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En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser av att 

arbeta med våld i HBT-relationer. 

 

Ann-Britt Carlqvist & Emma Nilsson 

Sammanfattning 

Föreliggande studie syftar till att undersöka och analysera vilka utbildningsmässiga och 

organisatoriska förutsättningar som socialarbetarna upplever att det finns för att tillgodose 

stödbehoven för den som upplevt våld i en HBT-relation. Syftet är vidare att undersöka och 

analysera socialarbetarnas beskrivningar och föreställningar kring begreppen makt, normer 

och värderingar kopplat till det praktiska arbetet med våld i HBT-relationer. Studien har en 

fenomenografisk ansats och bygger på intervjuer med socialarbetare som arbetar med våld i 

nära relation. Maktperspektiv har använts som teoretisk referensram i studien. Av resultatet 

framkommer att både de egna och samhällets normer och värderingar har stor påverkan på 

bemötandet i det praktiska arbetet. Socialarbetarna framhåller vikten av reviderade riktlinjer 

och handlingsplaner då de utgör en trygghet i det dagliga arbetet. Att HBT-personer är en 

osynlig grupp är socialarbetarna överens om då endast en av våra informanter har erfarenhet 

av att ha träffat personer som upplevt våld i HBT-relationer. Socialarbetarna framhåller vikten 

av att vara könsneutral i sitt bemötande samtidigt som det är viktigt att föra en kritisk 

diskussion inom organisationen för att synliggöra målgruppen. Sammanfattningsvis påvisar 

resultatet i vår studie att makt förekommer både på individ-, organisations- samt samhällsnivå 

när det gäller socialt arbete med våld i HBT-relationer.  

 

Nyckelord: Våld i nära relation, HBT, Samkönat partnervåld, heteronorm samt makt. 



 
 

 
 

 

 

Domestic violence in LGBT- 
relationships from a social work 

perspective.  

A qualitative study of social workers’ experiences in working 

with violence in LGBT relationships.   

 

Ann-Britt Carlqvist & Emma Nilsson 

Abstract  

The objective of the study at hand is to analyze and study which educational and 

organizational conditions the social workers believe exist in order for them to meet the need 

for support for those who have experienced violence in an LGBT-relationship. Furthermore, 

the purpose is to investigate and analyze the social workers' descriptions and notions of the 

terms "power", "norms" and "values" in conjunction with the practical work with violence in 

LGBT-relationships. The study has a phenomenographical approach and is based on 

interviews with social workers who work with violence in close relationships. In the study, we 

have used the perspective of power as a theoretical frame of reference. The result shows that 

personal as well as the society's norms and values have a great influence on how the clients 

are treated in the practical work carried out. The social workers accentuate the importance of 

revised policies and action plans, since they make a good support in the daily work. The fact 

that LGBT-persons are a neglected group, the social workers agree upon, since only one of 

our informants have experience of meeting people who have been subjected to violence in 

LGBT-relationships. The social workers stress the importance of being gender-neutral in their 

approach, at the same time as it is crucial to keep a scrutinizing discussion within the 

organization, in order to make this group visible. To sum up, the result in our study shows that 

power is present in both individual, organisational and community levels, when it comes to 

social work regarding violence in LGBT-relationships. 

 

Keywords: Violence in close relationships, LGBT, same-sex partner violence, hetero norms 

and power. 
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Inledning 

Samhället förändras i en snabb takt och det påverkar och förändrar arbetet och inriktningen av 

socialtjänstens ansvarsområde. Den personal som arbetar inom socialtjänsten skall ha lämplig 

utbildning och erfarenhet för att kunna utföra ett bra arbete. Det behövs kompetensutveckling 

ute i verksamheten och det måste vara en naturlig del i en ständigt pågående 

utvecklingsprocess. Eftersom det är samhällets utbildningssystem som lägger grunden för en 

långsiktig kompetens- och kunskapsutveckling så är det viktigt att dessa också följer de olika 

kunskapsbehov som förändring inom olika verksamheter kräver. De utbildningsmål som finns 

på grund- och vidareutbildningarna inom socialt arbete har stor betydelse även för 

kompetensutvecklingen ute i verksamheterna (Norström & Thunved, 2002).  

Mäns våld mot kvinnor har blivit ett av våra största folkhälsoproblem. För inte så länge sedan 

ansågs mäns våld mot kvinnan i hemmet som en privatsak. Det som skedde i hemmet angick 

bara de berörda. Vi lever i ett demokratiskt samhälle där alla människor har rätt att leva ett liv 

fritt från våld, känna trygghet i sitt eget hem och leva utan ängslan att utsättas för våld av sin 

partner. Samhällets stöd och en kraftfullare lagstiftning har lett till att allt fler kvinnor kan få 

hjälp genom olika instanser, bland annat kvinnojourer som finns i de flesta kommuner. Det 

finns fortfarande mycket kvar att göra innan stödet kan anses fullgott. Något man hittills inte 

talat så mycket om är att det förekommer våld även i HBT-relationer (homosexuella, 

bisexuella och transpersoner). Många HBT-personer, både män och kvinnor, lever i otrygghet 

i sina hem. Europeisk och amerikansk forskning visar att mellan 25 % och 45 % av alla 

lesbiska har varit utsatta för våld i en lesbisk relation de levt i tidigare. Det finns inte mycket 

forskning när det gäller homosexuella mäns utsatthet för partnermisshandel men de studier 

som förekommit visar att det förekommer våld även i dessa relationer. Troligen är våld lika 

vanligt i HBT- relationer som i heterosexuella förhållanden (Sahlström & Winberg, 2003).  

Holmberg och Stjernqvist (2005) påpekar att det finns ett stort stöd- och skyddsbehov för 

många utsatta även inom HBT-relationer och det är viktigt att uppmärksamma att våld 

förekommer även i dessa relationer (Holmberg & Stjernqvist, 2005). Alla människor har rätt 

till samma skydd, stöd och hjälp utifrån sina behov oavsett sexuell läggning. Samhällets 

heterosexuella normer innebär att våld i HBT-relationer ofta underskattas eller osynliggörs. 

Konsekvensen kan vara att omgivningen har svårare att uppfatta, förstå och hantera våldet och 

till följd därav kunna ge lämpligt stöd och hjälp (Regeringens skrivelse, 2007/08:39). 

Heterosexism innebär att normen för en relation utgörs av en heterosexuell relation. Synen på 
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våld i nära relationer påverkas av heterosexism då det skapas en bild av att våldsutövaren är 

en heterosexuell man och offret är en heterosexuell kvinna (Holmberg & Stjernqvist, 2005). 

Våldsutsatta personer i HBT-relationer är särskilt sårbara med anledning av samhällets 

normer och negativa attityder mot dem och de har därför behov av speciella stödinsatser. För 

ett fullgott bemötande av våldsutsatta behöver myndighetspersoner känna till de lagar som 

reglerar arbetet, samt ha kunskap om vad våld är och känna till olika förklaringsmodeller till 

varför våld uppstår (Kvinnojouren, 2012). 

Det finns inte så många verksamheter att vända sig till för att få stöd och hjälp för de personer 

som utsatts för våld i en i HBT-relation. I utredningen om socialtjänstens stöd till våldsutsatta 

kvinnor (SOU 2006:65), konstateras att personer som varit utsatta för relationsvåld helst 

vänder sig till mer traditionella myndigheter, som socialtjänsten, istället för att vända sig till 

stödverksamheter som har våldsutsatta som sin målgrupp. Därför är det viktigt att 

socialsekreterare inom socialtjänsten har både kunskap och beredskap att bemöta och stötta 

personer som utsatts för relationsvåld (Regeringens skrivelse, 2007/08:39). Socialstyrelsen 

(2004) menar att socialtjänstens största problem när det gäller HBT-relaterat partnervåld är att 

personalen brister i uppmärksamheten, vilket innebär att man inte observerar klientens 

sexuella läggning utan tar för givet att klienten är heterosexuell. Detta kan leda till allvarliga 

konsekvenser för den som söker hjälp, och det gäller inte minst personer som utsätts för våld i 

en relation (Socialstyrelsen, 2004). 

Från och med 1 januari 2005 innefattar Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering (SFS) 

även socialtjänsten. Lagen förbjuder att någon blir diskriminerad på grund av bland annat 

sexuell läggning och könstillhörighet. Det innebär att 

 ”den som utsätts för diskriminering i strid med lagen har rätt till skadestånd från 

den som ansvarar för den aktuella verksamheten” (Landelius, 2004 sid.1).  

 Det är samhällets lagstiftning och ekonomiska förutsättningar som lägger grunden för det 

sociala arbetet. Det är dessa förutsättningar som avgör vilka teorier och metoder som skall 

användas och vilka mål som skall uppfyllas. Socialsekreterarna möter många människor som 

inte passar in i samhällets normgivande könsmönster. Alla individer har en sexuell läggning 

och en könsidentitet, men det är inte många människor som reflekterar över det. Den som är 

heterosexuell tänker sällan på vad sexuell läggning och könsidentitet har för betydelse för 

människors självkänsla, identitet och utveckling. Det finns fortfarande stora kunskapsbrister 
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om HBT-personer och deras livsvillkor både inom socialtjänsten och på 

socionomutbildningarna runt om i landet (Landelius 2004). Det är inte ovanligt att 

Homoombudsmannen (HomO) kontaktas av personer som känt sig diskriminerade, 

osynliggjorda eller förnärmade i sina kontakter med socialtjänsten. Det kan handla om olika 

frågor och anmälningar angående blanketter som utesluter HBT- relationer, handläggare inom 

familjerätten som har varit nedlåtande gällande homosexuella föräldrars lämplighet i 

vårdnadstvister eller deras lämplighet som adoptivföräldrar med mera. Problemet beror 

troligen inte på en motvilja hos socialarbetarna, utan grundar sig mer i otillräckliga kunskaper 

om de livsvillkor som homosexuella lever under (Socialstyrelsen, 2004). 

I Brottsförebyggande rådets rapport från 2009 framkommer att det brister i kunskapen om 

våld i nära relationer. Det saknas en helhetsbild av hur våldet ser ut, hur omfattande våldet är 

samt utveckling över tid. Det saknas också kunskap om hur många män som är utsatta för 

våld i nära relationer. Våldsutsatta människor som faller utanför ramen av vad som anses som 

ett typiskt brottsoffer har även de rätt till ett gott bemötande av rättsväsendet.  Hänsyn måste 

tas till den ojämna maktfördelning som finns mellan män och kvinnor, vilket uppmärksammas 

både i forskning och i den offentliga debatten. Samhällets normer av vad som är ett typiskt 

brottsoffer kan hindra särskilt utsatta personer att uppfatta brottet eller våldshandlingar som 

ett brott (Brottsförebyggande rådet, 2009). 

Regeringen upprättade år 2007 en handlingsplan med namnet ”Handlingsplan för att 

bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade 

relationer”. Totalt satsade staten cirka en miljard svenska kronor på 56 olika åtgärder under 

förra mandatperioden. Målet med handlingsplanen var bland annat att ge de våldsutsatta ett 

ökat skydd, förstärkt förebyggande arbete, förstärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet, 

utökad samverkan mellan olika myndigheter samt en ökad kompetens och medvetenhet i 

samhället (Regeringens skrivelse, 2007/08:39). I åtgärd nummer 16 riktades under åren 2008 -

2010 medel till utveckling av verksamheter som arbetar med våld i samkönade relationer. 

Medlen var avsedda att användas till bland annat kompetensutveckling och anpassning av 

verksamheten för att kunna möta homo- och bisexuella kvinnor respektive män som utsatts 

för våld i nära relationer. Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i 

samkönade relationer kan inte accepteras. Handlingsplanen utgår från att mäns våld mot 

kvinnor är ett stort problem som skall vara ett högt prioriterat område inom politiken. Alla 

människor skall ha samma rätt till kroppslig integritet och kunna leva utan rädsla för att 

utsättas för våld eller övergrepp. Det finns bara ett fåtal ideella kvinno- och brottsofferjourer 
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som har speciella kunskaper i sin verksamhet med fokus på samkönat partnervåld. Det finns 

nästan ingen tillgång till skyddat boende för män som utsatts för våld varken i samkönade 

eller heterosexuella relationer. Regeringen bedömer att det finns behov av en större beredskap 

och kompetensutveckling inom området våld i samkönade relationer och avser därför att 

stödja denna utveckling (Regeringens skrivelse, 2007/08:39). Några av resultaten av 

regeringens handlingsplan blev en ökad kunskap inom området relationsvåld, höjd 

kunskapsnivå, att det startades nya verksamheter samt att lagstiftningen ändrades. Det har 

blivit lättare att hitta kunskap om hur man kan stödja den som har blivit utsatt för våld. 

Nationellt centrum för kvinnofrid har en informationssida på nätet och 

Brottsoffermyndigheten har också viktig information om brottsofferstöd på sin hemsida. Även 

på polisens hemsida finns information som är riktad direkt till den som är utsatt för brott i 

nära relationer (Brå, 2012). 

För att förstå den problematik som kan uppstå i mötet mellan socialarbetare och en person 

som utsatts för våld i en HBT-relation har vi valt att intervjua några socialarbetare som arbetar 

med våld i nära relationer inom några olika socialtjänster. Med tanke på regeringens satsning 

på att motverka våld i nära relationer finner vi det intressant att undersöka socialarbetarens 

föreställningar när det handlar om våld i HBT-relationer.  

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka och analysera vilka utbildningsmässiga och 

organisatoriska förutsättningar socialarbetarna upplever att det finns för att tillgodose 

stödbehoven hos den som utsatts för våld i HBT-relationer. Vi vill även undersöka och 

analysera socialarbetarnas beskrivningar och föreställningar kring begreppen makt, normer 

och värderingar kopplat till det praktiska arbetet med våld i HBT-relationer. 

Forskningsfrågor 

 Vilka förutsättningar upplever socialarbetarna att de har i arbetet med personer som 

utsatts för våld i HBT-relation gällande kompetens? 

 Hur beskriver socialarbetarna förekomst av handlingsplaner inom verksamheten och 

betydelsen av dessa i arbetet med personer som utsatts för våld i HBT-relation? 

 Vilka metoder använder sig socialarbetarna av i arbetet med den som utsatts för våld i 

HBT-relation samt vad har påverkat dessa val? 
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 Vilka föreställningar har socialarbetarna kring begreppen makt, normer och 

värderingar kopplat till det praktiska arbetet med våld i HBT-relationer?  

Bakgrund 

Begreppsförklaringar 

Våld  

Begreppet våld innefattar både fysiskt och psykiskt våld. Att bli utsatt för psykiskt våld kan 

göra lika ont som att bli utsatt för fysiskt våld men kan vara svårare att bevisa. Enligt Lag 

(SFS 1998:393) om ändring i brottsbalken definieras våld som:  

”Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller 

försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för 

misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller 

fängelse i högst sex månader” (Brottsbalken, 3 kap, § 5, SFS 1998: 393). 

Isdal (2001) skriver om sex olika sorters våld; fysiskt våld, psykiskt våld, latent våld, 

materiellt våld, sexuellt våld samt ekonomiskt våld. Han definierar begreppet våld på följande 

sätt:  

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling 

skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin 

vilja eller avstå från att göra något den vill” (Isdal, 2001 sid. 34) 

Polisens begreppsförklaring av våld i nära relationer innefattar en gärningsman som har eller 

har haft en nära relation till brottsoffret:  

”Med nära relation menas att man är eller har varit gift, sambo eller särbo eller har 

gemensamma barn. Brotten kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Det kan 

också vara brott där man tvingar eller hotar någon, stänger in någon eller befinner 

sig hemma hos någon utan lov”(Polisen, 2012). 

HBT  

Vi kommer i denna uppsats att använda oss av samlingsbegreppet HBT (homosexuella, 

bisexuella och transpersoner).  
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Med HBT- relation avses i studien två HBT-personer som ingår i en parrelation. Vi räknar 

även in personer som lever i en heterosexuell relation men som identifierar sig som 

bisexuella. 

Homosexualitet ”beskrivs som en sexuell läggning där en individ är sexuellt och 

känslomässigt intresserad av personer av sitt eget kön” (www.rfsl.se).  

Bisexualitet ”beskrivs som en sexuell läggning där en individ är sexuellt och/ eller 

emotionellt intresserad av personer av båda könen. Detta kan variera under tid och det 

sexuella och emotionella kan variera i olika riktningar” (www.rfsl.se).  

Transpersoner ” är ett samlingsbegrepp för individer vars könsidentitet och/ eller könsuttryck 

i perioder alternativt alltid skiljer sig från normen för det kön som de fick registrerat vid 

födseln. Begreppet är ett samlingsbegrepp för dragkings, dragqueens, intersexuella, 

transgenderister, transsexuella och transvestiter” (www.rfsl.se).  

Pågående arbete med våldsutsatta HBT-personer  

Det finns många olika frivilligorganisationer som arbetar med att stötta våldsdrabbade HBT-

personer. Några som nämns av Holmberg och Stjernqvist (2008) är Riksförbundet för 

homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL), Riksorganisationen för 

kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), Sveriges kvinnojourers riksförbund (SKR), 

Brottsofferjourernas riksförbund (BOJ), Riksorganisationen mot sexuella övergrepp (HOPP) 

och Män för jämställdhet. Det finns också olika kommunala jourer och webbplatser med 

information till brottsoffer. Den hjälp och det stöd som finns att tillgå för personer som 

drabbats av våld i nära relation är uppbyggd utifrån ett heteronormativt perspektiv vilket 

försvårat både att söka och få hjälp, speciellt för män som utsätts för våld i HBT-relationer 

(Holmberg & Stjernqvist, 2008).  

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har i en rapport undersökt 

hur mycket ämnet om våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i HBT- 

relationer omnämns i grundutbildningar vid universitet och högskolor i Sverige. Resultatet 

visar att det bara är vart tredje program som undervisar om mäns våld mot kvinnor på 

grundutbildningen och ännu färre program tar upp våld i HBT- relation, hedersrelaterat våld 

eller förtryck. I rapporten framkommer betydelsen av att få kunskap kring våld i nära relation 

under grundutbildningen och det finns, enligt studien, önskemål om att få det inskrivet i 

examensordningen. Om kunskap om relationsvåld erbjuds redan under grundutbildningen 
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skulle det på längre sikt leda till ökad kunskap och kompetens i samhället för att bemöta och 

ge stöd till våldsutsatta inom dessa grupper (NCK, 2009).  De hjälpinsatser som finns är 

utformade efter heteronormen där det är kvinnan som är brottsoffret och mannen som är 

förövaren. Därför behövs mer förbättringar och kunskaper inom detta område. Det är svårt för 

HBT- personer att få skyddade boenden (Holmberg & Stjernqvist 2005). Holmberg och 

Stjernqvist (2008) skriver att grundtanken hos de olika verksamheternas bemötande är att alla 

människor har lika värde och att alla ska behandlas lika, men att den tanken kan få motsatt 

effekt om det saknas kunskap om människors olikheter.  Det är nödvändigt med kunskap för 

att likvärdigt bemötande skall bli verklighet i praktiken (Holmberg & Stjernqvist 2008 ).  

Socialtjänstens lagstadgade ansvar 

Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) har kommunen det yttersta ansvaret för att alla som 

vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Socialtjänstlagen är en ramlag 

som innebär att varje kommun har stor frihet att anpassa verksamheten efter sina egna 

förutsättningar. Enskilda socialarbetare har därför också stor frihet i sina 

handläggningsärenden. De övergripande målen och grundläggande värderingarna för 

socialtjänsten regleras i portalparagrafen. Hjälpinsatserna ska vara individanpassade efter var 

och ens särskilda behov. En grund för socialtjänstens arbete är principen om människors lika 

värde och allas rätt till trygghet, vård och omsorg. Det är socialnämndens ansvar att den som 

utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Det är också socialtjänstens 

skyldighet att bistå och hjälpa våldsutsatta kvinnor och män, både i hetero- och homosexuella 

relationer (Socialtjänstlagen, SFS 2001:453). De insatser som socialtjänsten erbjuder den 

våldsutsatte varierar, men de flesta kommuner erbjuder rådgivning, stödsamtal och 

ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten kan även hjälpa till att förmedla kontakter med lokala 

kvinnojourer och bistå med tillfälligt skyddat boende. Även de män som utövat våld har rätt 

till stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen (NCK, 2009). 

Socialt arbete som profession 

Socialt arbete som profession innebär att socialarbetarna i sitt arbete måste fatta beslut om hur 

de ska hantera olika situationer. De utgår från etiska perspektiv, egen kunskap och tidigare 

erfarenhet. Socialarbetaren måste ta hänsyn både till sig själv och klienten, men även 

organisation och det regelverk som finns runt omkring. De samlade erfarenheterna som en 

person kan relatera till när det gäller problemlösning leder till det som kallas intuition, eller 

”tyst kunskap”. Med tanke på vilken inverkan en sådan utveckling kan ha i vardagen, i det 
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praktiska sociala arbetet, så är kunskapsutveckling och etik faktorer som har betydelse när 

man studerar socialarbetarens upplevelser av sitt arbete. Det är troligt att yrkeserfarenheten 

har stor betydelse för vilken problemlösning socialarbetaren väljer i en speciell situation 

(Henriksen & Vetlesen, 1998). 

Som socialarbetare måste man vara medveten om sina egna känslor och värderingar för att 

kunna begrunda och reflektera över dem. Som professionell bör man lyssna på sig själv och 

sin kropp för att upptäcka olika varningssignaler som kan skapa både psykisk och fysisk 

ohälsa. Om socialarbetaren har svårigheter att lyssna på klienter som blivit utsatta för våld kan 

det upplevas som ett hinder både av socialarbetaren och av klienten då socialarbetaren inte 

kan ha ett neutralt förhållningssätt. Förutfattade meningar och värderingar kring vad våld är 

eller att socialarbetaren känner medkänsla med vissa klienter på grund av att de passar in som 

det ”goda offret” kan vara mycket negativt. Det innebär att våldet blir mer legitimt i en del 

situationer och mindre tillåtet i andra. Det kan också påverka den hjälp och stöd som klienten 

får (Ohlsson, 2011). Förutom att lära känna sig själv och sina egna känslor bör socialarbetaren 

ha vetskap om den handlingsplan som ska finnas kring våld i nära relationer på arbetsplatsen 

för att veta vilka insatser som finns att erbjuda klienten (Socialstyrelsen, 2011). Antalet 

homosexuella kvinnor som har sökt hjälp av samhället på grund av våld inom relationen har 

inte varit lika många som heterosexuella kvinnor i samma situation. Därför nämns inte de 

kvinnor som utsätts för våld i en befintlig eller före detta samkönad relation lika ofta. Män 

som utsätts för våld i en relation är, oavsett om det är en HBT-relation eller inte, brottsoffer på 

samma sätt som våldsutsatta kvinnor. De män som söker hjälp är mindre till antalet än antalet 

kvinnor som söker hjälp (Regeringens skrivelse, 2007/08:39). 

I Socialdepartementets utredning om kunskapsutveckling inom socialtjänsten (SOU 2008:18) 

anges att det är viktigt med kunskap om vilka sociala insatser som är av bra kvalitet och som 

ger ett önskat resultat med avsedd effekt. För den professionelle är det viktigt att veta både för 

att utföra och utveckla arbetet och för den hjälpsökande är det av stor betydelse att känna till 

vad som fungerar bra inför förberedelserna av insatsen. Detta gäller även 

verksamhetsansvariga som skall följa upp arbetet och ta beslut om olika förändringar och hur 

resurser skall fördelas. Det finns också en allt större efterfrågan bland allmänheten om 

lättillgänglig och begriplig information.  Man vill vara informerad om olika verksamheter och 

deras arbete för att kunna göra egna val utifrån innehåll och resultat. Vidare framkommer i 

utredningen att:  
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Kunskapsbasen för insatserna inom socialtjänsten är outvecklad. Arbetet bedrivs i 

huvudsak på grundval av professionella erfarenheter i kombination med lagstiftning 

och riktlinjer för ärendehandläggning. I för liten utsträckning bedrivs socialtjänsten 

utifrån kunskap om effekten av olika insatser, arbetssätt och metoder (SOU 2008:18, 

sid. 9).  

Med anledning av detta är det viktigt att stödja en fortgående kunskapsutveckling inom 

socialtjänsten. Det långsiktiga målet är att förbättra det evidensbaserade arbetet vilket kräver 

både ambition och engagemang från ansvariga (SOU 2008:18).  

Bemötande i socialtjänsten 

Människan har enligt Gren (1996) ett värde bara genom att leva och existera och det har inget 

att göra med personens kunskaper eller uppträdande. Alla människor har naturliga rättigheter, 

rätten till liv och frihet, personlig säkerhet och ett värdigt liv där man har möjlighet att själv 

påverka och ha inflytande över sitt liv och sin situation. Människan skall bemötas med respekt 

och alla har lika värde. Som klient finns ett behov av att bli sedd och bekräftad i sin egen 

identitet. Socialarbetaren behöver därför ha självkännedom och kunna kosta på sig viss 

självkritik. Det är nödvändigt att fundera över hur man ser på sig själv och andra utifrån 

människovärdesprincipen. Blir man påverkad av människors ställning i samhället, ekonomisk 

status eller social bakgrund? Det är viktigt att som socialarbetare bli etiskt medveten och ha 

förståelse för vilka värderingar, normer och regler som styr det egna handlandet. Livet kan ses 

som en pågående process där nya problem och valsituationer är ständigt förekommande. 

Socialarbetaren måste ta ansvar för sina egna val, både medvetna och omedvetna, samtidigt 

som andra människor så långt möjligt måste ges möjlighet till medbestämmande över sitt eget 

liv och sin livssituation (Gren, 1996). 

Sexuell läggning och bemötande i socialtjänsten 

Efter ett regeringsbeslut år 2003 fick Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en 

lägesbeskrivning om vilken betydelse sexuell läggning har för bemötande i socialtjänsten. 

Syftet med rapporten var också att beskriva och ge förslag på vilka insatser som socialtjänsten 

har gjort och kan göra för att bemöta homo- och bisexuella på ett lämpligt sätt. I rapporten 

som offentliggjordes år 2004 konstateras att osynliggörandet av homo- och bisexuella 

personer är ett av de största problemen inom socialtjänsten. Detta beror på att socialarbetaren 

ofta utgår från att klienterna de möter är heterosexuella. I rapporten framkommer också att det 
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hos många homo- och bisexuella personer finns en rädsla att bli utsatta för kränkningar, 

diskriminering eller att bli missförstådda om de är öppna med sin sexuella läggning. 

Socialtjänsten har använt sig av blanketter utformade utifrån heteronormen och det blir därför 

svårt för homo- och bisexuella att beskriva sin livssituation på ett bra sätt. Rapporten ger 

också exempel på att homo- och bisexuella personer har nekats olika insatser av socialtjänsten 

till exempel hemtjänst och familjerådgivning. Orsaken till detta tros vara socialarbetarnas 

negativa attityder och/eller bristande kunskaper. Andra problem, som tas upp i rapporten, är 

att dessa bristande kunskaper hos socialarbetaren har lett till att sexualiteten har hamnat i 

fokus istället för det problem som personen egentligen sökt sig till socialtjänsten för. För att 

motverka diskriminering av homo- och bisexuella personer inom socialtjänsten ges i 

rapporten förslag på att socialtjänsten kan granska blanketter och informationsmaterial, se 

över sina rutiner och policydokument samt öka kunskapen om homo- och bisexuella hos de 

anställda (Landelius, 2004). 

Det är viktigt att de som arbetar med att möta våldsutsatta personer har både kunskap och 

insikt om heteronormativitet, den särskilda utsattheten som HBT-personer lever under och 

”komma ut-processen”. Att ”komma ut” betyder att få sin sexuella läggning avslöjad för 

omgivningen. En hjälpare som saknar kunskap kan omedvetet medverka till att den 

stödsökande kan känna sig sårad eller diskriminerad i mötet. Det kan vara ett stort problem att 

behöva söka hjälp som våldsutsatt samtidigt som man befinner sig i den svåra situationen att 

ännu inte ha ”kommit ut”. Rädslan för att bli ovänligt bemött på grund av förutfattade 

meningar eller okunskap i ett läge där man redan känner sig väldigt utlämnad vara orsak till 

att man väntar i det längsta med att söka stöd. Det är därför viktigt att organisationerna själva 

”kommer ut ur garderoben” (Kvinnojouren, 2012). 

Tidigare forskning 

I följande kapitel redogör vi för tidigare forskning som vi anser relevant för studiens syfte. 

Förekomst av våld i HBT-relation 

Den första svenska studien om våld inom HBT-relationer genomfördes av Holmberg och 

Stjernqvist år 2006 vid Centrum för genusstudier, Stockholms universitet. Rapporten som fick 

namnet ”Våldsamt lika och olika - Om våld i samkönade parrelationer” har sin grund i en 

enkät som skickats ut till medlemmar i RFSL- Riksförbundet för HBT-personers rättigheter. 

Resultatet visade bland annat på att cirka 25 % av informanterna någon gång hade varit utsatta 
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för någon form av våld i en parrelation, och ca 10 % levde nu i en sådan relation. I pågående 

relationer var homosexuella män de mest utsatta. I avslutade relationer var lesbiska kvinnor 

den största gruppen. Resultatet visade också att den våldsutsatte i första hand vänder sig till 

vänner eller till någon i ursprungsfamiljen för att få råd och stöd. I andra hand väljer man mer 

traditionella verksamheter som socialtjänsten eller den kommunala familjerådgivningen för att 

få hjälp i sin situation (Holmberg & Stjernqvist, 2007).  

Renzetti (1992) har genomfört en studie om våld i lesbiska parrelationer i USA. Studien 

används ibland som stöd för att HBT-relaterat partnervåld förekommer lika ofta som våld i 

heterosexuella relationer. Renzetti (1992) menar att sådana slutsatser inte kan dras utifrån 

studien på grund av bristen på generaliserbara urvalsgrupper. Hon framhåller att det mest 

betydande med hennes studie är att resultatet med stor säkerhet bevisar att det förekommer 

våld även i HBT-relationer (Renzetti, 1992). Holmberg och Stjernqvist (2007) anser att när 

man gör undersökningar gällande HBT-personer är det ett stort problem att ingen vet hur stor 

gruppen är, ingen människa registreras utifrån sin sexuella läggning. I likhet med Renzetti 

lyfter författarna fram att det viktiga är att bli medveten om att våld förekommer även i HBT-

relationer (Holmberg & Stjernqvist, 2007). 

Våld i nära relation för oftast tankarna till mäns våld mot kvinnor och att män är överordnade 

kvinnor. Detta är också den vanligaste förklaringen till våldet. Konsekvensen av detta har lett 

till att våld mellan homo-, bi- och transexuella par har osynliggjorts. Den maktstruktur som 

finns i det patriarkala samhället finns även i HBT-relationer och därför är förklaringen till 

våldet kontroll och makt snarare än kön. Inom alla parrelationer finns det en struktur av över- 

och underordning vilket lämnar plats för övertag av den ena parten.  Det är viktigt att skilja på 

manliga maktstrukturer och faktiska kvinnor och män, eftersom manliga strukturer inte 

behöver upprätthållas enbart av män utan även formas av kvinnor. Den allmänna 

föreställningen om vad som anses manligt och kvinnligt överensstämmer inte då det 

förekommer våld även HBT-relationer. Enligt Holmberg och Stjernqvist (2005) finns 

svårigheter med att passa in våld i samkönade relationer i en heteronormativ tolkningsram. 

Parrelationen är en heterosexuell form och struktur men den upprätthålls och upprepas av 

både homosexuella och heterosexuella. Parrelationen är i sig ett forum för under- och 

överordning oberoende av vilket kön parterna i förhållandet har. Både kvinnor och män 

upprätthåller patriarkala strukturer.  Den strukturella makten, där maktutövning beskrivs och 

översätts i former av manlighet och manliga strukturer kan upprätthållas av vem som helst 

och är i sig inte kopplad till kön eller sexuell läggning (Holmberg & Stjernqvist, 2005). 
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”Man kan således säga att i en parrelation finns det utrymme för en person att 

dominera den andra och det utrymmet ges strukturellt och har i sig inget med kön, 

kvinnligt och manligt, att göra utan med parrelationen som form” (Holmberg & 

Stjernqvist, 2005 sid. 16). 

Detta innebär att patriarkala strukturer även påverkar relationer fria från män. Det finns 

många orsaker till att den lesbiska förövaren använder våld, precis som att det finns många 

anledningar till att män misshandlar. Ytterst handlar dock våld om makt: 

”om makt och kontroll och förövarens antagande om att hon/han har rätt att utöva 

våld och att hon/han kommer att uppnå ett önskat resultat med våldet (Holmberg & 

Stjernqvist, 2005 sid. 22). 

Vissa typer av psykologiskt våld är speciella för våld i HBT-relationer. Det finns en risk att 

bli ”outad” eller att våldsutövaren hotar med att avslöja att partnern är hiv-positiv och denne 

riskerar då att bli utstött och avvisad. Våldsutövaren kan också förhindra att partnern deltar i 

olika aktiviteter, främst i olika HBT-sammanhang. Detta ökar den våldsutsattes utanförskap 

ytterligare i ett samhälle där personen redan tillhör en osynliggjord minoritetsgrupp (Brown, 

2008).  

Heteronormativitet 

Forskningen om heterosexualitet och heteronormen är relativt nytt vilket Ambjörnsson (2006) 

förklarar med att sexualiteten länge har befunnit sig inom det medicinska forskningsfältet. 

Sexualiteten har varit nära förknippat med fortplantningen och människans biologiska drifter. 

Heterosexualiteten är dock inte det enda sättet att garantera människors fortplantning. Det 

enda som krävs är att kvinnor blir gravida vilket kan ske på många olika sätt. Det är inget krav 

att bli uppbackade av samhället, leva på ett visst sätt eller bara en speciell sorts sex. 

Heterosexualitet blir därmed ett sorts sätt att leva men inte livsnödvändigt för att nya barn 

skall födas (Ambjörnsson, 2006). 

Flera forskare har tagit upp att det är heteronormen som styr i samhället. Heteronormen 

upprätthålls på olika sätt i samhället bland annat genom olika lagar och institutioner, men 

också genom normer och värderingar. Även om det i dag förekommer forskning om våld i 

HBT-relationer så har kunskapen svårt att nå ut på grund av samhällets heterosexism 

(Holmberg & Stjernqvist, 2005). Holmberg och Stjernqvist (2008) tar upp den dubbla 
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skammen som den våldsutsatte kan uppleva. Den dubbla skammen innebär att en våldsutsatt 

homosexuell person inte bara känner skam för utsattheten, utan även för de normer och 

värderingar som finns i samhället. HBT- personer kan ha svårt att fylla i blanketter på grund 

av utformningen. Blanketterna utgår ofta från att alla är heterosexuella, alla par och föräldrar 

består av en man och en kvinna. Homofobi kan leda till att parterna i en HBT-relation väljer 

att leva dolt och inte berätta om sin relation. Det innebär att de blir isolerade, osynliggjorda 

och alltmer bundna till varandra. Även i en öppen HBT-relation kan omgivningens okunskap 

och bristande förståelse leda till en sluten och isolerad parrelation (Holmberg & Stjernqvist, 

2008). Våld i HBT-relation är ofta svårt att förstå för omgivningen eftersom den allmänna 

bilden av vad som är ”kvinnligt” är den svaga parten som inte utför någon våldsutövning. En 

kvinna som har utsatts för våld av sin flickvän har svårt att förklara detta både för sig själv 

och för omgivningen likaväl som en man som utsatts för våld av sin manlige partner riskerar 

att inte tas på allvar. Mannen kan ha svårt att själv identifiera sig som offer eftersom det inte 

går ihop med den rådande bilden av vad en ”man” står för. Resultatet av studien visar att män 

i hög grad har rapporterat om utsatthet trots den rådande uppfattningen att män inte vågar 

berätta och att kvinnor har visat sig utöva våld trots att uppfattningen är den motsatta 

(Holmberg & Stjernqvist, 2007). 

Heteronormativitet i socialt arbete 

Appleby och Anastas (1998) konstaterar att det homosexuella perspektivet ofta glöms bort vid 

upprättandet av handlingsplaner och riktlinjer. Sexism och homofobi härrör från makt, hänger 

ihop och påverkar vartannat. Det finns makt i det som anses normalt och där homosexualitet 

bryter mot den allmänna normen. Lesbiska blir därför förtryckta, maktlösa och 

marginaliserade på grund av att de bryter mot heterosexualiteten som ses som det normala i 

samhället. Homosexuella kan även utsättas för institutionell diskriminering där 

socialarbetarens egna sexuella åsikter påverkar synen och lösningen på olika problem. 

Praktiskt socialt arbete handlar om att minimera påverkan av homofobi och heterosexism i det 

praktiska arbetet. Även om socialarbetarna också är vanliga människor så blir deras 

värderingar extra viktiga på grund av ansvaret mot olika minoriteter. Det är nödvändigt med 

icke-fördömande attityder och värderingar för att åstadkomma social förändring och för att 

arbeta bort individuellt och organisatoriskt förtryck (Appleby & Anastas, 1998). Hess och 

Hess (1998) menar att socialarbetare måste arbeta ickediskriminerande och utbilda sig i 

bemötandet av homosexuella. Det är viktigt att använda ett könsneutralt språk samt ha i 

åtanke att klienten kan vara homosexuell. Alla har rätt till ett värdigt bemötande oavsett 
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sexuell läggning. De attityder och värderingar som finns i samhället påverkar även den 

enskilde socialarbetaren och därför måste denne utvärdera sin egen sexualitet samt vara 

medveten om sina egna fördomar kring homosexualitet och det som anses vara avvikande. 

Det är viktigt att inte utgå från att lesbiska par fungerar som heterosexuella par, att inte 

använda klienters sexuella tillhörighet som förklaring till alla problem, att utgå från att 

klienten först och främst är en person samt att själv inte utgå från att man vet hur det är att 

vara lesbisk om man inte själv har denna läggning. Det är också viktigt att som socialarbetare 

ha kunskap om homosexualitet men att inte använda klienten som lärare (Hess & Hess, 1998). 

Heteronormativiteten är en maktstruktur som sätter sin prägel på hela samhället. Teorin menar 

att det är det barnproducerande heterosexuella förhållandet mellan en man och en kvinna som 

är det normala och som kan användas som mall att mäta andra mot. Ambjörnssons (2006) 

beskriver heteronormen som: 

 ”de institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller 

heterosexualiteten som något enhetligt, naturligt och allomfattande” (Ambjörnsson, 

2006 sid. 52). 

Enligt teorin om heteronormativitet finns det olika normer som sprids både medvetet och 

omedvetet och som har inflytande på hela samhället. Beroende på vilket kön du ser ut att 

tillhöra finns vissa förväntningar på att du skall känna dig som kvinna eller man och utifrån 

detta även vilja bli bemött på ett visst sätt. De personer som hamnar utanför ramen för vad 

som anses normalt förtrycks direkt eller indirekt av det övriga samhället och har många 

gånger negativa tankar om sig själva. Myndigheterna är anpassade efter den traditionella 

bilden av ett parförhållande mellan en man och en kvinna och att dessa skaffar barn. 

Lagstiftningen gynnar de par som lever i heterosexuella förhållanden både juridiskt och 

ekonomiskt genom att de kan ingå äktenskap medan samkönade par endast får ingå 

partnerskap. Personer som lever på andra sätt än i heterosexuella relationer utsätts ofta för 

kränkningar och olika påtryckningar från omgivningen. Även människor som lever i en 

relation som består av en man och en kvinna kan bli utsatta för olika former av förtryck om de 

på något sätt avviker från det som anses onormalt. Det kan gälla att paret har sexuella 

relationer utanför äktenskapet eller att de medvetet väljer att inte skaffa barn. Relationsvåld 

förklaras utifrån ett patriarkalt samhälle, där mannen har ett naturligt övertag i relationen på 

grund av att han är man. Det finns ett naturligt, redan givet motstånd. Samhällets strukturer 

och våldsuppfattning är uppbyggda på kunskapen om mäns våld och mäns våld mot kvinnor. 
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Detta gör i sin tur att våldet som finns i en HBT-relation inte uppmärksammas eller kan 

förklaras genom analys. Genom detta synsätt gör omgivningen kvinnan till ett offer, även om 

kvinnan kan vara den som i sin relation utövar våldet. Ambjörnsson (2006) skriver vidare om 

stereotypisering vilket innebär att man gör den icke heterosexuella personen till en 

förutsägbar individ med speciella karaktärsdrag. De avvikande grupperna skall anpassa sig till 

den dominerande kulturen och blir på så sätt osynliggjorda (Ambjörnsson, 2006). 

Interaktionistiskt perspektiv 

Det finns både fördomar och nedvärderande attityder mot HBT-personer i samhället som 

bidrar till att deras utsatthet för våld ökar och att de inte vågar gå ut offentligt och berätta om 

sin sexuella läggning. Hot om att avslöja den våldsutsattes sexuella tillhörighet för 

utomstående är ofta ett starkt kontrollmedel i en HBT-relation där det förekommer våld. 

Våldsutövaren använder sig av samhällets homofobi, vilket många våldsutsatta HBT-personer 

har negativa erfarenheter av sedan tidigare (Gårdfeldt, 2003). Rädsla är en annan orsak till att 

homosexuella människor som utsätts för eller utövar våld inte vågar be om hjälp. Man vill 

inte att den homosexuella gruppen ska skadas negativt om den nämns i samband med våld. 

Den homosexuella rörelsen är rädd för att sätta igång negativa homofobiska reaktioner i 

samhället och vill därför inte bli uppmärksammade när det handlar om våld i samkönade 

relationer. Samtidigt är det många personer inom denna grupp som inte känner sig nöjda med 

den hjälp som erbjuds utifrån samhällets heteronormativa tänkande (Holmberg & Stjernqvist, 

2008). Även Gårdfeldt (2003) menar att det finns en stark lojalitet mot den egna gruppen och 

en ovilja att svärta ner homosexuellas rykte i ett redan fördomsfullt samhälle. Därför tystas 

problemet ofta ned av den egna gruppen. Våldet tas inte alltid på allvar av samhället eftersom 

man uppfattar att det är på lika villkor och att parterna är jämnstarka och jämlika. Det saknas 

också referensramar bland homosexuella, den våldsutsatta personen har inget att relatera till 

för det hon/han utsatts för (Gårdfeldt, 2003). 

Det finns en negativ identitet hos många homosexuella där de har internaliserat samhällets 

fördomar mot sig själva och upplever att de har förtjänat att kränkas. Parterna i en HBT-

relation är rädda för hur omgivningen ska uppfatta våldet i relationen och se dem som sjuka 

eller våldsamma. Negativa normer och värderingar om HBT-personer finns redan förankrade 

inom dem själva och kan ge en upplevelse av att man inte har samma värde i samhället. 

Homosexuella och lesbiska stannar ofta kvar länge i ett förhållande där det finns våld på 

grund av homofobi och okunskap om våld i hemmet (Peterman & Dixon 2003). Internaliserad 
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homofobi innebär att en HBT-person införlivar och tar till sig samhällets negativa normer och 

attityder i den egna självbilden. Internaliserad homofobi kan också vara en konsekvens av att 

en individ utsatts för diskriminering eller homofobiskt våld. Aktuell forskning visar att 

internaliserad homofobi också kan leda till ökat våld inom HBT-gruppen, till exempel i HBT- 

relationer. Den som utövar våldet använder sig ibland av sin partners negativa känslor kring 

den egna könsidentiteten för att legalisera våldet (NCK, 2009).  

Bemötande 

Holmbergs och Stjernqvists (2005) studie tar i en del upp ideella och professionella 

organisationers syn på våld i samkönade parrelationer. I undersökningen framkommer under 

intervjusamtalen med både kvinnojourer, brottsofferjourer och även mansjourer något som 

författarna benämner som lika-tanken, att man utgår från att våldets mekanismer är desamma i 

samkönade som i olikkönade relationer. Det dras likhetstecken mellan att utsättas för 

partnervåld i en samkönad relation och att utsättas för våld i en heterosexuell relation. HBT-

personer kan och bör därför bemötas på samma sätt som heterosexuella. De intervjuade vill 

troligen med dessa formuleringar visa på sin egen fördomsfrihet i mötet med samkönade par 

och lägga fokus på att de inte gör någon uppdelning av vilka de möter. Resultatet blir dock det 

motsatta och visar på att det saknas kunskap och kompetens i frågan och att de istället förlitar 

sig på lösa antaganden.  Holmberg och Stjernqvist (2005) klargör vad de anser om lika-tanken 

med följande citat:  

”Det fungerar således inte att bara sätta likhetstecken mellan våld i samkönade och 

våld i olikkönade relationer. Våld i samkönade parrelationer är både likt och olikt 

mäns våld mot heterosexuella kvinnor och kräver sin egen kontextualisering och 

delvis en egen analys” (Holmberg & Stjernqvist, 2005 sid. 12). 

Holmbergs och Stjernqvist (2005) fann även i sin rapport att många av deras intervjupersoner 

på kvinnojouren inte vill fråga om personens sexuella könstillhörighet därför att det uppfattas 

som en mycket privat fråga att ställa. Det finns en risk att HBT-personer definieras främst 

utifrån sin sexuella läggning, till skillnad från heterosexuella, och att detta leder till ett 

osynliggörande av gruppen. Det är viktigt att som personal på kvinnojourer använda 

könsneutrala ord och använda frågor som visar en öppenhet för sexuella könstillhörigheter 

utöver heterosexualitet. Tre av de fem kvinnojoursrepresentanter som intervjuades var 

medvetna om problematiken och uttrycker en vilja att inkludera lesbiska, samtidigt som två av 

de intervjuade inte alls uppfattade problematiken (Holmberg & Stjernqvist, 2005). Många 
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som arbetar med våld i nära relation tror inte att de mött någon som utsatts för partnervåld i en 

HBT-relation. Det går inte att säga att de har fel men författarna menar att det beror mycket 

på vilka frågor som ställs och hur hjälparen tolkar svaren:  

”som man frågar får man svar” (Holmberg och Stjernqvist, 2005 sid. 5). 

Brist på kunskap om våld i samkönade relationer inom socialtjänsten leder till att våldet inte 

tas på allvar vilket kan leda till att det osynliggörs. Flertalet studier om våld i samkönade 

relationer har fokuserat på lesbiska kvinnors utsatthet medan det fortfarande finns stora 

kunskapsbrister om homosexuella mäns utsatthet för våld. Det saknas även forskning om 

bisexuella och transpersoner och deras utsatthet. Det behövs ökade kunskaper om våld i 

samkönade relationer för att den våldsutsatte ska tas på allvar och få ett individuellt 

bemötande som tar hänsyn till just den personens specifika utsatthet som HBT-person (NCK, 

2009). 

De amerikanska forskarna Hassouneh och Glass (2008) har i en studie undersökt dels vilka 

olika mytbildningar som förekommer när det gäller lesbiska relationer, men också hur 

lesbiska och bisexuella kvinnor internaliserar dessa beteenden. Studien visar att det finns 

många myter kring våld i HBT-relationer, där den vanligaste är, speciellt när det gäller 

lesbiska relationer, att våld inte alls förekommer. En annan myt är att ingen kan utsättas för 

våld av någon som har ungefär samma kroppsliga storlek och fysiska styrka. Dessa stereotypa 

föreställningar försvårar ett professionellt bemötande för brottsoffer som söker stöd och hjälp. 

De kan också göra att den som är utsatt inte själv upplever sig som våldsutsatt (Hassouneh & 

Glass, 2008). Utbildning kan hjälpa till att rensa bort fördomar, attityder och myter som finns 

i samhället. Det är därför viktigt att kunskap sprids bland alla professionella som kommer i 

kontakt med personer som är utsatta för våld i nära relationer (Heimer & Posse, 2004). 

Att arbeta med våld i nära relation  

Det har forskats inom området hur det påverkar den professionella att lyssna till våld, vilka 

reaktioner som väcks samt hur de professionella ska tänka och agera för att skydda sig mot att 

inte brytas ner. Att arbeta med våld i nära relationer innebär att man kommer väldigt nära den 

våldsutsatte och det är svårt att inte bli påverkad som människa även om man är professionell. 

Risken finns att det uppstår olika känslomässiga reaktioner hos den professionella i mötet med 

våldsutsatta och även om inte alla reagerar lika så finns vissa mönster som liknar varandra. 

Det är därför viktigt att inta en professionell hållning för att kunna hantera och arbeta med 

http://www.nck.uu.se/
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människor som utsatts för våld i nära relation. Lyssnandet kan skapa en maktlöshet som kan 

resultera i en irritation gentemot den våldsutsatte. Med tiden lär sig den professionelle att 

hantera de svåra situationerna på olika sätt och använder sig då av kunskap och erfarenhet 

som samlats över tid. Det är viktigt att det erbjuds extern handledning för de som arbetar med 

våldsutsatta och det måste också finnas tydliga strukturer och rutiner på arbetsplatsen hur 

arbetet skall utföras. Den som lyssnar får bära den våldsutsattes känslor och upplevelser och 

bör därför finna en medveten gräns att förhålla sig inom, både som professionell och som 

medmänniska. De trauman som den våldsutsatte berättar om kan ha en smittande inverkan på 

lyssnaren som då får liknande reaktioner som den våldsutsatte. Om den professionelle 

identifierar sig för mycket med sin klient och får för mycket medkänsla kan det skapa 

skuldkänslor hos den som lyssnar. Det kan då bli svårt att sätta upp gränser för sin yrkesroll 

och man vill göra allt för mycket för sin klient (Ohlsson, 2011).  

Den forskning som hittills förekommit inom våld i nära relation har huvudsakligen varit 

inriktad på mäns våld mot kvinnor. Våld i HBT-relation är ett problem som uppmärksammats 

mer och mer. Nyare forskning påvisar att detta våld är lika vanligt förekommande som våld i 

heterosexuella relationer. Den tidigare forskningen kan sammanfattas med att HBT-personer 

ofta känner sig diskriminerade både inom socialt arbete och inom vården. Resultaten visar 

också att HBT-personer kan ha svårt att berätta om sin sexuella läggning och att personalen 

kan känna en osäkerhet inför att möta dessa personer vilket kan påverka både möte och 

hjälpinsatser på ett negativt sätt. Det saknas kunskap om våld i samkönade relationer hos de 

professionella och det behövs mer specifika insatser för den som söker hjälp. 

Metod och tillvägagångssätt 

Metodval   

Då vårt syfte är att undersöka och analysera socialarbetarnas uppfattningar om att arbeta med 

personer som utsatts för våld i HBT-relation har vi valt den fenomenografiska ansatsen. 

Fenomenografi är en ansats inom den kvalitativa forskningen som syftar till att beskriva 

människors olika uppfattningar gällande ett fenomen där fenomenet kan uppfattas olika 

beroende på vem betraktaren är. Det handlar om att forskaren ska beskriva, analysera och 

tolka människors olika uppfattningar av olika företeelser i dess omgivning. Då man analyserar 

resultatet utifrån en fenomenografisk ansats är det forskaren som avgör vad som är intressant 

utifrån syftet med studien. Inom fenomenografin skiljer man på första och andra ordningens 
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perspektiv. Första ordningens perspektiv handlar om fakta medan den andra ordningens 

perspektiv handlar om hur någonting upplevs av någon. Huvudsyftet inom fenomenografin är 

att beskriva fenomen i världen så som andra betraktar dem vilket innebär den andra 

ordningens perspektiv. När en analys sker enligt fenomenografisk metod ämnar man beskriva 

hur något framstår för respondenten inte hur något egentligen är. Analysen fokuserar sedan på 

jämförelser mellan olika svar och man söker efter likheter och skillnader i olika uttalanden 

(Alexandersson, 1994).  

Reliabilitet avser en undersöknings pålitlighet och bestäms av hur mätningarna utförs samt 

graden av noggrannhet vid bearbetningen av den insamlade informationen (Holme & 

Solvang, 1997).  Vi anser att den valda metoden medförde att relevant information relaterad 

till studiens syfte samlades in. Genom att intervjuerna transkriberades ordagrant ökade också 

studiens reliabilitet då det underlättade analysförfarandet. 

Urval och avgränsning 

Enligt Kvale (1997) ska antalet intervjuer för en kvalitativ studie vara så många som krävs för 

att besvara studiens syfte (Kvale, 1997). Urvalet skall enligt Alexandersson (1994) inte ske 

för att generalisera utan för att komma åt de uppfattningar som finns hos informanterna. I 

studien har ett strategiskt urval tillämpats då vi valt att ta kontakt med de personer som 

besitter erfarenhet av det studerade ämnet. I en fenomenografisk undersökning handlar det 

enligt Alexandersson (1994) om att få en variation i urvalsgruppen. Vi kontaktade en 

kommungemensam verksamhet som arbetar med våld i nära relationer. Genom verksamheten 

fick vi kontaktuppgifter till personer i 15 olika kommuner som arbetade med denna fråga. Vi 

kontaktade samtliga av dessa socialarbetare som arbetar med våld i nära relation i 15 olika 

kommuner via e-post med ett informationsbrev (se bilaga 2) om studien. Samtliga personer 

var anställda inom socialtjänsten. Sex personer fördelade i sex olika kommuner visade sitt 

intresse och tackade ja till att ställa upp på intervju. Vi skickade ut påminnelser till dem som 

inte svarat på tidigare e-post och ytterligare en person svarade och tackade ja till att medverka 

i studien. Informanterna bestod av kvinnor som alla är organiserade under socialtjänsten men 

har olika befattningar inom organisationen. Fyra är anställda som socialsekreterare med 

myndighetsutövning inom Individ- och Familjeomsorgen och tre är anställda som samordnare 

för våld i nära relationer utan myndighetsutövning. Samtliga informanter har 

socionomutbildning och yrkeserfarenheten varierar mellan sex månader och 35 år.   
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Vi har valt att hålla oss till begreppet våld i HBT- relationer. Med detta avser vi 

homosexuella, bisexuella samt transsexuella. I litteraturen förekommer att man använder 

begreppet HBTQ som utöver tidigare nämnda grupp även inkluderar queer. I föreliggande 

studie har vi gjort ett medvetet val att utesluta queer, då queer anses vara ett samlingsnamn för 

de olika identiteter som uppfattas bryta mot heteronormativiteten. Det beskrivs vara ett 

politiskt ställningstagande vilket innebär att det inte är väsentligt för studiens syfte 

(Ambjörnsson, 2006). Det finns olika typer av våld, men vi kommer inte att gå djupare in på 

det då avsikten med studien är att se till den enskilde socialarbetaren och dennes 

föreställningar kring att arbeta med personer som utsatts för våld i en HBT-relation, inte på 

våldet i sig eller vilken form av våld som utövats. Med socialarbetare avser vi personer som är 

anställda inom kommunal verksamhet och som i sitt arbete möter personer som varit utsatt för 

våld i en parrelation. Pågående parrelationen behöver inte vara samkönad då även bisexuella 

personer räknas in i vår avgränsning. 

Genomförande 

För att finna relevant litteratur inom ämnesområdet sökte vi i databasen Libris. Sökord som 

användes är: Samkönat partnervåld; våld i HBT-relation; HBT; HBTQ; heteronorm; domestic 

violence; LGBT samt same-sex relationships. Ytterligare sökningar har gjorts via sökmotorn 

Google och för att öka antalet träffar har både de engelska och svenska sökorden använts i 

olika kombinationer och även trunkeringar.  

Efter att vi läst in oss på ämnet skapade vi en intervjuguide (Bilaga 1) utifrån tre teman; 

kunskap, stöd och bemötande. Empirin i den här studien samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer med syftet att få en djupare förståelse för hur informanterna 

upplevde det studerade ämnet. Intervjuguiden var semistrukturerad med identiska 

ingångsfrågor under respektive tema med möjlighet att ställa följdfrågor. Genom att välja 

denna typ av intervju var vi heller inte bundna till att ställa frågorna i samma följd. Detta såg 

vi fördel med då det gör det lättare att få intervjun att löpa som ett samtal (Kvale, 1997; 

Marlow, 2001). Intervjuerna utfördes enskilt med socialarbetarna då vi eftersökte 

informanternas egna upplevelser, åsikter och attityder. Vi var båda närvarande vid samtliga 

intervjuer men turades om att vara intervjuare och observatör. Intervjuerna pågick under tre 

veckors tid och tog cirka en timmes tid i anspråk vardera. Informanterna fick själva komma 

med förslag på tid samt bestämma plats för intervjun. Samtliga valde att bli intervjuade på sin 

arbetsplats förutom en som valde en lokal utanför arbetsplatsen. Intervjuerna spelades in för 
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att senare transkriberas ordagrant vilket underlättade det fortsatta analysarbetet. I föreliggande 

studie valde vi att låta en av oss transkribera samtliga intervjuer. Detta för att få en så 

likvärdig transkribering som möjligt (Kvale, 1997).  

Analysprocess 

Efter att intervjuerna transkriberats genomfördes flera läsningar för att bekanta oss med 

materialet och få ett helhetsintryck. Alexanderson (1994) menar att det är först när man får en 

relation med materialet som likheter och skillnader framkommer (Alexanderson, 1994). Våra 

teman framkom genom att vi använde oss av meningskoncentrering. Enligt Kvale (1997) 

innebär meningskoncentrering att man läser igenom materialet för att få en helhet och 

formulera flera meningsenheter. Genom flera genomläsningar av vårt material kunde 

skillnader och likheter identifieras och dessa ställdes mot varandra. Vi markerade de 

uttalanden som beskrev uppfattningar av det undersökta fenomenet med märkpenna för att 

avgränsa och beskriva olika kategorier av uppfattningar. Utifrån dessa utformades tema som 

förekom oftast i intervjumaterialet och med utgångspunkt i syftet skapades subkategorier 

vilka sedan jämfördes och bildade tre beskrivningskategorier (Kvale, 1997). De 

beskrivningskategorier som skapades var kompetensens betydelse för att arbeta med 

våldsutsatta i HBT-relation, organisatoriska förutsättningar samt heteronormens inflytande.  

Då undersökningen skett med kvalitativ ansats kan några generaliseringar ej göras vilket 

heller inte är intressant i vår undersökning eller för den fenomenografiska forskningsansatsen. 

Analysen i föreliggande studie har skett i två steg. I det första skedet har det empiriska 

resultatet analyserats utifrån informanternas utsagor. I nästa steg har resultatet analyserats 

utifrån vår teoretiska ansats om makt samt tidigare forskning.   

I citaten som återges i resultatet har det talade språket i intervjuerna anpassats till skriftspråk 

för att öka läsbarheten.  I de fall ord har tagits bort för avidentifiera informanterna har dessa 

ord satts inom hakparentes. De ändringar som gjorts ändrar dock inte innebörden i citatet. I 

resultatet används citat för att belysa våra påståenden och resultat. I de fall då vi använt flera 

korta citat från samma informant och de i studien presenteras i direkt följd skiljs de åt med 

symbolen /…/. 

Validitet handlar om huruvida vi undersöker det vi avser att undersöka, om detta tydligt 

framkommer i frågeställningen samt stämmer överens med det insamlade materialet (Kvale, 

1997). Inledningsvis har vi valt att hålla tillbaka teorin för att i första läget komma nära 

empirin och lyssna till vad den säger för att i nästa steg låta denna empiri tydligare möta våra 
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analytiska begrepp. Vid skapandet av intervjuguiden utgick vi från studiens syfte och 

frågeställningar för att öka validiteten. Under hela arbetets gång har vi kontinuerligt stämt av 

innehållet mot våra frågeställningar samtidigt som de teoretiska begrepp vi valt har legat till 

grund för vår analys. 

Etiska överväganden 

I humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning finns det forskningskrav som forskaren 

ska ta hänsyn till. Det som utgör grunden till de forskningsetiska principerna är 

forskningskravet och individskyddskravet. Dessa två måste hela tiden ställas emot varandra i 

forskningen. Individskyddskravet skall garantera att en undersökning genomförs på ett etiskt 

hållbart sätt och att ingen informant ska komma till skada. Individskyddskravet delas i 

följande: informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (HSFR:s 

etikkommitté 1999).  Våra informanter fick ta del av rättigheterna som ingår i informations- 

och samtyckeskrav genom informationsbrev som tillsändes dem via e-post innan 

intervjutillfället. Informanterna informerades om syftet med studien, att deltagandet 

genomfördes frivilligt samt att intervjun skulle genomföras under inspelning vilket de hade 

möjlighet att tacka nej till. Informanterna delgavs även information kring möjligheten att 

avbryta sin medverkan i studien, vilket kunde ske när som helst och utan konsekvenser. De 

fick också information om att de skulle få tillgång till den färdiga uppsatsen. Vi kan inte ge 

alla informanter garanterad anonymitet då aktuella socialtjänster har mycket kontakt med 

varandra och att de är så få att en person lätt skulle kunna kännas igen av de andra 

socialarbetarna. Dock genom att utelämna kommuner, verksamheter, namn samt ålder har vi 

ökat informanternas anonymitet. I de fall då informanterna citeras i resultatet kommer de att 

redovisas som Intervjuperson 1 (IP 1) till och med Intervjuperson 7 (IP 7). Vi säkerställer 

konfidentialitetskravet genom att lagra materialet på dator med säkerhetskod, inte berätta var 

materialet finns, att ingen obehörig kommer att få ta del av materialet samt att allt 

intervjumaterial kommer att förstöras efter studiens genomförande. Detta krav måste vi ta 

mycket hänsyn till i vår studie, då materialet kan vara känsligt med tanke på att informanterna 

tros berätta om sina egna tankar och värderingar. Nyttjandekravet innebär att det insamlade 

materialet bara får användas till studiens syfte och inte till affärsmässigt bruk vilket uppfylls i 

föreliggande rapport.  
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Teoretisk ansats 

Nedan presenteras makt som teoretiskt perspektiv. Makt är ett fenomen som förekommer i 

alla verksamheter där det finns en relation mellan makt och hjälp. Analysen av uppsatsens 

resultat kommer att utgå från makt för att bidra till att öka förståelsen av problemet på 

individnivå, organisationsnivå och samhällsnivå. 

Makt 

Maktbegreppet är omdebatterat och det finns en mångfald av olika teorier om makt. 

Diskussionen handlar mycket om vad vi väljer att tala om som makt (Börjesson & Rehn, 

2009). Petersson (1991) menar att makt kan vara strukturellt betingat och förekomma i 

samhällets olika institutioner. Institutioner är kollektiva och syftar till att vara problemlösande 

för de som står utanför institutionen. Den som besöker en institution har ingen eller en mycket 

liten möjlighet att påverka själva institutionen vilket leder till att denne inte heller kan påverka 

sin egen situation. Besökaren befinner sig i underläge gentemot institutionen och saknar 

därför egen makt (Petersson, 1991). Franzén (2005) skriver att makt är något vi ogärna talar 

om samtidigt som det är en fråga som är svår att undvika. Makt kan definieras som förmågan 

att mäkta över något, vilket betyder att den som innehar en position att bestämma över någon 

även innehar makt. Franzén (2005) menar i likhet med Järvinen (2002) att makt finns i alla 

typer av relationer och nämner som exempel relationen mellan socialarbetare och klient.  

Skillnaden i maktpositionen grundar sig i att klienten är hjälpsökande samtidigt som 

socialarbetaren besitter makt som är grundad i lagar, professionalitet och organisation. I en 

relation är det viktigt att klargöra vilka olika resurser deltagarna innehar då resurserna är 

viktiga maktmedel som påverkar balansen i förhållandet. Författaren hänvisar till Bourdieus 

relationella resursbegrepp där kulturella, sociala och ekonomiska kapital uppfattas som 

resurser. En kategori av resurser är regler och lagar som kan kopplas till socialarbetaren som 

myndighetsperson. Kunskap och organisering är andra exempel på maktresurser. Det 

relationella maktbegreppet kan åskådliggöras med hjälp av en makttriangel, där triangeln 

innehåller tre olika verktyg; diskurser, resurser och kontexter. Verktygen har lika stor 

betydelse sinsemellan. Genom att studera relationerna, diskurserna som formar dem och vilka 

resurser som finns att tillgå i en helhet kan förståelsen öka för hur makt verkar i arbetet med 

enskilda system. Diskursen inom socialtjänsten blir då den terminologi som utgör teorier om 

orsaker, konsekvenser, lämpliga stödinsatser med mera. Resurser är de insatser som finns att 
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tillgå inom socialtjänsten, stödsamtal, kontaktperson med mera. Kontexten är det nätverk av 

olika instanser och myndigheter som socialtjänsten samarbetar med och vars regler 

socialtjänsten följer. Diskurs beskrivs av Franzén (2005) som ett system av betydelse och 

föreställning som kan innebära värderingar men också hur någonting är. Eftersom många av 

diskurserna upplevs som självklara tänker socialarbetaren inte på dem och på så sätt har 

diskurserna förmåga att påverka dennes handlingar, föreställningar och tankar. Relationen 

mellan den professionella socialarbetaren och klienten kan ses som en maktkamp där målet är 

att få sin bild av ett fenomen till att bli det som dominerar. Det relationella maktbegreppet 

frambringar något och har en skapande roll och avskiljs därmed från den vardagliga synen på 

makt. I allmänhet anses makt vara som något som förbjuder och hindrar oss att göra saker. 

Makten verkar inte enbart uppifrån och nedåt utan även underifrån och ovanifrån. Makt 

uppstår och skapas i interaktionen mellan människor och är inte något som kan ägas, delas 

eller erövras. Makt står därmed inte i motsats till frihet vilket innebär att frihet inte börjar där 

makten slutar (Franzén, 2005). 

Järvinen (2002) använder sig av Bourdieus begrepp doxa och symbolisk makt samt Foucaults 

begrepp pastoralmakt i sin utformning av socialarbetarens maktaspekter inom 

myndighetsutövning. Det finns outtalade förutsättningar inom det sociala arbetet och på vilket 

sätt arbetet utförs vilket Järvinen (2002) benämner som organisationens doxa. Det är doxan 

inom verksamheten som bevarar rutiner och praxis. Det är till stor del lagstiftningen som 

avgör vem som kan bli klient vid socialtjänsten och denne måste passa in i systemet och ha en 

speciell sorts hjälpbehov. Det centrala är organisationens rutiner och möjlighet att förstå 

klienten. Det blir därför själva systemet som skapar och formar klienterna där den 

hjälpsökandes behov får mindre fokus. Den hjälpsökande har liten möjlighet att välja vilken 

instans som kan bistå med hjälp utan denne måste anpassa sig efter situationen (Järvinen, 

2002).  

”Trots att Sverige har en socialtjänstlag som betraktar sociala problem som något 

som vem som helst kan drabbas av, är det sociala arbetet fortsatt myntat på klienter 

som har avvikande bakgrund, en avvikande livsföring, en avvikande inställning till 

samhället. Socialt arbete utförs genom traditionstunga ritualer: socialarbetaren 

bakom sitt skrivbord, klienten som bör inse att han är en klient men också att han inte 

borde vara klient, de sociala problemen i förstöpta figurer för vilka socialarbetaren 

har förfabricerade åtgärder” (Järvinen 2002 sid. 267).     
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Välfärdssamhället är sammansatt av autonoma fält. Varje fält har sina egna, både skrivna och 

oskrivna, regler och rutiner som klargör det egna fältet och avskiljer från andra. Järvinen 

(2002) skriver att alla fält har intressemotsättningar och konkurrerar med varandra. Med 

denna syn på socialarbetarens fält omöjliggörs förutsättningen att se dem som neutrala 

handläggare och att de ges möjlighet att arbeta i ett harmoniskt system. Generellt sett upplever 

inte socialarbetaren sig som en person med makt. Det kan till en del ha sin orsak i att denne 

arbetar inom något som av Järvinen (2002) beskriver som ”hjälpens universum” där synen på 

maktutövning är negativ och där målet alltid är klientens bästa (Järvinen, 2002). 

Socialarbetare har och får makt genom organisationen de representerar. Socialarbetaren har 

både tillgång och kunskap om organisationens regler och rutiner. Genom att socialarbetaren 

kan besluta och kontrollera resurser, vilket i sig är ett uttryck för makt, hamnar klienten i 

underläge redan vid första mötet. Majoriteten i samhället ser inte socialtjänsten som en 

rättighet utan många kommer dit i en situation där de känner sig utlämnade och är 

hjälpsökande. Det är viktigt att förstå att hjälprelationen mellan klient och socialarbetare är en 

mycket ojämn hjälprelation. Socialarbetaren kan ställa motkrav på klienten eller sätta in 

åtgärder för att kontrollera eller förändra delar av dennes liv. Förhållandet mellan 

socialarbetaren och klienten styrs av något som kan benämnas som symbolisk makt. 

Symbolisk makt är osynlig, otydlig och oftast är det ett omedvetet maktförhållande. Om 

någon får en gåva finns en symbolisk makt där den som fått gåvan förväntas vara tacksam och 

eventuellt ge något i gengäld. Detta kan jämföras med klienten som blir underlägsen i 

relationen och fungerar som en form av mottagare av olika stöd och kontrollåtgärder. I 

Järvinens (2002) tolkning av Foucault har pastoralmakten sin grund i gamla kristna traditioner 

där kyrkan och kyrkoherden hade stor makt i samhället. Meningen med pastoralmakten var att 

kontrollera individen och hjälpa denne till frälsning efter döden.  Teorin menar att detta 

tankesätt fortfarande lever kvar trots att kyrkan förlorat mycket av sin makt och inflytande. 

Pastoralmakten har fått en ny dimension där bland annat målet för maktutövningen har 

ändrats. I dagens samhälle skall frälsningen uppnås här och nu och inget människan behöver 

vänta på tills efter döden. Begreppet frälsning har ändrat innerbörd och har i dag betydelsen:  

”hälsa, välmående, livskvalitet, trygghet och säkerhet” (Järvinen 2002 sid. 257). 

De positioner som förr hade förutsättning att utöva kontroll och erbjuda hjälp, innehas idag av 

fler instanser där utövarna av pastoralmakt är bland annat socialarbetare, poliser och andra 

myndighetspersoner.  
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”Pastoralmakten grundar sig på en närgående analys och utforskning av individen, 

med speciellt fokus på hans/hennes problem, svårigheter, svagheter och 

tillkortakommanden” (Järvinen 2002 sid. 258).  

Järvinen (2002) poängterar att Bourdieu inte menar att socialarbetare skall uppfattas som 

”skurkar” som absolut vill bevara gamla former av maktutövning utan att fältets egen ”kultur” 

uppfattas som naturlig och inte ifrågasätts av dem som befinner sig där. Det finns en motvilja 

mot förändringar och en strävan efter fasthållandet av doxa som ett strukturellt fenomen inom 

alla fält (Järvinen, 2002). 

Skau (2001) har i sin studie ”Mellan makt och hjälp” undersökt vad som sker när människor 

blir klienter och hur socialarbetaren balanserar mellan att ha makt och att ge hjälp i det 

vardagliga arbetet. Relationen mellan makt och hjälp är något som blir aktuellt för nästan alla 

yrkesgrupper som arbetar med människor. Det utspelar sig inom ett område av yrkesmässig 

makt och kontroll samtidigt som klienten ska garanteras den hjälp och stöd som denne har rätt 

till. Skau (2001) talar om två nivåer, systemnivå och personnivå. Systemnivån beskrivs som 

den sociala verksamheten som innehåller normer och regler. Det är systemnivån som utgör 

ramen för vad som sker på personnivån, i mötet mellan klient och socialsekreterare. 

Personnivån omfattar den enskilde socialarbetarens yrkeskompetens, attityder, värderingar 

och empatisk förmåga. Genom att lära känna sig själv kan socialarbetaren arbeta med sin egen 

person som ett redskap för att förstå andra människor utifrån deras förutsättningar och 

livsvillkor. Socialarbetaren måste också använda ett kritiskt synsätt till sin yrkesroll, och 

förstå sin funktion i organisationen. I alla möten mellan klient och socialarbetare finns en 

maktaspekt där begreppet ofta är negativt laddat. Även klienterna har en viss makt genom 

lagstadgade rättigheter men det är ändå fråga om en ojämlik maktbalans. Detta kan vara till 

nackdel för klienten om denne inte känner till sina rättigheter, inte blir upplyst om dem eller 

inte orkar hävda dem. Grunden till makt är ojämlikhet mellan människor och den kan å ena 

sidan användas för att hjälpa en person, å andra sidan kan den användas till skada för 

personen. Skau (2001) menar vidare att det är viktigt att vara personlig i mötet med klienten. I 

alla sociala yrken är personligheten det viktigaste redskapet. Att vara ”professionell” anses 

ofta vara motsats till att vara subjektiv, personlig eller privat. Det kan dock vara en farlig 

tendens. 

”För även om det går en viktig skiljelinje mellan det privata och det professionella är 

det otänkbart att utveckla en etisk hållbar professionalitet på ett avancerat 



 
 

- 27 - 
 

yrkesfackligt plan utan att medvetet också inbegripa det personliga elementet hos 

yrkesutövaren” (Skau, 2001 sid.12). 

Att hamna i en situation där man får be samhället om hjälp kan kännas som ett stort nederlag 

och upplevas kränkande för många människor. Det kan uppfattas som en offentlig 

förödmjukelse även om vårt välfärdssystem är uppbyggt på så sätt att det är en laglig rättighet 

att be om hjälp när man hamnat i en svår livssituation. Skau (2001) ger exempel på olika typer 

av kränkningar och delar in dem i fysiska och psykiska men också i aktiva och passiva. Hon 

menar att kränkningar kan vara både avsiktliga och oavsiktliga och att dessa i sin tur kan 

uppfattas både som en kränkning eller inte. Det kan alltså vara så att någon vill kränka en 

annan person avsiktligt utan att det uppfattas som en kränkning och tvärtom. Strukturella 

förhållanden, som till exempel dålig arbetsledning, är inte skäl nog att befria socialarbetaren 

från personligt ansvar. Det finns människor som inte passar att arbeta som socialarbetare på 

grund av personlig läggning eller på grund av sin aktuella livssituation. Det är en utmaning 

för den professionella att ge klienterna möjligheter att berätta om sig själva och sitt liv så att 

de också har möjligheter att få rätt sorts hjälp. Inte ens den bästa utbildning eller lång 

erfarenhet kan dock hindra att socialarbetaren någon gång emellanåt tappar kontrollen och 

reagerar fel i mötet med klienten. Så länge man som socialarbetare inte ger sig själv rätten att 

kränka klienten i egenskap av professionell hjälpare är det naturligt att någon gång göra fel. 

Den dag socialarbetaren dock accepterar en kränkande kultur kan det vara dags att sluta sitt 

arbete som professionell hjälpare (Skau, 2001). 

Olsson (1993) har i sin undersökning studerat socialarbetares personliga referensramar i mötet 

med klienten. I studien används begreppet naiv teori som definieras som: 

 ”de föreställningar om oss själva, andra människor och omvärlden i stort vilka utgör 

premisser för våra handlingar i vardagslivet” (sid. 5). ”de naiva teorierna utgör 

således personliga referensramar som skapats under en komplicerad process där 

uppväxt, utbildning, arbetsorganisation och klientmöten är betydelsefulla” (Olsson, 

1993, sid. 14). 

Olsson (1993) menar att tidigare studier är felaktiga när de visar att socialarbetare i sitt 

behandlingsarbete använt sig huvudsakligen av psykodynamiskt tänkande och menar att de i 

sina förklaringsmodeller i stället använder sig mestadels av behavioristiska tankegångar 

(Olsson, 1993).  
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Naiva teorier handlar om att socialarbetare utgår från föreställningar om sig själva, andra 

människor och omvärlden i stort när de väljer handlingssätt i mötet med sina klienter. 

Begreppet naiv teori syftar inte till att föreställningar om oss själva och omvärlden är naiva 

likställt med barnsliga eller enkla, utan de är skapade utifrån livserfarenheter och upplevelser 

genom hela livet. Teorierna formas när vi ställs inför problem och möten med andra 

människor. De skapas omedvetet för att ge oss instrument om hur vi ska handla i sociala 

situationer. Socialarbetarens praktiska arbete kan inte bara förklaras med professionell 

kompetens, politiska direktiv, juridisk grund för arbetet eller arbetsuppgifternas karaktär. Det 

finns ett beroendeförhållande mellan de egna teorierna och arbetsgruppen där gemensamma 

normer skapas för hur det sociala arbetet ska utföras (Olsson, 2007).  Odbratt (2005) menar att 

i det sociala arbetets olika områden är det själva relationen mellan det personliga tolkandet 

och hur man sedan handlar som är den mest kritiska punkten. Det sociala arbetet har under 

senare tid ändrat karaktär och har på grund av ekonomiska åtstramningar nu mer av 

lagstadgad verksamhet och myndighetsutövning och mindre av förebyggande arbete (Odbratt, 

2005). 

Vi väljer att använda oss av Järvinens (2002) och Franzéns (2005) teoretiska perspektiv kring 

makt för att få förståelse av mötet mellan institutionen och den hjälpsökande. 

Maktperspektiven kommer att användas för att analysera förekomst av makt och betydelsen 

av makt inom arbetet med våldsutsatta i HBT-relation. Den makt som berörs finns på tre olika 

nivåer som nämnts tidigare i vår studie. 

Resultat och empirisk analys 

Nedan följer resultatet från vår studie. Kapitlet är uppdelat utifrån våra tre 

beskrivningskategorier; kompetensens betydelse för att arbeta med våldsutsatta i HBT-

relation, organisatoriska förutsättningar samt heteronormens inflytande med tillhörande 

subkategorier. Under resultatdelen används citat för att förtydliga våra resonemang. Då 

informanterna är avidentifierade använder vi oss av numrering (IP 1) till och med (IP 7).  

Kompetensens betydelse för att arbeta med våldsutsatta i HBT-relation 

Den bortglömda frågan  

I vårt intervjumaterial framkom att informanterna har olika mycket tid avsatt i sina tjänster för 

att arbeta med våld i nära relation. Den avsatta tiden varierar mellan ingen tid alls upp till att 

arbetet får utföras på heltid. Samtliga informanter upplevde att ämnet våld i nära relation 
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generellt sett saknas i grundutbildningen, men hade ändå olika upplevelser av hur mycket det 

berörts. En sak som framkom i informanternas berättelser var att våld i nära relation är vanligt 

förekommande, betydelsen av kunskap i ämnet och att de saknar detta från sin 

grundutbildning. En informant svarade så här på frågan om hur mycket ämnet berördes i 

grundutbildningen: 

Det kan jag inte ens komma ihåg… det tror jag inte alls vi pratade om… inte våld 

heller för den delen. Det har kommit väldigt mycket på senare år kan jag tycka… det 

är klart innan jag började jobba med detta visste jag att frågan förekom men frågan 

har blivit mer accentuerad de senaste tio åren så att det står i tidningar och 

regeringen lämnar pengar, handlingsplaner. Det har blivit väldigt mycket fokus på 

detta nu...(IP 4) 

Som citatet ovan visar upplevde informanten att frågan fått en stor plats i samhällsdebatten 

vilket framkommer även i nedanstående citat. Till skillnad från vad som framkommer i 

ovanstående citat berättade andra informanter att våld i nära relation omnämndes i viss grad 

på grundutbildningen.  

Klart att ämnet våld berörs… ytterst lite egentligen med tanke på hur stor fråga det 

är och vilket problem i samhället det är… den lilla kunskapen är nästan obefintlig. 

Och sen när man pratar om det då pratar man ju om kvinnovåld och 

kvinnomisshandel… och om mäns våld mot kvinnor. Och om HBT frågan ska vi inte 

ens prata om det. Jag nästan skäms över att erkänna det… men fram till för kanske 

tre år sen… så visste jag inte vad HBT va... (IP 6) 

Informanten upplevde inte att grundutbildningen berörde ämnet i den utsträckning som frågan 

har i samhällsdebatten.  I den mån ämnet togs upp var det enbart i form av mäns våld mot 

kvinnor. Samtliga informanter upplevde att HBT-personer helt osynliggjorts i deras 

grundutbildning. 

Den informant som uppgav att våld i nära relation inte ens nämnts i grundutbildningen 

avslutade sin utbildning redan på 1970-talet. De som genomgått socionomprogrammet under 

senare tid beskrev att de fått en viss utbildning i ämnet våld i nära relation men då inriktat på 

mäns våld mot kvinnor. Samtliga informanter tyckte att ämnet skall ha en större plats i 

grundutbildningen då våld i nära relation är ett stort folkhälsoproblem.  
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Vikten av specialistkunskap  

I intervjuerna berörde socialarbetarna också sina egna föreställningar kring huruvida det 

behövs speciella kunskaper för att hjälpa människor som utsatts för våld i HBT-relationer. Ett 

fåtal informanter upplevde att det inte finns några större skillnader mellan dem som utsatts för 

våld i HBT-relation mot dem som blivit utsatta för våld i en heterosexuell relation och att det 

därför inte behövs speciella kunskaper för att bistå denna målgrupp.  

Jag vet inte om man behöver ha speciella kunskaper… Jag ser det som två människor 

som har en relation. Sen om dom är heterosexuella eller har en annan sexuell 

läggning det vet jag inte om det har så stor betydelse. Men det är ju som jag tänker… 

att varför skulle det vara annorlunda om du var vit eller svart eller bög eller inte… 

Så tänker jag. Men det är mycket möjligt att dom relationerna ser ut på ett annat 

sätt… (IP 7) 

Informanten i ovanstående citat upplevde att personer som utsatts för våld i nära relation kan 

behandlas lika oavsett sexuell tillhörighet. Vidare poängterades att alla skall bemötas utifrån 

lika värde. Majoriteten av informanterna upplevde dock att det behövs speciell kunskap för att 

bemöta och stödja dem som blivit utsatta för våld i en HBT-relation. Flera av informanterna 

berörde att detta är en särskilt sårbar grupp och att HBT-personer lever i en minoritetsgrupp i 

samhället. En av dessa informanter berättade om sin upplevelse: 

Jag tycker det absolut behövs specialistkompetens angående det här. Vi vet ju att det 

är en sårbar grupp och som lever som minoritet i samhället. Det finns ju så mycket 

annat … utöver att dom lever som våldsutsatta. Det är viktigt att vara medveten om 

det och att hela tiden prata om det på jobbet och så… för att va könsneutrala och så 

vidare… (IP 6) 

Citatet belyser betydelsen av att vara medveten om gruppens sårbarhet då problematiken kan 

vara komplex och innebära andra problem än enbart våldet. Samtidigt är det tydligt att 

informanten i det här fallet hade en föreställning om att HBT-personer är en grupp som 

allmänt sett kan betraktas som svagare än andra grupper. Detta kan bli en självuppfyllande 

profetia för den våldsutsatte om socialarbetaren redan från början har denna föreställning.  

En annan informant samstämde med föregående och tillade att många HBT-personer har lågt 

förtroende för myndigheter på grund av okunskap och felaktigt bemötande. En annan 
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svårighet kan vara att HBT-personen inte varit öppen med sin sexuella läggning vilket gör 

problemet ännu mer komplext. Att vara våldsutsatt som HBT-person kan innebära en dubbel 

utsatthet vilket en informant poängterade vikten av att reflektera över. 

Kompetensutveckling 

I intervjuerna berättade informanterna också att de söker egen kunskap och samarbetar med 

varandra i svåra frågor både internt och externt. Flera informanter upplevde att det blivit 

lättare att hitta information på nätet där det även finns forum för att utbyta erfarenheter i olika 

frågor. Samtliga informanter beskrev vikten av att kunna använda sig av externa 

verksamheter, både i behandlande syfte och för utbildning och kompetensutveckling gällande 

dem själva.  

Hade jag inte haft [externa verksamheter] så vet jag inte riktigt hur… det hade ju 

varit jättesvårt … jag hade väl fixat det på något sätt men jag tror inte att jag hade 

kommit så här långt… det hade jag ju inte gjort … vi har ju haft gemensamma möten 

dom här kommunerna då … ett antal gånger varje år då… och har man ju fått 

kunskap av varandra … dom som har jobbat längre då med den här frågan… och lite 

handledning då. (IP 4) 

Citatet visar betydelsen av externa verksamheter. Dessa verksamheter öppnar möjligheten för 

personer som arbetar med våld i nära relation att samarbeta i svåra frågor. Det finns en 

kommungemensam verksamhet med en särskild satsning mot målgruppen våldsutsatta i HBT-

relation. Satsningen upplevdes som mycket positiv då den ger nya infallsvinklar och bidrar till 

kunskapsutveckling för samtliga socialarbetare. Det framkom också att informanterna 

försöker hålla sig uppdaterade inom området och upplevde att arbetsgivaren är generös med 

kompetensutveckling. En informant berättade att hon ges möjlighet att delta i de kurser som 

hon bedömer är relevanta och att hon har stor påverkan när det gäller att välja kunskap. 

Informanten upplevde att våld i nära relation är ett ämne som ständigt utvecklas och som 

därför kräver kontinuerlig kompetensutveckling vilket illustreras genom följande citat: 

Och att hela tiden tänka att man inte är fullärd. Att hålla det levande. Och det är ju 

kunskaper som strukturer i HBT miljöer, vilka grupper finns, vilka begrepp finns så 

att man inte blandar ihop vissa … som transsexuell och transperson. Att man har koll 

på det. För sådant ändras ju hela tiden också och det kommer nya begrepp och så 

kanske revidera ./.../ Så jag tycker att man behöver specifik utbildning i det här 
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absolut. Och inte att man nöjer sig med att man har gått en för fem år sedan utan att 

man regelbundet tar del av dom här utbildningarna. (IP 5)  

Ovanstående informant var tydlig med sin åsikt att inte vara nöjd med den kunskap man 

besitter utan att sträva efter ytterligare kompetens. Kunskapen förändras och nya begrepp 

tillkommer ständigt vilket gör det nödvändigt att hålla sig uppdaterad inom området. I 

intervjuerna framkom vidare att det är viktigt att som socialarbetare själv ha kunskap om 

personer som blivit utsatta för våld i HBT-relation och inte använda klienten som lärare.  En 

informant beskrev detta i följande citat: 

Jag får en känsla av att de ska inte utbilda mig … Dom här personerna är inte objekt 

som ska lära mig saker utan … utan det ska jag kunna… (IP 1) 

Informanterna menade att kunskap är viktigt och i förlängningen minskar fördomarna. De 

informanter som inte träffat någon våldsutsatt i HBT-relation menade att det eventuellt kunde 

påverka framtida möte negativt på grund av deras egen okunskap, en menade att hon saknade 

något att referera till. De informanter som träffat våldsutsatta i HBT-relation uppgav att första 

mötet kunde upplevas som främmande på grund av att de saknade något att relatera till men 

att erfarenhet ger kunskap. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att informanterna saknade utbildning om våld i HBT-

relation på sin grundutbildning. Deras föreställning om specialkunskap går isär då några ansåg 

att det är nödvändigt med denna kunskap och några tyckte ett det inte alls behövdes. Det 

framkommer vidare att informanterna upplevde att HBT-personer är en sårbar grupp med 

komplexa problem. Resultatet visar också att det är viktigt att ha kompetens och att man 

inhämtar ny kunskap för att vidareutvecklas.   

Organisatoriska förutsättningar 

Avsaknaden av specifika handlingsplaner och riktlinjer 

Gällande handlingsplaner och riktlinjer inom respektive verksamhet framkom i intervjuerna 

både skillnader och likheter i de svar informanterna lämnade. Flera informanter uppgav att de 

har färdiga riktlinjer, tre håller på att revidera medan en informant berättade att de inga 

riktlinjer har ännu men att det är ett pågående arbete. Informanterna var eniga om att det skall 

finnas handlingsplaner och att de skall vara levande dokument som är under ständig 

utveckling: 
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I stort sett så finns det ju riktlinjer och rutiner och så men det gäller ju att uppdatera 

dom om man säger… utifrån hur utvecklingen sker… det är ju ett område som 

utvecklas … eller som har utvecklats mycket dom senaste åren kan man väl säga… 

man får ju mycket kunskap som har kommit nu dom senaste åren och … ju mer man 

vet desto mer… ja kanske man behöver se över hur man jobbar och så vidare…(IP 3) 

Informanten var tydlig med att riktlinjerna måste följa forskningens utveckling och revideras 

efter behov. Det som skiljer sig i informanternas utsagor är betydelsen av specifika riktlinjer 

för målgruppen våld i HBT-relation. I en av kommunerna finns ett särskilt avsnitt framtaget i 

handlingsplanen för våld i HBT-relationer, i fem kommuner omnämns våld i HBT-relation 

som en särskilt utsatt grupp medan en informant saknade kännedom om hur riktlinjerna är 

utformade. En informant poängterade betydelsen av att det finns särskilda riktlinjer för 

målgruppen då hon menade att det finns skillnader mellan målgrupperna: 

Vi har tydliggjort vilket stöd, vilka kontakter tar man och exempel på skyddade 

boenden för män till exempel så man får liksom… man måste vara mer tydlig och titta 

på mer vad exakt finns det för den här gruppen så där har vi varit tydligare /…/ Det 

finns ju en del skillnader så… våldet i sig är ju likartat så… det är inga stora 

skillnader liksom i struktur eller i typ av våld och så. Men det blir ju skillnader i en 

HBT-relation för alla kanske inte är öppen med det så att säga så kanske stödet till 

dom här personerna är ju mindre än så att säga till kvinnor i en heterosexuell 

situation som är utsatt för våld. Det finns skillnader där så och det har vi ju 

uppmärksammat mer i dom nya riktlinjerna. Man kan inte bara kopiera att detta 

stödet finns för kvinnor i en heterosexuell relation då ska det gälla för alla utan det 

är … det är skillnad. (IP 5) 

I ovanstående citat är det tydligt att informanten ansåg att våldet är lika oavsett i vilken 

relation våldet uppstår men att det är kontexten som är avvikande. En annan informant var 

tydlig med att det är viktigt att det finns färdiga riktlinjer och att man har kännedom om dem 

för att kunna utföra ett snabbt och bra arbete. En informant avvek från de övriga genom att 

inte vara insatt i utformningen av riktlinjerna på sin arbetsplats.  

Frågans prioritet 

Informanterna uppgav att de har olika förutsättningar att utföra arbetet med våld i nära 

relation då de har olika tid avsatt. Det varierar mellan att arbeta på heltid med uppdraget till 
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att inte ha någon extra tid alls avsatt. Oavsett om tid har avsatts eller inte så har samtliga 

informanter ett större ansvar för frågan inom sin organisation. Dock ser ansvaret olika ut inom 

de olika kommunerna. I verksamheterna har man valt att arbeta på olika sätt, allt ifrån 

ensamarbete till att arbeta i grupp. De informanter som inte har speciell tid avsatt i sin tjänst 

för att arbeta med våld i nära relation beskrev att detta arbete ofta får komma i andra hand och 

att andra arbetsuppgifter får gå före. Det framkom att de som har speciell tid avsatt har större 

utrymme att både utveckla arbetet och ägna sig åt kompetenshöjning.  

Nej jag har ingen tid avsatt men det är något jag kämpar för jag har ju märkt det att 

man behöver tid för detta och man kan inte lägga allt utöver en hundra procentig 

tjänst. I dagsläget har jag ingen tid avsatt för detta i min tjänst då utan det är utöver 

då. Men jag har det mer som mitt ansvarsområde då för jag är intresserad av detta. 

(IP 5) 

Informanten ovan ansåg att det är problematiskt att inte ha speciell tid avsatt i sitt arbete med 

våldsutsatta. En annan informant berättade att de procent som är avsatta för arbete med våld i 

nära relation för hennes del är förbrukade för hela året. Samtliga informanter har ett stort 

intresse för frågan och var överens om att det är en viktig fråga som måste prioriteras. 

Metoder 

I intervjuerna framkom det att några speciella metoder inte medvetet används i arbetet med 

våldsutsatta generellt. Dock nämnde några informanter att de använder sig av Motiverande 

intervju (MI) som metod överlag i samtal. En informant har utbildning i kognitiv psykoterapi 

och för övrigt nämnde en informant att det finns teorier som systemteori och nätverksteori 

närvarande i arbetet med våldsutsatta. Vidare berättade några av informanterna att den 

huvudsakliga behandlingen utförs externt vilket de menade innebär att de inte har långvariga 

kontakter med de våldsutsatta personligen. En informant skiljde sig mer åt i sin berättelse än 

de andra och menade att alla är olika och var därför negativ till att ha generella mallar:  

Försöker väl göra mitt eget tänk och egna teorier. . . jag tänker att jag träffar en 

person och ställer frågor om hur det är nu och hur det har varit och hur hon vill ha 

hjälp … och det är ju så olika att det kan vara så olika utgångspunkter. Så det är så 

olika så det är svårt att ha en mall. /…/ Alltså hon som jobbade tidigare har ju 

berättat sen gjorde jag min praktik hos henne… så jag tror jag har tagit mycket från 

henne hur hon jobbade… (IP 2) 
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Informanten beskrev liksom illustreras ovan att hon lärt sig av hur andra har arbetat tidigare 

och tar efter detta men att det är svårt att skapa allmängiltiga arbetssätt då alla människor har 

olika behov.  De övriga informanterna betonade vikten av individanpassat stöd och väljer att 

blanda olika metoder utifrån behov hos klienten och utför arbetet utifrån de metoder de 

upplever som verksamma. En informant beskrev sin egen upplevelse kring individanpassat 

stöd som följande: 

Jag anpassar mig väldigt mycket efter personen. Ibland kommer personer som är 

väldigt traumatiserade och då går det inte att arbeta med empowerment utan mest att 

hålla dom över ytan. Sen kan det komma jätteordningsamma personer som nästan 

inte alls är skadade av det dom har sett. Som man bara lite lätt stödjer och … Jag 

frågar ju vad är du hjälpt av och vad ska vi prata om … dom får ju ansöka helt enkelt 

vad de vill ha hjälp med. … nej jag kan inte säga att jag har använt något som jag 

kan säga att jag känt att jag måste lägga åt sidan.(IP 1) 

Informanten förtydligade att det inte alltid går att arbeta teoretiskt då de våldsutsatta ibland 

kan vara traumatiserade. Det som beskrivs som viktigt är att möta klienten där den är och att 

anpassa stödet efter klienten. Det framkom i intervjuerna att de informanter som arbetat länge 

med relationsvåld har arbetat fram egna metoder som de yngre informanterna senare tar del 

av. I dagens sociala arbete är det av stor vikt att använda sig av vetenskapligt framtagna 

metoder och evidensbaserad praktik. Det som är intressant i vårt resultat och som inte 

framkommer i intervjuerna är hur man mäter evidensen av sina egna metoder.  

Befintliga insatser 

Det stöd som informanterna beskrev är överlag lika i alla kommuner och består av insatser 

som kan riktas mot olika målgrupper. Samtliga informanter uppgav att de saknar särskilt stöd 

för de som har utsatts för våld i HBT-relation. De insatser som nämndes som lika är 

ekonomiskt bistånd, stödsamtal, kontaktperson och tillfälligt boende. Det som skiljde i 

informanternas utsagor är om kommunerna utför behandling av våldsutsatta i egen kommun 

eller slussar vidare till en annan verksamhet. Majoriteten av informanterna beskrev att de i 

stor utsträckning har egna samtal med våldsutsatta medan de övriga hänvisar vidare i ett 

tidigare skede: 

Det är ju allt annat som vi normalt sett kan erbjuda… ekonomiskt bistånd, 

föräldrastöd, kontaktperson, familjebehandling… Sen är det ju mycket här via [extern 
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verksamhet]… När det akuta är… och det praktiska är löst … Så erbjuder man ofta 

stöd via [extern verksamhet]… sen kan vi ju ge trappansamtal om det finns barn 

inblandade…(IP 3) 

Majoriteten av informanterna ansåg liksom informanten ovan att behovet av insatser är lika 

oberoende av om det är våld i en HBT-relation eller våld i en heterosexuell relation. En annan 

informant hade svårt att avgöra vilka insatser som behövs då hon troligen inte träffat någon 

person som varit utsatt för våld i HBT-relation. På frågan om det behövs speciella insatser 

svarade en informant:  

Men jag tycker egentligen inte att det är viktigt. För söker man hjälp för att man 

blivit utsatt för våld så är det ju det som är problemet. Sen vad man har för sexuell 

läggning… är nog inte så viktigt… Tror jag inte… I förlängningen kanske det är 

viktigt för stödet.(IP 7) 

Informanten ovan var tydlig med att det är våldet man söker hjälp för och menar att den 

sexuella läggningen saknar relevans. Övervägande delen av informanterna var nöjda med de 

insatser som finns men var överens om att det som saknas är ett mer flexibelt boende. 

Informanternas önskan var ett boende som kan ta emot personer från alla utsatta grupper. 

Detta beskrivs genom följande citat: 

Det är svårt att hitta ett bra skyddat boende som … jag skulle vilja ha ett boende som 

inte är så bundet till en kvinnojour för då kan man ju oftast bara erbjuda kvinnor 

skydd där. Dels kan det ju vara män som är utsatta för våld… Något mer flexibelt 

boende för fler målgrupper…(IP 3) 

Av svaren framgick att informanterna upplever att det saknas särskilda insatser, speciellt 

avsaknad av boende för de våldsutsatta männen. De var överens om att de särskilda boendena 

är inriktade mot kvinnor som utsätts för våld i nära relation men att det finns en svårighet när 

det gäller annan problematik. Samtliga informanter nämnde kvinnohuset som ett alternativ för 

skyddat boende när det gäller våldsutsatta kvinnor. Några informanter talade om att 

Kvinnojouren och Mansjouren finns att tillgå för ytterligare stöd åt den som utsatts för våld. 

En informant berättade att på ett av de kvinnohus som de använder sig av finns en 

satellitlägenhet där det finns möjlighet att placera en våldsutsatt man. Informanterna beskriver 

att en extern verksamhet försöker få in gruppen HBT-personer som utsatts för våld som en del 
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av sin verksamhet. Den externa verksamheten används gemensamt av alla kommuner för 

behandlingsarbete, både enskilt och i grupp.  

Vi är ju så att säga delägare i [extern verksamhet]så det är ju våran… dom gör 

behandlingen i vårat ställe liksom. Vi hänvisar ju personer dit för behandling så att 

säga. Att bearbeta upplevelser och att den som utövar våld får … ja bli våldsfri eller 

vad man säger. Så det är ju den behandlande delen då. Sen har vi ju kvinnohuset då 

som vi använder och det är ju det här regelrätta då… eller vanligaste … mäns våld 

mot kvinnor. Så det använder vi oss av och det känns ganska etablerat ...(IP 5) 

Det som genomgående nämndes av samtliga informanter är betydelsen av den externa 

verksamheten. Man finner stort stöd i denna verksamhet dels när det gäller behandling av 

våldsutsatta personer samt när det gäller kompetensutveckling inom området. Dock var 

majoriteten av informanterna eniga om att det finns ett problem då det är mäns våld mot 

kvinnor som är normen vilket medför att verksamheterna byggs upp kring detta vilket 

försvårar för andra målgrupper att få hjälp. 

Resultatet visar att informanterna upplevde att det var viktigt att ha upprättade 

handlingsplaner inom respektive verksamhet. Kommunerna har valt att prioritera frågan om 

våld i nära relation på olika sätt genom att avsätta olika tid för arbetet. Detta medför olika 

förutsättningar att utföra arbetet för informanterna i vår undersökning. Det framkom också i 

våra intervjuer att det inte finns några speciellt framtagna metoder att arbeta utifrån. 

Socialarbetarna sökte egen kunskap och fann egna arbetssätt som de upplevde som 

verksamma. De stödinsatser som informanterna har att erbjuda är generellt utformade för att 

passa alla målgrupper. 

Heteronormnens inflytande 

Könsneutrala frågor 

I intervjuerna framkom att en informant haft flera ärenden som handlat om våld i HBT-

relation medan en annan informant var helt säker på att hon inte träffat någon som utsatts för 

våld i en HBT-relation. Övriga informanter uppgav att de troligen inte träffat någon men var 

medvetna om att det kan vara någon person som inte varit öppen och berättat om sin situation.  

Så vitt jag vet har jag aldrig kommit i kontakt med detta. Men som jag sa tidigare sa 

så kan jag säga att dom glasögonen har jag inte haft på mig så länge heller … så 
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visst jag kan mycket väl stött på det utan att vetat om det… för att jag vart för 

inskränkt och inte ställt könsneutrala frågor. (IP 6) 

I ovanstående citat framkommer att informanten var kritisk mot sitt eget förhållningssätt som 

gjort att hon inte alltid varit öppen för att möta personer med HBT-tillhörighet. Hon var dock 

medveten om att hon hade vissa fördomar. Alla informanter ansåg att det är viktigt att ställa 

könsneutrala frågor, till exempel att använda ordet partner i stället för fru eller man. 

Informanterna var överens om detta för att inte osynliggöra vissa grupper. De var också eniga 

om att det är lätt att tänka så i teorin men lätt att glömma bort i det praktiska arbetet: 

Att man liksom ställer frågor som inte blir kränkande då att man förutsätter att om 

det till exempel är en man att det är en kvinna som är hans partner eller tvärt om att 

en kvinna har en man som partner. Att man liksom i sina frågor är öppen för det så 

att säga att dom känner det att man inte tar det för givet att det är en heterosexuell 

relation. Men däremot tänker jag mycket på det att när jag ställer frågor om våld så 

frågar jag om man är utsatt för våld och om man har en partner och om partnern är 

man eller kvinna. Jag försöker hålla den linjen. (IP 5) 

Informanten i ovanstående citat belyser vikten av att fråga om könstillhörighet hos den 

våldsutsatte. Hon betonade betydelsen av att inte utgå från heteronormen vilket skulle kunna 

innebära diskriminering av andra sexuella tillhörigheter. Informanterna berörde upplevelsen 

av att det finns skillnader på bemötandet på olika nivåer. I det enskilda mötet upplevde 

socialarbetaren större möjlighet att påverka mötet och att vara könsneutral i bemötandet.  

Det är väl också så… man jobbar ju med sig själv i mötet med människor hela tiden 

så det är väl klart att vilka värderingar man har faktiskt har betydelse när man möter 

andra människor… (IP 3) 

På individnivå beskrev socialarbetarna det som enklare då man själv styr. Det upplevdes som 

svårare att få en hel personalgrupp eller en hel organisation att bli könsneutral. Flera 

informanter berörde att blanketter är utformade för man och kvinna, mamma och pappa och 

att hela strukturen inom organisationen är utformad på ett visst sätt.  

Betydelsen av att känna till sexuell tillhörighet 

På frågan om betydelsen av att veta om den våldsutsatte levde i en HBT-relation eller i en 

heterosexuell relation var åsikterna skilda. Några informanter menade att det helt saknade 
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betydelse medan övriga tyckte att det hade betydelse för utformning av insatser. Den 

övervägande åsikten hos informanterna var att den våldsutsatte sökte hjälp på grund av att ha 

blivit utsatt för våld och att fokus därför skall ligga just där. En informant åtskilde sig i sin 

uppfattning då hon upplevde att vetskapen om sexuell tillhörighet hos den våldsutsatte har 

betydelse både gällande stöd och bemötande: 

Ja både och egentligen. Det är viktigt för mig att veta att tänka på när jag frågar 

saker så att det inte blir så att man utgår från den här normen som är att man 

förutsätter att om en man säger att han är utsatt för våld att okej att det är en kvinna 

som gör det eller tvärtom. Så utifrån det tycker jag att det är viktigt men sen givetvis 

kunna tänka på ett annat sätt kring stödet för då kan man inte ta det man vanligtvis 

använder kanske. Utan då kanske man måste tänka om. Man kan inte placera en man 

på kvinnohuset så då är det ju viktigt att ha beredskap för det då. (IP 5) 

Informanten i ovanstående citat upplevde att kunskapen har betydelse för att vara öppen i sitt 

bemötande och inte utgå från heteronormen i alla möten. Även om informanterna inte 

upplevde att det var viktigt att veta vilken sexuell läggning den våldsutsatte har så var det 

ändå av betydelse för att vara medveten om den extra sårbarheten som målgruppen har. 

Informanterna var eniga om att de våldsutsatta i en HBT-relation har en dubbel utsatthet, dels 

på grund av våldet personen utsatts för men också för att denne tillhör en minoritet i 

samhället. Hos samtliga informanter fanns föreställningen att det är svårare för en man som 

upplevt våld i relationen att be samhället om hjälp än vad det är för en våldsutsatt kvinna 

oavsett vem som utövat våldet. Detta beskrivs nedanstående av en informant: 

Och jag tror att det är svårare att söka hjälp för dom männen… För att dom är män. 

För det första kanske man inte har gått ut med att man är homosexuell så bara där… 

Gör ju att det blir svårare att söka hjälp. Har man gjort det så kanske det inte är lika 

svårt att söka hjälp.(IP 7)  

Informantens upplevelse var att det som HBT-person är svårare att söka hjälp då det finns 

andra faktorer som spelar in. Övriga informanter instämde i att det finns en dubbel utsatthet 

för den som utsatts för våld i en HBT-relation och att det generellt sett är svårare för män att 

söka hjälp än vad det är för kvinnor. Informanterna kopplade detta till samhället normer och 

struktur och vad som anses manligt och kvinnligt. 
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Normer/Värderingar 

Under våra intervjuer framkom att det finns många normer och värderingar som påverkar 

arbetet inom både individ, organisation och samhällsnivå. En informant skiljde sig åt från de 

andra då hon uppgav sig sakna fördomar medan övriga informanter menade att alla har 

fördomar och att det är viktigt att vara medveten om detta. En informant beskrev det enligt 

följande: 

Jag har säkert massa fördomar. Klart att det påverkar mig. Jag har ju också ett 

bagage och värderingar. Det är klart att det påverkar mig vare sig jag är medveten 

om det eller inte. (IP 7) 

Informanten påpekade att fördomar påverkar oavsett om de är medvetna eller omedvetna. En 

annan informant uttryckte sig på liknande sätt men upplevde att det ser olika ut beroende på 

vad saken gäller. Majoriteten av informanterna i vår studie var medvetna om betydelsen av 

självkännedom i det sociala arbetet. En av dem nämnde att det kan vara ett problem att arbeta 

ensam då det blir svårare att uppmärksamma eventuella fördomar. En informant berättade om 

att hon utgår från heteronormen som är den rådande normen i samhället. Hon påpekade vikten 

av att vara medveten om denna struktur när man möter våldsutsatta som har en sexuell 

tillhörighet som anses avvikande. Oavsett socialarbetarens egna värderingar upplevde denne 

sig ändå påverkad av det omgivande samhället värderingar. Alla informanter var överens om 

att det finns normer och värderingar både i organisationen och i samhället i övrigt som 

påverkar dem i deras arbete. Detta illustreras av följande citat: 

Självklart påverkas vi av allt runt oss. Hur samhället är uppbyggt om patriarkala 

strukturer i samhället och sånt va. Så självklart påverkas man. Att jag är uppväxt 

med att man lever tillsammans två stycken en man och en kvinna och så vidare. Det 

är viktigt att vara medveten om det och att hela tiden prata om det på jobbet för att 

va könsneutrala och så vidare. Sen måste man ju också se över strukturen i 

verksamheten hur blanketter är utformade och så. (IP 6) 

Som citatet ovan visar framhävde informanten hur stor påverkan samhällets normer har på oss 

som människor. Hon menade att det är viktigt att hålla diskussionen levande på sin arbetsplats 

och vara öppen för förändring och anpassning av verksamheten även mot andra grupper än 

den heterosexuella. Samtliga informanter upplevde problem i olika stor utsträckning med att 

förändra i verksamheten. Ett par av informanterna talade om inskränkthet gällande synen på 

de människor som avviker från heteronormen och att det är viktigt att ha en öppenhet inför 
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olika sätt att leva. Informanterna berättade om sina verksamheter där majoriteten uppgav att 

man i sin verksamhet använder sig av icke könsneutrala blanketter och att 

informationsmaterialet mestadels är riktat mot man och kvinna. Det framkom i vårt resultat att 

några verksamheter har börjat uppmärksamma detta medan lika många verksamheter inte 

uppmärksammat detta alls. 

Den närvarande makten  

Informanterna beskrev att de genom att vara anställda inom socialtjänsten har svårt att bortse 

ifrån att de innehar makt. Majoriteten av informanterna var medvetna om den makt som 

ständigt är närvarande. Upplevelsen av makt beskrevs som olika beroende på vilken position 

de har inom organisationen. Makten upplevdes överlag som mindre närvarande av 

informanterna utan myndighetsutövning vilket framgår av följande citat:   

Vi har ju alltid makt oavsett… I alla möten tänker jag… i kraft att vara 

myndighetsperson så kan man ju påverka… nu jobbar ju inte jag personligen med 

myndighetsutövning men jag representerar ju ändå i folks ögon en myndighet. (IP 3) 

I ovanstående citat beskriver informanten att makten inte bara är närvarande i organisationen 

utan förekommer i alla mänskliga möten mellan människor. En dominerande uppfattning hos 

informanterna var att makten alltid är närvarande på grund av att de är organiserade under 

socialtjänsten. Vidare poängterade en informant att den våldsutsatte är i underläge i rollen 

som klient: 

 Jag tror inte man kan arbeta bort den. Den finns alltid där och dom är alltid i ett 

underläge när dom kommer hit. Så även om jag inte tror att jag är nån maktperson så 

… är jag säkert det och kommer alltid att va/…/ Ja alltså det klart att jag inte 

försöker bete mig som om jag sitter på nån högre position. Men jag tror ändå att dom 

känner av det. (IP 7) 

Informanten upplevde att makten var svår att komma ifrån då den finns inbyggd i 

socialtjänstens struktur vilket innebär att den som söker hjälp är i underläge enbart genom att 

vara klient. Informanten såg inte sig själv som maktperson men upplever ändå maktens 

närvaro. En annan informant beskrev också betydelsen av att vara medveten om den makt 

man besitter och att det även är viktigt att vara medveten om hur man uppfattas av andra. 

Informanten menade vidare att maktfrågan kan tonas ned genom att låta klienten vara delaktig 

i hjälpprocessen vilket leder till ett mer jämlikt möte. Informanten betonade möjligheten av att 
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stötta den våldsutsatte och att avsikten inte var att utnyttja sin maktposition. En informant 

skiljde sig åt i sin uppfattning gällande makt då hon inte alls uppfattade sig själv som en 

person som besitter makt bortsett från organisationstillhörigheten. 

Resultatet visar att det inte är många av dem som utsatts för våld i HBT-relation som söker 

hjälp hos socialtjänsten. Samtliga informanter ansåg att det var viktigt att vara öppen för olika 

sätt att leva. De var även överens om att betydelsen av att ställa könsneutrala frågor men 

menade att det inte alltid är så lätt att komma ihåg i det vardagliga arbetet. Gällande 

betydelsen av att ha vetskap om den hjälpsökandes könstillhörighet gick åsikterna isär. Några 

informanter tyckte inte det fanns någon anledning att känna till detta medan några andra ansåg 

att det hade betydelse framförallt för utformningen av stödet. Vidare framkom det i resultatet 

att informanterna var medvetna om att det finns normer och värderingar som påverkar på 

olika sätt. Det är viktigt att vara medveten om den heteronorm som dominerar i samhället. 

Informanterna var överens om att det finns makt närvarande men att den är olika påtaglig 

beroende på vilken position socialarbetaren har inom organisationen. 

Teoretisk analys 

Makt och kompetensens betydelse  

I vårt intervjumaterial framkommer att ämnet kompetens inom våld i nära relation generellt 

sett saknas och att våld i HBT-relation inte alls berörts. Informanterna upplever detta som en 

stor brist vilket överensstämmer med vad Landelius (2004) skriver. Han anser att 

socialtjänsten fortfarande saknar kunskap kring HBT-personer och deras levnadsvillkor 

(Landelius, 2004). I resultatet framkommer vidare att informanterna söker mycket kunskap på 

egen hand och samverkar över gränserna. För att minska de fördomar och negativa attityder 

som finns i samhället så är det viktigt att de som kommer i kontakt med personer som utsatts 

för våld i nära HBT-relationer har tillräckliga kunskaper. Utbildning är ett sätt att komma åt 

problemet enligt Heimer och Posse (2004) vilket överensstämmer med informanternas 

upplevelser. Franzén (2005) menar att kunskap är en maktresurs som finns inom olika 

organisationer. De informanter som inte träffat någon våldsutsatt i HBT-relation menade att 

det kunde påverka mötet negativt på grund av deras egen okunskap. Olsson (2007) anser att 

socialarbetarens praktiska arbete inte enbart grundar sig i professionell kompetens utan att det 

finns ett beroende mellan egna teorier och verksamhetens normer och värderingar. Han menar 

att vi utgår från oss själva och omvärlden när vi handlar. Därför är det viktigt med både 
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kunskap och erfarenhet för att agera på rätt sätt (Olsson, 2007). Skau (2001) behandlar frågan 

om att makten grundar sig i ojämlikhet mellan människor och menar att makten som 

förekommer mellan klient och socialarbetare ofta upplevs som negativ (Skau, 2001). Franzén 

(2005) menar att makten kan komma från många olika håll och ofta hindrar oss att göra saker. 

Makten skapas i interaktionen mellan människor men är inget som kan ägas eller erövras. 

Järvinen (2002) skriver att det finns outtalade förutsättningar för det sociala arbetet som hon 

benämner som doxa. Genom att organisationen tillåter kunskapsutveckling utökas även 

doxans område vilket gör att den inte vidmakthålls på samma sätt. Det sociala arbetet är till 

stor del lagstyrt och därför är det viktigt att detta utrymme utökas och förändras.   

I vårt resultat framkommer vidare att majoriteten av informanterna upplever att det finns 

skillnader mellan dem som utsatts för våld i HBT-relation mot dem som blivit utsatta för våld 

i en heterosexuell relation. Holmberg och Stjernqvist (2005) skriver att det finns likheter 

mellan våld i heterosexuella relationer och våld i HBT-relationer men att det även är viktigt 

att ta hänsyn till de olikheter som förekommer (Holmberg & Stjernqvist, 2005). I vår studie 

uppgav en informant att det fanns stora olikheter mellan grupperna.  NCK (2009) poängterar 

vikten av att inneha speciell kunskap om våld i HBT-relationer då det kan föreligga en 

särskild sårbarhet på grund av den heteronorm som är starkast framträdande i samhället 

(NCK, 2009). Vårt resultat visar i likhet med nämnda studie att informanterna upplever att det 

krävs speciell kunskap för att bemöta och stödja personer som utsatts för våld i HBT-relation. 

Detta med anledning av den sårbarhet som målgruppen kan vara utsatt för. Hess och Hess 

(1998) menar att det är viktigt att som socialsekretare ha en grundläggande kunskap om olika 

sexuella tillhörigheter. Socialsekreteraren bör inte ta för givet att klienten är heterosexuell 

(Hess & Hess, 1998).  Ambjörnsson (2006) beskriver relationsvåld utifrån det patriarkala 

samhället och menar att det redan här finns ett visst motstånd. Denna struktur i samhället 

medför att arbetet med våld i HBT-relation grundas i samma principer som mäns våld mot 

kvinnor (Ambjörnsson, 2006).  Peterman och Dixon (2003) menar att personer som utsatts för 

våld i HBT-relation ofta stannar kvar i en relation på grund av den okunskap som finns om 

målgruppen vilket är en viktig aspekt att ta hänsyn till i arbetet med våldsutsatta i HBT-

relation (Peterman och Dixon, 2003). Socialarbetaren måste vara öppen för andra lösningar 

och inte följa den doxa som Järvinen (2002) talar om då alla människor är olika.  
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Makt och organisatoriska förutsättningar 

I resultatet framkommer att det är viktigt att det finns färdiga riktlinjer i verksamheten och att 

man som socialarbetare har vetskap om vad dessa innehåller. Ohlsson (2011) anser att det 

måste finnas struktur för arbetet. Det har betydelse för både organisationen och 

socialarbetaren att veta vilket stöd som kan erbjudas (Ohlsson, 2011). Det som inte 

framkommer i intervjun är hur riktlinjerna implementeras i verksamheten. Detta kan 

ifrågasättas med tanke på att en av informanterna uppgav att hon inte ens kände till innehållet 

i de handlingsplaner som ändå fanns inom verksamheten. Det framkommer olika 

uppfattningar i vårt resultat gällande om det krävs specifika riktlinjer för HBT-personer som 

upplevt våld. Appleby och Anastas (1998) fastställer att det är viktigt att ta hänsyn till det 

homosexuella perspektivet vid upprättandet av handlingsplaner vilket ofta annars glöms bort. 

Han menar att det finns ett samband mellan homofobi och makt och att begreppen har 

inverkan på varandra (Appleby & Anastas, 1998). I socialtjänstens verksamhet måste klienten 

passa in i systemet då hjälpbehovet skall utredas. Detta styrs av organisationens rutiner vilket 

innebär att det är systemet som formar klienten och denne faller in i de mönster som 

organisationen skapar (Järvinen, 2002). Detta kan kopplas till det Ambjörnsson (2006) skriver 

om stereotypa könsroller där individen skall passa in i den dominerande kulturen och därmed 

osynliggörs. Ovanstående kan även kopplas till det Järvinen (2002) skriver om 

organisationens doxa och dess påverkan både på organisation och klient. Järvinen (2002) 

menar vidare att doxa är något som gärna vidmakthålls av socialarbetarna och inte gärna 

förändras (Järvinen, 2002). I vårt material framkommer att frågan om våld i HBT-relation 

prioriteras olika inom kommunerna. Den tid som avsatts för frågan varierar samtidigt som 

informanterna var överens om att frågan skall prioriteras. Det är organisationens doxa som 

sätter ramarna för socialarbetarnas arbete med målgruppen. Franzén (2005) talar om olika 

diskurser som förekommer och beskriver det som ett system inom socialtjänsten. Författaren 

menar att många av de diskurser som förekommer upplevs som naturliga och är omedvetna 

hos socialarbetaren vilket gör att diskurserna har en stor påverkan på det sociala arbetet 

(Franzén, 2005).   

Vårt resultat visar att socialarbetarna med mindre yrkeserfarenhet lutar sig mot dem som 

arbetat längre tid inom området då de saknar egen erfarenhet. Det framkommer också i vårt 

resultat att informanterna har en förmåga att skapa egna arbetssätt och egna metoder utifrån 

kunskap och egen erfarenhet. Detta överensstämmer med Olsson (2007) som menar att man 

skapar egna teorier genom hela livet och använder dem för att lösa problem och agera i olika 
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sociala situationer (Olsson, 2007). I resultatet framkommer att i de handlingsplaner som finns 

framtagna saknas uttalade metoder för att arbeta med personer som utsatts för våld i HBT-

relation. Detta innebär att socialarbetaren blir tvungen att hitta egna lösningar och metoder i 

sitt arbete. Även om många klienter slussas vidare till extern verksamhet anser vi att det bör 

finnas gemensamma metoder som garanterar ett likvärdigt bemötande och sätt att arbeta. 

Gemensamt framtagna riktlinjer ger en trygghet i arbetet både för klient och socialarbetare.  I 

SOU 2008:18 betonas att socialt arbete i stor utsträckning bedrivs efter professionella 

erfarenheter, lagstiftning och riktlinjer och att kunskapen är låg om vilka insatser, arbetssätt 

och metoder som är verksamma (SOU 2008:18). 

I resultatet framkommer vidare att socialarbetarna genom att vara anställda inom 

socialtjänsten har svårt att bortse från att de innehar makt. Detta överensstämmer med 

Järvinen (2002) som skriver att anställningen inom en organisation ofrivilligt ger makt. 

Makten upplevs olika beroende på vilken anställning socialarbetaren har. Intervjusvaren 

stämmer överens med Peterssons (1991) åsikter. Han anser att klienten är i underläge redan i 

situationen av att vara klient. På grund av detta underläge finns en svårighet att påverka både 

organisationen och sin egen situation (Petersson, 1991). Informanterna i vår studie är inte 

medveten om den symboliska makt som Järvinen (2002) talar om. Informanterna upplever att 

de innehar makt utifrån sin anställning inom socialtjänsten men inte att de innehar makt på 

grund av att de kan besluta om resurser. Här kan man koppla till den pastoralmakt som 

Järvinen (2002) beskriver. I dagens samhälle kan den förändrade pastoralmakten kopplas till 

den makt en socialarbetare besitter genom möjligheten till kontroll och resurstilldelning. 

Tanken i dag är att kunna få hjälp vid behov och inget man behöver vänta på. Franzén (2005) 

menar i likhet med Järvinen (2002) att makt förekommer i alla sociala relationer och att 

skillnaden i maktpositionen utgörs av att klienten är hjälpsökande. Makten är grundad i lagar 

och den organisation som socialarbetaren arbetar i (Franzén, 2005).  

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att alla hjälpbehövande får det stöd de behöver. 

Insatserna skall vara individanpassade och regleras i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). I 

resultatet framkommer att det stöd som erbjuds den som utsatts för våld i en HBT- relation är 

lika som för den som utsatts för våld i en heterosexuell relation. Det är viktigt för 

socialarbetaren att vara medveten om att våld förekommer även inom HBT-relationer. Detta 

bekräftas både av Renzetti (1992) och Holmberg och Stjernqvist (2005). Oavsett sexuell 

läggning har alla samma rätt till hjälp från samhället efter behovsprövning. Då samhället styrs 

av heterosexuella normer är också de hjälpinsatser som erbjuds formade utifrån att det är 
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kvinnan som blir utsatt och att mannen är förövaren (Holmberg & Stjernqvist 2005). Detta är i 

likhet med vad som framkommer i vårt resultat. Vårt resultat visar även att socialarbetaren 

ibland får hitta individuella lösningar på olika problem. Detta överensstämmer med vad 

Henriksen och Vetlesen (1998) skriver som också betonar att det är organisationen som sätter 

ramen för det arbete som skall utföras (Henriksen & Vetlesen, 1998). Det är viktigt att som 

socialarbetare ha möjligheten till flexibilitet, att kunna gå utanför ramarna och göra 

individuella lösningar. Enligt Järvinen (2006) finns det outtalade förutsättningar rotade inom 

alla verksamheter som författaren benämner som organisationens doxa. Doxan gör att den 

hjälpsökande måste passa in i den förutbestämda ramen.  Om ramen är otydlig eller obefintlig 

kan det få konsekvenser för den enskilde. Det innebär att ansvaret ligger på den enskilde 

socialarbetaren både vid bedömning av vem som har rätt till insatser och vilken insats som är 

lämplig och där rättsäkerheten kan äventyras. NCK (2009) tar upp att det kan finnas en 

särskild sårbarhet inom HBT-gruppen som gör att dessa personer har behov av speciella 

stödinsatser (NCK, 2009). Det stöd som informanterna beskriver är överlag lika i alla 

kommuner och består av insatser som kan riktas mot olika målgrupper. Detta innebär att det 

inte finns särskilt utformade insatser och att den våldsutsatte i HBT-relation måste passa in i 

den ram som organisationen bestämt. Även här kan det bli konsekvenser för den enskilde på 

så sätt att insatserna är utformade efter de som lever i en heterosexuell relation och HBT-

personer faller utanför. Då vi alla är olika finns svårigheter att utforma mallar som passar alla 

och vi ser betydelsen av att ha ett brett perspektiv så att ingen faller utanför. Järvinen (2002) 

skriver att befolkningen i allmänhet känner sig underlägsna i kontakten med socialtjänsten 

och ser det inte som en rättighet. Denna ojämlika maktbalans är viktig att vara medveten om 

och ta hänsyn till i det sociala arbetet (Järvinen, 2002). 

Makt och heteronormens inflytande 

I Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) regleras att som hjälpsökande hos socialtjänsten skall alla 

människor bemötas med respekt och ha lika värde. Holmberg och Stjernqvist (2008) tror att 

detta också är den grundläggande tanken hos olika organisationer som kommer i kontakt med 

personer som utsatts för våld i HBT-relationer. Om det saknas kunskap om människors 

olikheter hos personalen kan dock resultatet bli det motsatta (Holmberg & Stjernqvist 2008). 

Vårt resultat visar i likhet med aktuell forskning att det inte är många personer som utsatts för 

våld i HBT-relation som söker professionell hjälp. Endast en av våra informanter var säker på 

att hon mött denna målgrupp, dock var majoriteten av informanterna mer osäkra. Här ställer 

vi oss frågan varför så många informanter inte mött någon våldsutsatt i HBT-relation eller 
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känner sig osäker om detta. Har det att göra med att det är få personer ur målgruppen som 

söker hjälp eller beror det på hur öppna socialarbetarna varit i mötet och vilka ställt frågor 

som använts? Enligt Holmberg och Stjernqvist (2008) får man svar utifrån de frågor man 

ställer (Holmberg & Stjernqvist 2008). Ett problem inom socialtjänsten är, enligt 

Socialstyrelsen (2004), att personalen utgår från heteronormen och inte är tillräckligt 

observant på att klienten kan ha en annan könstillhörighet än heterosexualiteten 

(Socialstyrelsen, 2004). Franzén (2005) menar att den diskurs som finns inom verksamheten 

påverkar de tankar och föreställningar som socialarbetaren har vilket kan göra att denne 

brister i uppmärksamhet (Franzén, 2005). I våra intervjuer framkommer att några informanter 

omnämner HBT-personer som utsatts för våld som en extra sårbar grupp med komplexa 

behov.  Peterman och Dixon (2003) beskriver att det förekommer mycket negativa normer 

och värderingar bland HBT-personer vilket kan vara en konsekvens av att de internaliserat 

samhällets fördomar. Det finns en stark samhörighet inom gruppen och de vill inte att våld 

skall förknippas med HBT-personer (Peterman & Dixon, 2003). Holmberg och Stjernqvist 

(2008) diskuterar den dubbla skammen som kan upplevas av HBT-personer och som också 

kan påverka att den våldsutsatte väntar med att söka hjälp. Den dubbla skammen uppkommer 

både genom samhällets negativa attityder men även genom den utsatthet det innebär att vara 

våldsutsatt (Holmberg & Stjernqvist, 2008). Den dubbla skammen är något som tas upp även 

av informanterna i vår studie och som de menar är något som är viktigt att ta hänsyn till. I vårt 

resultat framkommer att informanterna hela tiden framhåller att detta är en sårbar grupp. För 

oss är det svårt att bedöma hur mycket hänsyn våra informanter tar till detta i sitt praktiska 

arbete. Med tanke på hur mycket problemet omnämns i intervjuerna så märker vi dock att det 

reflekteras mycket kring den dubbla utsattheten hos dem som utsatts för våld i HBT-relation. 

Holmberg och Stjernqvist (2005) menar att det är viktigt att tänka på hur frågan är formulerad 

eftersom svaret blir därefter (Holmberg & Stjernqvist, 2005). Detta är i likhet med vad som 

framkommer i vårt resultat då informanterna menar att det är lätt att falla in i gamla mönster 

och lätt att glömma att ställa könsneutrala frågor. Holmberg och Stjernqvist (2005) trycker på 

betydelsen av att frågeställningarna är könsneutrala och öppna. Det kan också finnas ett 

motstånd mot att fråga om sexuell tillhörighet då det upplevs som ett privat område 

(Holmberg & Stjernqvist, 2005). I resultatet framkom att många verksamheter använder sig 

av icke könsneutrala blanketter men att det är något som uppmärksammats och det finns en 

pågående förändring. Landelius (2004) menar att socialtjänsten kan synliggöra HBT-personer 

genom att förändra sina blanketter och förändra informationsmaterial (Landelius, 2004). 
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Ambjörnsson (2006) menar att olika myndigheter är anpassade efter heteronormen i samhället 

och att de som inte passar in i ramen riskerar att bli diskriminerade av omgivningen och 

ibland även av sin negativa uppfattning om sig själva (Ambjörnsson, 2006). Då heteronormen 

är dominerande i samhället påverkas både individ och organisation av denna syn. Det kan 

antas att följden blir att även doxan påverkas vilket innebär att HBT-personer hamnar utanför 

ramen. Även Gårdfeldt (2003) anser att det finns fördomar i samhället mot HBT-personer 

vilket kan leda till negativa konsekvenser för målgruppen. I resultatet framkom att 

informanterna upplevde att det finns mycket i samhället som påverkar på olika nivåer. Hess 

och Hess (1998) menar att det omgivande samhällets attityder och värderingar har påverkan 

även på den enskilde socialarbetaren. Det är därför viktigt att denne reflekterar över sina egna 

fördomar och sin egen könstillhörighet (Hess & Hess, 1998). I vår studie framkom att 

majoriteten av informanten var medvetna om, och reflekterade över sina egna fördomar. Dock 

framkom det inte hur mycket de funderade över sin egen könstillhörighet. Gren (1996) 

poängterar vidare att man som socialarbetare bör ha förståelse för detta och att det påverkar 

det egna beteendet. Även Landelius (2004) påtalar vikten av att reflektera över olikheter 

gällande könsidentitet. Som socialarbetare möter man många olika människor som inte passar 

i rådande normer. De som passar in i heteronormen reflekterar inte ofta över detta viket kan 

leda till konsekvenser i bemötandet av HBT-personer (Landelius, 2004).  När socialarbetaren 

skall välja handlingsalternativ i mötet med sin klient utgår denne från omgivningens och egna 

föreställningar. Socialarbetaren skapar omedvetet redskap för att veta hur olika problem skall 

lösas (Olsson, 2007). Detta överensstämmer med vad Franzén (2005) skriver om diskurser 

och hur de omedvetet påverkar socialarbetarens praktiska arbete. Vårt resultat visar att 

informanterna har olika åsikt om betydelsen av att veta den våldsutsattes könstillhörighet. 

Informanterna ansåg att vetskapen hos socialarbetaren hade betydelse endast för utformandet 

av stödet. Det framkom också en upplevelse av att det var svårare för våldsutsatta män att 

söka hjälp än det var för en våldsutsatt kvinna. Det överensstämmer med Regeringens 

skrivelse (2007/08:39) som menar att den könsutsattes könstillhörighet har betydelse för hur 

omgivningen uppfattar våldet och för det bemötande den våldsutsatte får. Eftersom 

informanterna saknar en gemensam åsikt kring problemet våld i HBT-relation innebär det en 

risk att vissa personer i målgruppen blir osynliggjorda medan andra får det stöd och hjälp de 

har rätt till beroende av vem de möter på socialtjänsten.  

Heteronormen är dominerande i samhället och påverkar socialarbetaren både på individ- 

organisation- och samhällsnivå. Informanterna är styrda av normer, värderingar och 
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organisationens doxa. Det är doxan som styr förutsättningarna för socialarbetarnas arbete med 

att arbeta med våldsutsatta i HBT-relation. Genomgående visar vårt resultat att makten är 

ständigt närvarande i det sociala arbetet och svår att bortse från. Makten finns inbyggd i 

organisationens struktur vilket även visar sig i mötet mellan socialarbetare och klient.  

Avslutande diskussion 

Vårt syfte med studien har varit att undersöka och analysera vilka utbildningsmässiga och 

organisatoriska förutsättningar socialarbetarna upplever att det finns för att tillgodose 

stödbehoven hos den som utsatts för våld i HBT-relationer. Syftet har även varit att undersöka 

och analysera socialarbetarnas beskrivningar och föreställningar kring begreppen makt, 

normer och värderingar kopplat till det praktiska arbetet med våld i HBT-relationer. Våra 

forskningsfrågor har varit: Vilka förutsättningar upplever socialarbetarna att de har i arbetet 

med personer som utsatts för våld i HBT-relation gällande kompetens? Hur beskriver 

socialarbetarna förekomst av handlingsplaner inom verksamheten och betydelsen av dessa i 

arbetet med personer som utsatts för våld i HBT-relation? Vilka metoder använder sig 

socialarbetarna av i arbetet med den som utsatts för våld i HBT-relation? Vad har påverkat 

dessa val? Vilka föreställningar har socialarbetarna kring begreppen makt, normer och 

värderingar kopplat till det praktiska arbetet med våld i HBT-relationer? Vi kommer i följande 

kapitel föra en diskussion kring vårt resultat och metod. Diskussionen kommer att ske i tre 

steg. I den första delen kommer det empiriska resultatet att diskuteras, i den andra delen det 

teoretiska resultatet och till sist metoden. Slutligen kommer vi att diskutera studiens betydelse 

för framtiden samt ge förslag till vidare forskning.  

Empirisk diskussion  

En av de slutsatser vi funnit i vår studie är att gällande kompetens saknas utbildning på 

grundnivå inom socionomutbildningen. Detta är något som efterfrågas av samtliga 

informanter och där de har en önskan om att få det integrerat redan i grundutbildningen. 

Informanterna upplever att det behövs kunskap både om våld i nära relationer men även mer 

specifikt om våld i HBT-relation. NCK:s (2009) kartläggning tar upp betydelsen av att 

kunskap kring våld i nära relation erbjuds redan under grundutbildningen och det finns, också 

enligt deras studie, önskemål om att få det inskrivet i examensordningen. Vi tror att på längre 

sikt skulle detta leda till bättre bemötande och stöd för den våldsutsatte. Resultatet av NCK:s 

(2009) kartläggning bekräftar att det bara är få program som undervisar om mäns våld mot 
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kvinnor på grundutbildningen och endast ett fåtal program tar upp våld i HBT- relation, 

hedersrelaterat våld eller förtryck (NCK, 2009). Vår slutsats överensstämmer med det resultat 

som NCK:s studie visar. En ytterligare slutsats vi drar är att de som genomgått 

grundutbildningen på senare tid har upplevelsen av att ämnet våld i nära relation har ökat på 

utbildningen. Det överensstämmer vad som framkommer i Regeringens handlingsplan 

(2007/08:39).  

När det gäller betydelsen av att ha speciella kunskaper för att arbeta med våld i HBT-relation 

framkommer olikheter i resultatet.  NCK (2009) poängterar vikten av att inneha speciell 

kunskap om våld i HBT-relationer då det kan föreligga en särskild sårbarhet på grund av den 

heteronorm som är starkast framträdande i samhället (NCK, 2009). Vårt resultat visar i likhet 

med nämnda studie att majoriteten av informanterna upplever att det krävs speciell kunskap 

för att bemöta och stödja personer som utsatts för våld i HBT-relation. Detta med anledning 

av den sårbarhet som informanterna upplever att målgruppen kan vara utsatt för. Vi ser att det 

kan finnas en risk med att i det sociala arbetet ständigt påtala denna sårbarhet även om det är 

viktigt att ta hänsyn till detta. Konsekvensen kan bli att den våldsutsatte kan internalisera detta 

inom sig själv och uppleva sig som extra utsatt. En informant i studien var tydlig med att den 

sexuella läggningen saknar betydelse då det är själva våldet man söker hjälp för. Även i detta 

ställningstagande ser vi en stor risk då den som utsatts för våld i en HBT-relation kan få både 

fel insatser och fel bemötande. Detta överensstämmer med vad Socialstyrelsen (2004) skriver 

om betydelsen av att observera klientens sexuella läggning för att säkerställa rätt hjälp och 

stödinsatser. 

Det framkommer att informanterna söker mycket kunskap på egen hand och samverkar över 

gränserna. Informanterna upplever att informationen finns mer lättillgänglig. Detta 

överensstämmer med utvärderingen från Regeringens handlingsplan som visar att det finns en 

ökad åtkomst av information både för den som arbetar med våldsutsatta personer och för den 

som själv blivit utsatt för våld (Brå, 2012). 

Resultatet i vår studie visar att det finns handlingsplaner utarbetade och att informanterna 

upplever detta som viktigt. Det som är intressant i sammanhanget är inte bara att det finns 

handlingsplaner utan även hur de implementeras i den befintliga verksamheten. Det kan tolkas 

som att det viktiga är att det finns handlingsplaner upprättade men att fokus inte ligger på att 

efterfölja dem. I vårt material framkommer att det inte finns specifika handlingsplaner för 

våld i HBT-relation upprättade utan målgruppen omnämns i de generella handlingsplanerna 
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som är upprättade för våld i nära relation. Appleby och Anastas (1998) menar att det är av 

betydelse att ta hänsyn till HBT-gruppen vid upprättande av handlingsplaner vilket 

verksamheterna är medvetna om (Appleby & Anastas, 1998). Vår åsikt är att det är lika 

viktigt att implementera handlingsplaner som att upprätta dem. I SOU:s utredning (2008:18) 

betonas vikten av känna till vilka insatser som har avsedd effekt och att detta gäller för alla, 

socialarbetare, klienter och huvudmän. Det har betydelse både i det vardagliga arbetet och för 

att utveckla och förbättra arbetet i verksamheten (SOU 2008:18).  Ingen av våra informanter i 

studien berättade om evidensbaserat arbete eller om vikten av att veta vilka insatser eller 

metoder som var verksamma. I detta ser vi en risk att det sociala arbetet med våld i HBT-

relationer står stilla och att insatser och bemötande blir fel eller otillräckliga. Det framkommer 

i vårt resultat att det finns inslag av teoretisk anknytning i vissa fall. Resultatet visar även att 

det inte förekommer några tydliga metoder att arbeta efter när det gäller våld i HBT-relation. 

Den metod som omnämns mest i samtalet med den våldsutsatte är MI (motiverande intervju). 

Det omnämns även KBT (kognitiv beteendeterapi) men övervägande visar vårt resultat att 

informanterna skapar egna arbetssätt utefter vilken metod de upplever som verksam. 

Informanterna med liten eller ingen erfarenhet alls använder sig av de kunskaper som mer 

erfarna kollegor hunnit tillskansa sig. Detta överensstämmer med Henriksen och Vetlesen 

(1998) som menar att socialarbetaren troligen väljer problemlösning efter situation och 

tidigare erfarenhet (Henriksen & Vetlesen, 1998). Med tanke på de krav som i dag ställs på 

Socialtjänsten om att utöva evidensbaserad praktik är detta något som förvånar oss. Landelius 

(2004) menar att grunden för de metoder som används i det praktiska arbetet formas av 

samhället i övrigt där rådande normer och värderingar har stor betydelse (Landelius, 2004).   

Teoretisk diskussion 

I vår studie framkommer att informanterna saknar större erfarenhet av att möta våldsutsatta i 

en HBT-relation. Detta överensstämmer med befintlig forskning som lyfter fram att det finns 

ett stort mörkertal inom denna grupp. Informanterna har att förhålla sig till sina egna normer 

och värderingar som i sin tur är påverkade av de strukturer som råder i övriga samhället. Det 

framkommer också att informanterna är styrda av organisationens doxa, diskurser och de 

värderingar som finns inom verksamheten. 

Utifrån den verksamhet socialarbetaren befinner sig i finns olika handlingsutrymme som 

baseras både på individ-, samhälls- och organisationsnivå. Med tanke på detta 

handlingsutrymme besitter socialarbetaren makt på olika sätt. Med hänvisning till detta är det 
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viktigt att ha kunskap och erfarenhet för att fatta rätt beslut. I resultatet framkommer att 

majoriteten av verksamheterna har handlingsplaner upprättade. Informanterna är överens om 

vikten av att ha handlingsplaner inom verksamheten. Socialstyrelsen (2011) menar att det har 

stor betydelse att som socialarbetare känna till de riklinjer och handlingsplaner som finns 

inom organisationen, inte minst med tanke på att klienten skall få rätt insatser 

(Socialstyrelsen, 2011). Handlingsplaner är en del av organisationens doxa och ökar 

förutsättningarna för socialarbetaren att utföra sitt arbete på likvärdigt sätt. Dock anser vi att 

det är svårt att ha en doxa som passar alla utan socialarbetaren måste ha möjlighet att gå 

utanför ramarna för att kunna tillgodose människors olikheter. Även här ser vi en viss makt 

hos socialarbetaren där denne ibland måste vara flexibel för att tillgodose ett speciellt behov 

hos klienten. Detta innebär att socialarbetaren måste ha specialkunskaper och erfarenhet inom 

området. Det vi funnit är att även om socialarbetarna anser att det är viktigt med 

handlingsplaner så är det inte helt tydligt att informanterna har vetskap om innehållet.  

Ekonomi och aktuell lagstiftning lägger grunden för vilka teorier och metoder som skall 

användas och vilka mål som skall eftersträvas (Landelius, 2004). Socialarbetarna i vår studie 

anpassar sig efter de förutsättningar som organisationen ger dem. Det kan bli ett dilemma för 

socialarbetarna om man inte kan ge de insatser man vill då organisationen styr detta. Om 

frågan våld i HBT-relation lyfts mer i grundutbildningen så tror vi att metoder och teorier 

kommer att användas i större utsträckning i det praktiska arbetet. Här ser vi en makt på 

organisationsnivå och att det förekommer ett samspel mellan makten både på individ- och 

organisationsnivå. Franzén (2005) menar att makten är grundad i lagar och organisationer och 

påverkar socialarbetarens praktiska arbete. Författaren menar att makten påverkar från många 

olika håll (Franzén, 2005).  

I studien framkommer att normer och värderingar påverkar oss både medvetet och omedvetet. 

Informanterna upplever att alla människor har fördomar i olika grad. Det som tydliggörs är att 

det omgivande samhället har stor påverkan och att vi anpassar oss efter detta. Även 

organisationer är påverkade av den heteronorm som är dominerande i samhället. Resultatet 

visar också att informanterna i vår studie upplever makt i olika grad utifrån den anställning de 

har i organisationen. Samtidigt som informanterna är medvetna om makten som finns inbyggd 

i organisationen så tycks de delvis vara omedvetna om den symboliska makt som både 

Järvinen (2002) och Franzén (2005) menar finns naturligt i mötet. Det som framkommer är att 

informanterna tydligt kopplar makten till myndighetsutövning eller organisationens makt. 

Den makt som finns mellan hjälpare och klient är omedveten av informanterna. Detta resultat 
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är inte förvånande utan överensstämmer med tidigare forskningsresultat. Både Järvinen 

(2002) och Franzén (2005) menar att skillnaden i maktposition finns naturligt eftersom 

socialarbetaren besitter makt som grundar sig i kunskap om lagar, profession och organisation 

och att klienten hamnar i underläge redan från början då denne är hjälpsökande och ovetande 

om den kultur som råder inom verksamheten (Franzén, 2005). Det är inte alltid som 

socialarbetaren är medveten om detta. Järvinen (2002) menar att det är fältets egen kultur som 

bidrar och som uppfattas som något naturligt och som därför inte ifrågasätts av 

socialarbetarna (Järvinen, 2002). Organisationens doxa och diskurs bestämmer 

förutsättningarna för arbetet där socialarbetaren besitter makt att bedöma vem som kan bli 

klient och vilka insatser som kan bli aktuella. Vi ser att det finns en kedja som påverkar 

makten och att den är närvarande i alla interaktioner mellan människor. Individen påverkas av 

organisationen som i sin tur påverkas av den strukturella nivån. Makten har påverkan på alla 

nivåer då socialarbetaren är en del av ett större sammanhang.        

Det är få personer som utsatts för våld i HBT-relation som söker hjälp hos socialtjänsten, 

vilket påvisas både i vår studie och bekräftas av tidigare forskning. Med anledning av detta 

ser vi vikten av att som socialarbetare ställa könsneutrala frågor och vara öppen i mötet med 

klienten. Vi tror att det finns HBT-personer som varit i kontakt med våra informanter men 

som inte varit öppna med sin sexuella läggning och att detta är vanligt förekommande. Detta 

trots att våra informanter var medvetna om betydelsen av vara könsneutrala. 

Ett av syftena med Regeringens handlingsplan var att öka medvetenheten i samhället om våld 

i HBT-relation. Vi kan i likhet med utvärderingen av handlingsplanen se att det skett vissa 

förändringar i positiv riktning i samhället. Bland annat har möjligheterna för utsatta män att få 

ett tillfälligt boende ökat. Kunskapen om att det förekommer våld även i HBT-relation har 

ökat och medvetenheten om gruppens utsatthet är tydligare. Vi har svårt att bedöma vad som 

är rätt eller fel men ser betydelsen av en gemensam helhetssyn inom verksamheten för att 

undvika diskriminering och utanförskap. Detta behöver formuleras i Nationella riktlinjer då 

ingen socialtjänst är den andra lik och det finns olika förutsättningar inom de olika 

kommunerna. 

Metoddiskussion 

Vi har valt att utgå från en fenomenografisk ansats. Vi anser att fenomenografi har varit en väl 

vald metod för att besvara vårt syfte och våra frågeställningar då vi varit intresserade av 

informanternas upplevelser av att arbeta med våld i HBT-relationer. Det är viktigt att ha i 
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åtanke att man endast får reda på det som respondenterna väljer att berätta om det undersökta 

fenomenet. Man kan därför inte med säkerhet hävda vad som är sanning då människors 

upplevelser varierar beroende på deras individuella erfarenheter och positioner.  

Informationen har inhämtats genom semistrukturerade intervjuer vilket också har varit en bra 

intervjumetod för att komma åt det vi varit intresserade av att studera. Genom att vi har 

använt just denna typ av intervjuguide har vi i stor del varit styrda av våra frågor under 

intervjuerna. Detta kan ha varit en nackdel då det inte funnits så stort utrymme för diskussion 

under våra intervjuer.  Dock finns det en möjlighet att frångå intervjuguiden till viss del då 

man använder sig av en semistrukturerad intervjuguide vilket vi ser fördel med då man kan få 

intervjun att löpa som ett samtal. Vi anser att vi fått svar på de frågor vi varit intresserade av 

att undersöka i studien. I studien har sju informanter intervjuats. Antalet intervjuer anser vi 

har varit tillräckligt för att få svar på vårt syfte och våra frågeställningar. Fler intervjuer hade 

varit svårt att hinna med att bearbeta med tanke på tidsperspektivet. Med anledning av 

tidsperspektivet valde vi att inte genomföra någon provintervju vilket vi inser har varit en 

brist. Detta hade gett oss möjlighet att justera vår intervjuguide inför intervjuerna vilket vi inte 

hade möjlighet till. Vi har i studien inte haft fokus på själva våldet vilket vi tror hade varit 

intressant för vårt resultat. Vi tror att hur socialarbetaren själv definierar våld har påverkan på 

hur uppmärksam man är i mötena med människor som upplevt våld. Under intervjuerna har 

det framkommit att deras erfarenhet mest handlar om mäns våld mot kvinnor. Vi har inte gått 

in och diskuterat med informanterna det faktum att det kan vara en person som lever i en 

heterosexuell relation men som definierar sig som bisexuell. Detta har framkommit under 

intervjuernas gång och inget informanterna fått frågan om hur de hanterar.  

Vi anser att urvalet i studien varit passande utifrån vårt syfte. Informanterna har varit lämpliga 

utifrån sin arbetsroll och position i verksamheten. Vi kan dock se det som en brist att det 

endast är kvinnor som varit informanter i studien men vi vet inte om det påverkat resultatet åt 

något håll. I enlighet med fenomenografisk metod har vi gjort ett urval för att få så stor 

spridning som möjligt bland våra informanter. Förutom vad gäller kön och utbildning har vi 

lyckats få en spridning vad gäller ålder, arbetslivserfarenhet och arbetsplats.  

Studiens betydelse för framtiden 

Föreliggande studie kan användas inom socialtjänsten när det gäller arbete riktat mot personer 

som utsatts för våld i HBT-relationer. Resultatet visar att det finns brister inom 

grundutbildningar inom socionomprogrammet vilket också leder till bristande kunskaper inom 
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socialtjänsten. Det är betydelsefullt att bemöta personer som utsatts för våld i HBT-relationer 

på rätt sätt och öka förståelsen för de likheter och olikheter som kan påvisas mellan våld i 

heterosexuella relationer och det våld som kan förekomma i HBT-relationer. Det är också 

viktigt att uppmärksamma att våld i HBT-relation är ett komplext problem som kan innebära 

ännu större utsatthet än för en person som utsatts för våld i en heterosexuell relation. 

Förslag till vidare forskning 

I vår studie hade det varit av intresse att även undersöka socialarbetarnas föreställningar kring 

det våld som utövas i HBT-relationer. På grund av tidsbrist saknades möjlighet till ytterligare 

fördjupning inom detta ämnesområde. Vår upplevelse är att det saknas kunskap om de 

likheter och skillnader som finns mellan våld i HBT-relation och våld i heterosexuella 

relationer. Aktuell forskning bygger nästan enbart på kunskaper kring mäns våld mot kvinnor 

varför vi anser att det är angeläget med vidare studier kring våld i HBT-relationer. Detta inte 

minst med tanke på att kunna ge rätt insatser åt den hjälpsökande.  

I framtida forskning är det även av betydelse att fördjupa analysen av HBT-personers 

upplevelser och erfarenheter när de som utsatts för våld i nära relation söker hjälp hos 

socialtjänsten eller inom hälso- och sjukvård. Liksom i vår studie som utgått från 

socialarbetarens föreställningar om heteronormen och dess påverkan är det även av betydelse 

att belysa ämnet från HBT-personers upplevelser av bemötandet och vilka kunskaper de 

upplever finns/saknas inom de olika verksamheterna som är aktuella när de söker hjälp och 

stöd. 
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INFORMATIONSBREV             Bilaga 1 

 

Hej! 

Vi heter Emma Nilsson och Ann-Britt Carlqvist och läser Magisterprogrammet i Socialt 

arbete vid Hälsohögskolan i Jönköping. Vi skriver för närvarande vår D-uppsats. Uppsatsen 

kommer att handla om våldsutsatta i HBT-relationer sett ur ett socialsekreterarperspektiv. 

Vi är intresserade av att få intervjua dig då du arbetar med/har erfarenhet av relationsvåld. Du 

behöver inte nödvändigtvis ha kommit i kontakt med våldsutsatta i HBT-relation utan det 

räcker att ni har ett intresse för ämnet.  

Vår intervju kommer att röra sig om tre teman. Det första temat är kompetensen/utbildning, 

det andra temat är vilket stöd som erbjuds och om det är tillräckligt, och tredje temat slutligen, 

behandlar bemötandet mellan socialsekreterare och våldsutsatt i samkönad relation.  

Vi beräknar att intervjun kommer att ta cirka en timme och materialet kommer att spelas in 

och förstöras efter uppsatsens färdigställande. Självklart kommer de som intervjuas att vara 

anonyma och kan när som helst avbryta intervjun. Vi kan också förtydliga med att säga att det 

i uppsatsen inte kommer att framgå vem som har sagt vad. Som deltagare kommer du att få en 

färdig uppsats efter arbetets avslut.  

Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till någon av oss! 

Vi är tacksamma om ni har möjlighet att delta och önskar svar om deltagande senast 19 april 

2012 via e-post eller per telefon. 

 

Med vänlig hälsning 

Emma Nilsson  

Ann-Britt Carlqvist  



 
 

 
 

 

INTERVJUGUIDE                     Bilaga 2 

Tema: Kompetens 

Vilken utbildning har du? 

Varför har du valt att arbeta med socialt arbete?  

Berätta lite om er verksamhet? Hur arbetar ni? Vad är din arbetsroll och dina arbetsuppgifter? 

Vilka kunskaper tycker du behövs för att arbeta med HBT-relaterade frågor?  

Har ni speciella riktlinjer när det gäller våld i nära relationer? 

Finns det särskilda riktlinjer för våld i HBT-relationer? 

Anser du att det krävs särskild kompetens att arbeta med våld i HBT-relationer? 

Anser du att du får tillräckligt med kompetensutveckling för att klara ditt arbete?  

Hur ser du på begreppet makt utifrån ditt arbete? 

Tema: Stöd 

Vilket stöd erbjuder ni personer som upplevt våld i HBT-relationer?  

Beskriv de metoder ni använder i arbetet med våld i HBT-relationer? 

Vad motiverar valet av dessa metoder? 

Valde ni bland flera metoder? 

Är metoderna vetenskapligt framtagna och beprövade? 

Vad hoppas ni kunna uppnå med dessa metoder? 

Beskriv för- och nackdelar med det stöd ni erbjuder? 

Vad skulle du själv vilja erbjuda? 

Tema: Bemötande 

Vilka kunskaper tycker du behövs för att bemöta personer som upplevt våld i HBT-relationer? 

Vad tycker du är viktigt att tänka på i bemötandet av målgruppen våldsutsatta i HBT- 

relation?  

Hur vanligt är det att du möter målgruppen HBT-personer som blivit utsatta för våld i HBT-

relationer? 

När tycker du att det är det viktigt att veta om en våldsutsatt definierar sig som HBT-person?  



 
 

 
 

Finns det någon skillnad när det gäller att bemöta heterosexuella personer som upplevt 

relationsvåld mot våldsutsatta i HBT-relationer? 

 


