eller cis-normen 
menade Charlie. 
 

5.4 Förkunskap 
	
Några av informanter uttryckte att de hade en bred förkunskap om våld i nära lesbiska relationer 
medan andra uppgav att deras förkunskap om ämnet var bristande. Alex berättade bland annat att 
hen hade valt att specialisera sig inom våld i hbtq relationer. Hens upplevelse var att många 
verksamheter som exempelvis polis, hälsa sjukvård och socialtjänsten ofta har en bristande 
kunskapsnivå när det kommer till att möta hbtq klienter. Vidare spekulerade Alex kring att 
verksamheter med stor sannolikhet tror sig ha ett inkluderande förhållningssätt och därav missar 
att ifrågasätta varför vissa grupper inte söker sig till verksamheterna. Alex menade att det av den 
anledningen borde utföras en kontinuerlig inventering på arbetsplatserna och att ansvaret bör 
ligga hos verksamheterna och inte hos de hjälpsökande individerna. 

“Jag tror att alla vi som arbetar med stöd och stödsamtal måste kunna utmana oss själv hela 
tiden att inte vara experten. När det kommer till det så måste vi ner på individnivå och aldrig gå 
in med förutfattade meningar om vad någon har för sexualitet och inte heller tänka att det här 
har jag hört förut och då ska jag agera så här.” (Alex)  

Ett antal informanter uppgav att de inte hade genomgått någon specifik utbildning för just våld i 
hbtq-relationer samt att det inte förekommit något sådant inslag i deras grundutbildningar. Vissa 
berättade däremot att de hade förvärvat viss kunskap genom olika internutbildningar och kurser 
om våld i nära relation som delvis berört ett hbtq-perspektiv. Dock förklarade informanter att 
även dessa utbildningar eller kurser hade präglats av ett heteronormativt perspektiv. Kurserna 
hade ofta varit centrerade kring mäns våld mot kvinnor, eller att de hade varit för generella i sina 
upplägg. Kim beskrev att våld inom samkönade relationer eventuellt lyfts i någon kurs men att 
det inte legat något fokus på hur man bör tänka och agera som yrkesverksam. Hen förklarade 
även att dessa kurser inte lagt någon vikt på att varken förklara förövarens beteenden eller hur 
den som blir utsatta ska kunna få hjälp på bästa sätt. Billie uttryckte sig såhär:   
  
“När jag studerade så var det inte någonting om våld i nära relation, inte en enda stavelse på 
hela utbildningen faktiskt. Så var det då, sen har jag gått interna utbildningar som 
samtalsledare- utbildning och uppdragsutbildning från min förra arbetsgivare på en högskola i 
Sverige, och läst en kurs om våld i nära relationer.” (Billie)  
 

5.5 Stödinsatser 
	
De stödinsatser som informanterna uppgav att de kunde erbjuda de våldsutsatta kvinnorna 
varierade från verksamhet till verksamhet. Vissa av dem kunde erbjuda både skyddat boende, 
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stödsamtal, rådgivning, kontaktpersoner och praktiskt stöd medan andra även hade stödinsatser i 
form av gruppverksamheter eller läger för kvinnor som har blivit utsatta för våld. Alex berättade 
att deras verksamhet inte erbjuder skyddat boende utan arbetar istället med fokus på det 
individuella stödet. De anordnar även gruppsamtal för våldsutsatta kvinnor där samtalen inte 
nödvändigtvis behöver kretsa kring våldet, men det finns alltid utrymme för det om någon skulle 
vilja förklarade Alex.  
  
Charlie berättade att de arbetar med en typ av psykodeduktivt stöd där de via samtalsstöd med 
den utsatta kvinnan går igenom individens upplevelser av våldet och hur det påverkar individens 
vardag. Vidare berättade Charlie att de förklarar hur våldsutsatthet fungerar och hur man kan 
känna och må av det. Sedan förklarade Charlie att de arbetar för att bekräfta att personen inte är 
ensam utan att det finns många som varit med om sådana saker som den utsatta berättat om.  
  
“Vi utbildar även om hur våld fungerar och hur man kan ta sig ur det och vad man kan göra för 
att skapa det mentala utrymmet och klippa de olika band som förövaren hela tiden vill knyta fast 
en i.” (Charlie) 
  
Sam berättade att de i första hand erbjuder skyddat boende och samtalsstöd, men att de även 
arbetar mycket med praktiskt stöd. Sam förklarade att det bland annat kan vara hjälp med att 
ansöka om en skilsmässa eller om kvinnan inte har några pengar och behöver ansöka om 
ekonomiskt bistånd. Vidare berättade Sam att de även erbjuder kontaktpersoner som är volontärer 
och kan följa med på rättegångar, polisförhör eller åka med till banken för att fixa om man inte 
har ett bankomatkort.  
  
Sam beskrev hur deras skyddade kvinnoboende hade utvecklats allt eftersom och att deras 
säkerhetsåtgärder numera tar hänsyn till att vissa av de kvinnor som söker sig till dem lever eller 
har levt i en samkönad relation med en annan kvinna. Sam berättade att innan det nya 
säkerhetssystemet var införda hade de varit tvungna att neka lesbiska kvinnor som ansökt om 
skyddat boende på grund av säkerhetsrisken. Sam förklarade att det tidigare hade räckt med att 
det var en kvinna som ringde på porttelefonen för att hon skulle bli insläppt. Det var något som 
verksamheten fick kritik för vilket ledde till att de utvecklade bättre riktlinjer och åtgärder för att 
kunna garantera alla kvinnors säkerhet på boenden berättade Sam. 
  
Ingen av informanterna uppgav att de hade specifika stödinsatser eller handlingsplaner för 
kvinnor som har blivit utsatta för våld i just lesbiska relationer men uttryckte att deras verksamhet 
var öppen för alla. Trots detta var det flera av informanterna som berättade att de möter väldigt få 
och i vissa fall inga kvinnor som har blivit utsatta för våld i samkönade relationer. Både Misha 
och Kim beskrev flera olika anledningar till vad detta kan bero på. Bland annat att verksamhetens 
marknadsföring inte explicit uttrycker att de inkluderar hbtq-personer eller att målgruppen 
antingen hört av andra eller själva har tidigare erfarenhet av bristfälligt stöd. Kim förklarade att 
de inte arbetade med stödinsatser på hens arbetsplats men reflekterade kring vikten av att 
verksamheter som möter denna målgrupp med hjälp av administrativa medel skapar en mer hbtq-
vänlig miljö för att fler ska känna sig trygga att söka sig dit. Några informanter uttryckte att det 
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på deras verksamheter aktivt arbetar med utvecklingen av hbtq kompetensen för att möjliggöra en 
ännu bredare inkludering av stödsökande kvinnor. 

6. Diskussion 
 
Vi kommer under denna rubrik diskutera och analysera studiens resultat utifrån de teorier och den 
tidigare kunskap som denna studie bygger på. Resultaten diskuteras i tur och ordning utifrån de 
fyra teman som framkommit under analysprocessen för att på så sätt skapa en tydligare 
överskådlighet. Det som diskuteras är informanternas och det generella samhällets syn på våld i 
lesbiska relationer, vilket leder oss till diskussionen om framtidsutsikter för att förebygga våld i 
lesbiska relationer. Vidare diskuteras informanternas syn på heteronormen och dess påverkan på 
våld i lesbiska relationer. Detta är intressant att diskutera eftersom att heteronormen många 
gånger blir förbisedd av den anledningen att det är en utbredd samhällsnorm. Det diskuteras även 
kring informanternas förkunskaper om våld i lesbiska relationer och slutligen diskuteras de 
stödinsatser som finns att erbjuda kvinnor som blivit utsatta för våld i en lesbisk relation. 
 

6.1 Våldsformer och våldsmönster 
	
De flesta av informanterna upplevde det psykiska våldet som den vanligaste våldsformen i nära 
relationer och förklarade hur denna typ av våld kan vara den svåraste formen att adressera, både 
för den våldsutsatta men också för de yrkesverksamma och övriga samhället. Vidare var 
informanterna eniga om att definitionen för vad som räknas som våld bör ligga hos individen 
själv, eftersom att alla har olika upplevelser om vad som räknas som våld. De yrkesverksammas 
definitioner av både det fysiska våldet och det psykiska våldet var mycket likartade. Flera av 
informanterna nämnde även normaliseringsprocessen, vilken enligt Lundgren (2004) förklarar 
hur våld i nära relation successivt betraktas som ett normalt inslag i vardagen. 
  
Vissa informanter uttryckte även att konsekvenserna av det psykiska våld som sker systematiskt 
är så grava att det till viss del uppfattas som “värre” än fysiskt våld. Detta menar även Isdal 
(2001) som uttrycker att det psykiska våldet kan ta olika skepnader men att det oavsett 
våldsuttryck för med sig stora konsekvenser för de våldsutsatta individerna. I samkönade 
relationer menade vissa informanter att psykiskt våld spelar en speciell roll, då ens status som 
normavvikande kan fungera som ett medel för att utöva våld. En av informanterna uppgav att 
risken att bli “outad” av sin partner är en dimension av psykiskt våld som hetersexuella 
våldsutsatta kvinnor inte upplever, vilket relaterar till vad Register (2008) har uppmärksammar i 
sin studie. Register menar att det i samkönade relationer finns en ytterligare form av våld i som 
anspelar på den andres sexualitet. Förövaren kan antingen hota sin partner med att avslöja dennes 
sexualitet, eller hindra sin partner från att komma ut (Register, 2018). Våld som anspelar på 
sexualiteten utgör således faktorer som gör målgruppen särskilt sårbar. 
  
Flera informanter förklarade att det psykiska våldet ofta sker i mycket subtila former, vilket av 
den anledningen ofta tillåter våldet passera under radarn. En av informanterna reflekterade även 
kring hur kvinnliga förövare tenderar att lättare passera under radarn av just den anledningen att 
de är kvinnor. Denna reflektion stöds av Butler (2007) som förklarar hur det biologiska könet är 
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en produkt av samhällets förväntningar på vad som är manligt och kvinnligt och menar att kön 
och könsroller enbart är en social konstruktion. För innevarande studie innebär detta att de 
våldsutövande kvinnorna således “kommer undan” då dessa heteronormativa samhällsnormer 
omöjliggör kvinnliga förövare. Konstruktionen av kön problematiseras även inom 
socialkonstruktivism. Wenneberg (2001) förklarar att typifieringar av individer är vanligt att göra 
när det kommer till kön. Det innebär att en individ som blir läst som kvinna associeras med de 
könsuttryck som kvinnor blivit tillskriva på grund av den sociala konstruktionen av de biologiska 
könen (Wenneberg, 2001). Denna stereotypisering resulterar i att bilden av kvinnor som “icke-
våldsamma” reproduceras vilket i sin tur kan leda till att en kvinnas våldshandlingar förbises eller 
betraktas som mindre allvarliga än mäns våldshandlingar. 
 
Resultatet indikerar således på att det finns ett stort behov av att diskussionen kring våld i nära 
relationer lyftas till ett plan där det psykiska våldet och våld i samkönade relationer integreras 
mer naturligt i diskussionen. Genom en mer inkluderande samhällsdiskussion, fler studier och 
riktad kompetensutveckling skulle mycket av våldet även kunna uppmärksammas i ett tidigare 
stadie. Det kan i sin tur verka förebyggande och således öka chanserna för att förhindra att våld i 
lesbiska relationer förekommer i den utsträckning som det gör idag. 
 

6.2 Heteronormen 
	
Något som genomgående dök upp under intervjuerna var hur heteronormen präglar samhället på 
flera nivåer. Normen aktualiseras även i samtal kring våld i nära relationer, vilket sedan resulterar 
i att våra föreställningar kring vem som är våldsutövare eller våldsutsatt påverkas. Då denna 
norm genomsyrar samhället påverkas även hbtq-kvinnor, vilket i denna kontext innebär att 
kvinnor i samkönade relationer kan ha svårt att uppfatta våldet då de inte känner igen sig i de 
traditionella roller som beskrivs. Denna heteronormativisering av våldet påverkar både den som 
är våldsutövare och den som är våldsutsatt.  
  
Vidare resonerade informanterna även kring vikten av ett inkluderande språkbruk samt hur man 
som yrkesverksam bör vara medveten om sina egna fördomar för att bemötandet ska bli 
likvärdigt för alla individer, oavsett sexualitet. Detta stödjer även Wenneberg (2001) som 
diskuterar kring hur det konstruerade språket i sin tur är avgörande hur vi uppfattar vår 
verklighet. Följaktligen är sociala fenomen föränderliga eftersom de påverkas av språkets 
innebörd, men får likväl konsekvenser när våra fördomar övergår till en vedertagen bild av 
verkligheten (Wenneberg, 2001). Applicerat på aktuell studie innebär detta att 
heteronormativiseringen bland annat kan motverkas genom ett mer inkluderande språk. 
  
I samtliga intervjuer framgick det att våldet i samkönade relationer riskerar att bagatelliseras och 
osynliggörs vilket skapar en större förståelse för varför många stödsökande har ett bristande 
förtroende gentemot de yrkesverksamma. I många fall kan den yrkesverksammas bristfälliga 
bemötande bero på avsaknad av adekvat kunskap samt en ovana inför att möta klienter med andra 
sexuella läggningar än de som följer heteronormen, snarare än att den yrkesverksamma har en 
negativ syn på homosexuella som grupp (Socialstyrelsen, 2004). Utifrån samtliga intervjuer 
framgick det således att det finns ett stort behov av en förbättrad hbtq-kompetens och en större 
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medvetenhet om heteronormens inverkan. Detta för att både de yrkesverksamma och samhället i 
stort ska börja ta våld i nära lesbiska relationer på samma allvar som det våld som sker inom 
heterorelationer. 
  
Då lesbiska kvinnor lever efter heteronormens premisser, som enbart tillåter inkludering om de 
inte kräver plats, blir denna tvingande osynlighet ytterligare ett hinder på vägen till att söka hjälp. 
Ambjörnsson (2016) menar att den “avvikande individen” får inkluderas, men att det sker på 
heteronormativitetens villkor vilket följs av osynliggörande och tystnad. Att konstant avvika från 
normen, och leva på heteronormens villkor, beskrev informanterna resulterade i minoritetsstress. 
Brown (2018) skriver att minoritetsstress kan yttra sig i både internaliserade och externaliserade 
former. Internaliserad minoritetsstress inkluderar internaliserad homofobi och medvetenhet kring 
sitt eget stigma (Brown, 2008). Denna stigmatisering av den egna situationen kan leda till vidare 
isolering och utgöra ytterligare en anledning att låta bli att söka stöd. 
 

6.3 Förkunskap 
	
Resultatet visade på att flera av informanterna kände sig osäkra kring sitt förhållningssätt när de 
möter våldsutsatta lesbiska kvinnor, vilket kan ses som en naturlig följd av att de flesta 
informanter uppgav att de sällan, eller mycket sällan, kommer i kontakt med målgruppen. Dessa 
fåtaliga möten resulterar i att de yrkesverksammas heteronormativa bemötande reproduceras, ofta 
utan att bli ifrågasatta. Sådana typer av beteenden som sker oreflekterat och vanemässigt, kallar 
Wenneberg (2001) för vanehandlingar och menar att dessa beteenden kan underlätta obekanta 
och främmande situationer i livet. Vanehandlingarna reducerar således den kognitiva dissonansen 
och fungerar som ett effektivt redskap för utförandet av en handling då den har en psykologiskt 
befriande effekt. Detta på grund av det förbestämda ramverket för det egna agerandet som kan 
föreligga hos individen (Wenneberg, 2001). I stödsamtalen med de våldsutsatta lesbiska 
kvinnorna blir dock dessa vanehandlingar problematiska då de återskapar heteronormativitet på 
ett exkluderande vis. 
 
Vad som identifierades av resultatet från informanternas berättelser var att det gavs ett intryck av 
en varierande förkunskap om våld i samkönade relationer. Några informanter uppgav att de 
genom olika vidareutbildningar som de på egen hand eller via sina arbetsgivare genomgått, 
förvärvat djupare kunskap kring våld i nära relationer. Flera informanter menade dock att de 
kurser de tagit del av kring ämnet våld i nära relationer har präglats av ett heteronormativt 
perspektiv där fokus legat på mäns våld mot kvinnor. Det är något som även problematiseras i 
RFSL:s skrift om tendensen att betrakta våld i nära relation som ett heterofenomen på grund av 
den rådande könsmaktsordningen (Holmberg & Stjernqvist, 2008). 
 
En del informanter uppgav även ett total avsaknad av kurser om ämnet våld i nära relationer 
under sina respektive högskole- och universitetsutbildningar. Det bristande utbudet av kunskap 
om våld i samkönade relationer är i sig problematiskt med hänsyn till den här studiens 
problemformulering, vilket även stöds av Irwin (2008) som i sin studie påtalar vikten av att 
yrkesverksammas har relevant kunskap och förståelse om situationen för att kvinnorna oavsett 
sexuell läggning ska känna sig trygga inför att söka hjälp. Detta menar Irwin (2008) kan uppnås 
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genom riktade utbildningar som säkerställer stödets relevans för de kvinnor som har blivit utsatta 
för våld i en lesbisk relation (Irwin, 2008). 
  
Det upplevs förekomma olika engagemang bland informanterna att förvärva vidare kunskap om 
våld i samkönade relationer. Endast två av informanter uttryckte att de valt att fördjupa sig 
specifikt kring hbtq-relaterade frågor. Deras upplevelse var att kunskapsnivån var för låg inom 
samhällets olika hjälpande insatser, både inom den ideella sektorn och inom statliga myndigheter. 
Detta kan relateras till fenomenet Bristande observans vilket Socialstyrelsen (2004) beskriver ha 
en inverkan på de yrkesverksammas bemötande. Vidare skriver Socialstyrelsen (2004) att det 
generella bemötande många gånger är allt för heteronormativt, vilket kan få konsekvenser den 
stödsökande individen (Socialstyrelsen, 2004). De yrkesverksammas förkunskaper om hbtq-
personers livssituation samt deras förståelse för heteronormens påverkan på både sig själva och 
på individen i fråga är därför avgörande för den hjälp och stöd som den utsatta individen kommer 
att få.  
 
Det går därför att utifrån dessa resultat att konstatera att den varierande kunskapsnivån kring 
hbtq-relaterade frågor är i stort behov av att lyftas och synliggöras ytterligare, vilket kan relateras 
till vad Irwin (2008) framhåller utifrån sin studies resultat. Irwin förklarar att de 
yrkesverksammas kunskap kan vara avgörande för hur den våldsutsatta kvinnans situation 
uppfattas av den yrkesverksamma, vilket i sin tur kan ha inverkan på kvinnans egna upplevelser 
av sig själv och av våldet (Irwin, 2008). Att höja den övergripande kunskapsnivån för landets 
olika verksamheter skulle därför gynna både de stödsökande och de yrkesverksamma. De 
yrkesverksamma skulle med specialiserad förkunskap kunna känna sig lika trygga i sitt 
yrkesutövande oberoende av vem de möter och det stödsökande skulle känna en större tillit till 
stödverksamheterna vilket därmed ökar chanserna för att de söker hjälp. 
 

6.4 Stödinsatser 
	
Informanterna beskrev att de erbjöd många olika typer av stödinsatser såsom skyddat boende, 
samtalsstöd, rådgivning, gruppverksamheter och praktiskt stöd, men att de däremot inte hade 
några handlingsplaner specifikt avsedda för hbtq-personer. Enligt Walters et al. (2013) finns det 
statistik som visar på att kvinnor som lever i lesbiska relationer upplever sig vara utsatta för våld i 
högre utsträckning än kvinnor som lever i heterosexuella relationer. Å ena sidan uppgav 
informanterna att de var medvetna om att förekomsten av våld var ungefär densamma i 
samkönade relationer som i heterorelationer men å andra sidan uppgav de att de möter väldigt få 
kvinnor som har blivit utsatta för våld i lesbiska relationer. Relevant i sammanhanget blir således 
att förstå informanternas låga antal lesbiska stödsökande i rätt kontext, då det inte uttalar sig 
kring den procentuella överrepresentation som Walters et al. (2013) beskriver. 
 
Utifrån de berättelser vi har tagit del visade resultatet således på att det inte fanns särskilt 
utformade stödinsatser eller riktad marknadsföring för kvinnor som blivit utsatta för våld i 
lesbiska relationer. Detta menade några av informanterna kunde vara en anledning till att 
målgruppen inte söker stöd, då verksamhetens marknadsföring inte explicit uttrycker att de 
inkluderar hbtq-personer. En av informanterna förklarade att verksamheter som arbetar med 
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stödinsatser för hbtq-personer bör lägga vikt vid att skapa en inkluderande miljö för att 
målgruppen ska våga söka sig dit, vilket även bygger på vad Kuno et al. (2013) skriver i sin 
rapport om hbtq-personers förtroende gentemot samhällsinsatser. Av de som deltog i RFSL:s 
studie var det många som på grund av misstro till samhällsinsatser och oro för dåligt bemötande 
av de yrkesverksamma inte vågade söka den hjälp de var i behov av (Kuno et al., 2013). Detta 
speglades av informanterna i innevarande studie som uttryckte att de stödsökande kvinnorna som 
blivit utsatta för våld i lesbiska relationer riskerar att bli förminskade, likväl som deras 
upplevelser våld. 
 
En av informanterna beskrev att de tidigare hade behövt neka lesbiska kvinnor som ansökt om 
skyddat boende hos dem på grund av säkerhetsskäl. Detta var något som informanten förklarade 
att de hade fått kritik för, vilket lett till att de hade behövt utvärdera och förbättra verksamhetens 
säkerhetssystem för att kunna garantera att alla kvinnor oavsett sexualitet skulle kunna vara 
trygga hos dem. Turnell och Hermanns (2008) beskriver utifrån sitt studieresultat att oron som 
lesbiska kvinnor upplever inför att bo på ett kvinnoboende som är allt för heteronormativt kan 
bidra till en ”andra traumatisering” (Turnell & Hermann, 2008). För att undvika att våldsutsatta 
kvinnor ska behöva genomgå ett ytterligare trauma är det således av stor vikt att alla 
verksamheter som arbetar för att stödja och skydda denna målgrupp är medvetna om kvinnornas 
situation, tar heteronormen i beaktning och utformas på ett sätt som inkluderar alla kvinnor, 
oavsett sexuell läggning. 
 

6.5 Vidare forskning  
	
Resultaten av denna studie indikerar på ett stort behov av fortsatt forskning inom området för att 
både samhället, de yrkesverksamma och de våldsutsatta individerna ska få en större förståelse för 
våldets betydelse samt för vilka konsekvenser detta samhällsproblem medför.  
Denna studie hade sina begränsningar i form av en tidsram och en ekonomisk självständighet 
vilket inte möjliggjorde för en mer omfattande undersökning. Därför bör framtida forskning med 
en större resurstillgång syfta till att både ta fram utförligare statistik samt inkludera fler intervjuer 
som utöver de yrkesverksammas perspektiv även lyfter de våldsutsatta kvinnornas perspektiv.  
  
Med en utförligare statistik finns det bättre förutsättningar att kunna fastställa konsensus kring 
antalet kvinnor som blir utsatta för våld i lesbiska relationer vilket i sin tur kan främja forskning 
rörande eventuella företeelser och mönster för våld i lesbiska relationer. Ett bredare utbud av 
informanter ger således en mer omfattade bild av de yrkesverksammas erfarenheter. Att även 
intervjua kvinnor som har blivit utsatta för våld i lesbiska relationer kan verka för att bekräfta de 
utsatta kvinnornas upplevelser bättre, vilka för närvarande bagatelliseras och osynliggörs av alla 
samhällsnivåer. Det skulle kunna medföra en större förståelse för problematikens innebörd vilket 
kan leda till att utformningen av stöd och hjälp som erbjuds våldsutsatta kvinnor förbättras.  
  
Framtida forskning skulle även kunna fokusera på att undersöka eventuella bakomliggande 
faktorer som utlöser våldet och således identifiera varför förövaren utövar våld. Förståelsen 
skulle i sin tur kunna leda till preventiva åtgärder för våldet, vilket skulle kunna reducera antalet 
kvinnor som blir utsatta för våld i lesbiska relationer. Sammanfattningsvis behövs det mer 
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forskning inom ämnet våld i lesbiska relationer, en högre kunskapsnivå samt fler evidensbaserade 
metoder vars funktion syftar till att utveckla samhällsstödet till de våldsutsatta kvinnor som lever 
i en samkönad relation.  
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Bilaga 1. Informationsbrev 
 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en kvalitativ studie om våld i nära 
relationer med inriktning på lesbiska kvinnor. 

Hej, 
  
Vi är två socionomstudenter, Juno Boman och Tova Frostander, som studerar termin 6 vid Umeå 
universitet. Vi skriver C-uppsats om ämnet våld i nära samkönade relationer med fokus på 
lesbiska relationer. Resultatet för studien vi genomför kommer att redovisas i form av en skriftlig 
rapport via Umeå Universitet. 
  
Den här studien bygger på direkta intervjuer eller telefonintervjuer av kvalitativ karaktär med 
yrkesverksamma som har kunskap och erfarenheter kring ämnet nämnt ovan. Forskning pekar på 
att det råder en generell bristande kunskap om våld i nära samkönade relationer och vi ser därför 
att det är av stor vikt att uppmärksamma detta ämne. Vi hoppas att du som yrkesverksam vill och 
kan dela med dig av dina erfarenheter om ämnet. 
  
Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka yrkesverksammas bemötande av kvinnor 
som utsätts för våld i nära lesbiska relationer och på vilka sätt bemötandet relaterar till 
yrkesverksammas förkunskap samt den rådande heteronormen i vårt samhälle. Vidare är syftet 
även att undersöka om dessa faktorer i sin tur kan komma att påverka hur stödinsatserna för 
denna målgrupp utformas.  
  
All information som delges under intervjun kommer att hanteras konfidentiellt och du som 
medverkar kommer att avidentifieras då vi förhåller oss till Sekretesslagen. Deltagandet i studien 
är helt på frivillig basis och du har rätt att när som helst avbryta intervjun. Intervjun förväntas 
pågå i ca 45 minuter och med ditt samtycke önskar vi att spela in samtalet. Detta för att underlätta 
bearbetningen av materialet. När innehåll transkriberats kommer ljudinspelningen att raderas. Du 
har sedan rätt till att ta del av det färdigställda materialet.  
  
Denna information kommer att återges vid intervjutillfället och det kommer finns möjligheten att 
ställa frågor på plats. Vi kommer även att kontakta dig via telefon för att stämma av tid och plats 
för intervjun, samt besvara eventuella frågor.  
  
Med vänliga hälsningar,  
  
Juno Boman & Tova Frostander 
Umeå universitet 
Mejl: tovafrostander@gmail.com 
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 Bilaga 2. Intervjuguide 
  
Inledande frågor 

1. Beskriv din nuvarande yrkesroll. Hur länge har du arbetat här?  
2. Vad har du för tidigare utbildning eller tidigare arbetserfarenheter inom området våld i 

nära relation?  
3. Hur kom det sig att du började arbeta på…. 
4. Beskriv en vanlig dag för dig på din arbetsplats.  

Frågor om våld i nära relation 

1. Hur skulle du beskriva begreppet psykiskt våld?  
2. Hur skulle du beskriva begreppet fysiskt våld?  
3. Kommer du genom ditt arbete i kontakt med kvinnor som blivit utsatta för våld i en nära 

lesbisk relation? 
4. Anser du att det finns något särskilt mönster för hur våldet tar sig i uttryck i en lesbisk 

relation? 
5. Om ja, hur förhåller ni er till detta som yrkesutövare? 
6. Kan du beskriva din förkunskap om bemötandet av våld i nära relationer?  
7. Vilka stödinsatser erbjuder ni kvinnor som blivit/blir utsatta för våld i en nära lesbisk 

relation? 
8. Anser du det finns några skillnader i din syn på kvinnliga våldsutövare jämfört med din 

syn på manliga våldsutövare?  
9. Om ja, hur förhåller du dig till detta i ditt möte med kvinnor som är offer för våld i nära 

relation? 

Frågor kring lesbiska kvinnors utsatthet för våld i nära relation 

1. Vilken typ av våld kan du se är ett vanligt förekommande i nära lesbiska relationer? 
psykiskt.  

2. I vilken utsträckning kan du se att våld i nära lesbiska relationer förekommer?  
3. Statistiken pekar på att lesbiska kvinnor i lägre utsträckning än heterosexuella kvinnor 

söker stöd och hjälp om de blir utsatta för våld i nära relation, vad tänker du kring det?  
4. Hur tänker du om eventuella skillnader mellan våld i lesbiska partnerrelationer jämfört 

med andra relationer? 
5. Hur resonerar du kring heteronormen gällande våld i nära relation?  
6. Anser du att det finns fördomar kring våld i lesbiska relationer? 
7. Om ja, hur förebygger och hanterar ni dessa fördomar på er arbetsplats? 


