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Sammanfattning 
 

Studiens övergripande syfte är att utföra en kvalitativ dokumentstudie som undersöker tilltalet 

av offer och förövare inom diskursen våld i nära relationer. Vidare är även syftet att 

undersöka vilka konsekvenser diskursen får för samhällets stödinsatser till individer som 

befinner sig i en våldsam relation. Den data som har samlats in är texter från kommunala och 

ideella organisationers hemsidor samt tidningsartiklar. Med utgångspunkt i ett queerteoretiskt 

och socialkonstruktionistiskt perspektiv studera hur språket konstruerar de kategoriseringar 

som uppstår i samhället kring kön, genus och sexualitet samt hur detta påverkar diskursen 

våld i nära relationer och tilltalet av offer och förövare. Utifrån det material som samlades in 

utfördes en diskursanalys vars syfte är att analysera hur språket konstruerar tilltalet i diskursen 

våld i nära relationer. Denna studie visar på att heteronormativitet påverkar diskursen våld i 

nära relationer då begreppen offer och förövare heterosexualiseras då offer oftast kopplas 

samman med kvinna och förövare med man. Denna studies avsikt är inte att generalisera 

resultatet utan att öppna upp för vidare forskning. 

 

Nyckelord: Diskurs, våld i nära relationer, kön, genus, sexualitet, queer, queerteori, 

heteronorm, offer och förövare.  
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Abstract 
 

The overall aim for this study is to perform a qualitative study that examines how victims and 

perpetrators within the discourse of violence in intimate relationships addresses. Furthermore, 

it also aims to investigate the consequence on how the discourse affects the community 

support to individuals in domestic violence. The data collected are texts from municipal and 

non-governmental organizations' websites and newspaper articles. The base of the study is a 

queer theory and social constructionist perspective to study how language constructs the 

categorizations that arise in society regarding sex, gender and sexuality and how this affects 

the discourse domestic violence and how victims and perpetrators addresses in this 

discourse.  Based on the material a discourse analysis was conducted and aimed to analyze 

how language constructs the discourse of domestic violence in intimate relationships. This 

study shows that heteronormativity affects the discourse of domestic violence when the 

concepts of victim and perpetrator are heterosexualised and the concept of victim is usually 

linked to women and offenders to men. The purpose of this study is not to generalize the 

results, it is to open up for further research. 
 

Keywords: Discourse, domestic violence, sex, gender, sexuality, queer, queer theory, 

heteronormativity, victim and perpetrator. 
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En presentation 
Våld mot kvinnor, för att vi är just kvinnor, utövas i hemmet och av familjen. Det utövas i 

samhället – av traditioner, av kulturer, av religioner, och, i media, i reklam, i filmer. Att förhärliga 

och rättfärdiga våld mot kvinnor verkar vara den patriarkala maktutövningens röda tråd, med syfte 

att exploatera och disciplinera flickor och kvinnor till underordning. Vi ska övas i att förakta vår 

egen sort och helst förtrycka oss själva (Länsstyrelsen, 2014). 

 

Den 25 november varje år infaller FN-dagen mot våld i nära relationer och denna dag ägnas åt 

att tala om hur kvinnor faller offer för mäns våld (Länsstyrelsen, 2014). I Gertrud Åströms tal, 

ordförande i Sveriges kvinnolobby, framkommer det att kvinnor är underordnade män och att 

samhället bidrar till att skapa denna underordning via kulturer, traditioner och media. Det kan 

innebära att kvinnor föds in i en underordnad position i samhället och denna position kan vara 

svår att förändra. Enligt Länsstyrelsen (2014) anses mäns våld mot kvinnor vara den mest 

akuta jämställdhetsfrågan, vilket även märks i den offentliga debatten, det vill säga i 

tidningar, TV-program och på radio, då den fokuserar på mäns våld mot kvinnor. 

 

I samband med att SOU-rapporten om våld i nära relationer (SOU 2014:49) av Carin Götblad 

(nationell samordnare för våld i nära relationer) publicerades i början av 2014 

uppmärksammade “God morgon Sverige” detta och bjöd in Nina Rung som är utredare på 

familjevåldsenheten på polisen och Inga Gustavson som är terapeut och arbetar med kvinnor 

som är och har varit utsatta för våld av män. De diskuterade rapporten som ger 50 konkreta 

förslag på hur våld i nära relationer bör motarbetas och hur arbetet som riktar sig främst till 

kvinnor och barn som utsatta ska utformas. Rapporten belyser även att fokus bör läggas på 

förövaren och inte på offret, exempelvis genom att det inte ska vara kvinnan som behöver fly 

undan mannen utan att mannen istället ska tas om hand (SOU 2014:49). Nina Rung ansåg att 

rapporten var bra men att våldspreventiva åtgärder som exempelvis normkritisk pedagogik 

och genuspedagogik i skolan saknades. Inga Gustavson ansåg även hon att rapporten var bra 

utförd men att det “talas för mycket och ageras för lite” när det gäller våld i nära relationer 

(SVT, 2014). När våld i nära relationer diskuteras i den offentliga debatten talas det oftast om 

kvinnan som offer och mannen som förövare, det vill säga att mannen och kvinnan har en 

relation där mannen utövar våldet och kvinnan är den som blir utsatt. Socialstyrelsen 

beskriver våld i nära relationer på följande sätt: 

 
Alla som är utsatta för våld i nära relationer har rätt till stöd och skydd från samhället. Våldet 

drabbar framför allt kvinnor och utövaren är oftast en man. Trots likabehandlingsprincipen 

fokuserar både Socialtjänstlagen och samhällets satsningar på våldsutsatta kvinnor. Syftet med att 

lyfta fram kvinnorna är att ge skydd åt offer för könsrelaterat våld (Socialstyrelsen, 2014). 

 

Det innebär att Socialstyrelsen uttrycker att kvinnan som offer och mannen som förövare är 

det våldsförhållande som ska prioriteras framför andra. Detta innebär även att parrelationen 

definieras som heterosexuell. Enligt Socialstyrelsen syftar det könsrelaterade våldet på 

mannens våld mot kvinnan. Socialstyrelsen arbetar enligt egen utsago för ett mer jämställt och 

solidariskt samhälle (Socialstyrelsen, 2014) och är den myndighet som utarbetar riktlinjer, 

sätter upp ramar och ger allmänna råd till hur socialtjänsten, ideella organisationer samt andra 

verksamheter som arbetar med socialt arbete bör utvecklas inom sina områden, där ibland 

våld i nära relationer. Hur Socialstyrelsen väljer att definiera parrelationer som heterosexuella 

samt benämna offer och förövare påverkar kommunala och ideella verksamheters arbete. Det 

innebär att Socialstyrelsen går emot följande lagrum: 

 
Regeringsformen 1 kap. 9 §: “Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör 

uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen 

samt iakttaga saklighet och opartiskhet”. 
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Lagrummet ovan beskriver en av de viktigaste principerna i myndighetsutövning, det vill säga 

allas likhet inför lagen. I och med att Socialstyrelsen uttrycker att våld i nära relationer främst 

är mäns våld mot kvinnor i heterosexuella relationer innebär det att de bortser från andra typer 

av parkonstellationer där våld kan förekomma. Det framgår även av Socialtjänstlagen 

(2001:453) 1 kap. 1 § andra punkten att socialtjänsten skall främja människornas jämlikhet i 

deras levnadsvillkor. Det innebär att en socialarbetare ska utgå från att alla är lika värda och 

då tilltalas på lika sätt, men när Socialstyrelsen väljer att definiera kvinna som offer och man 

som förövare kan det resultera i att socialarbetare blir påverkade av denna definition och på så 

sätt inte tilltalar alla individer som befinner sig i en våldsam relation. Socialarbetare kan 

tänkas komma i kontakt med personer med olika definitioner av kön, genus och sexualitet och 

därav är det viktigt att undersöka om tilltalet påverkar hjälporganisationers stödinsatser.   

Problemet i sig 

Våld i nära relationer har alltid existerat men började framställas som ett problem först på 90-

talet (Steen, 2003, s. 31). Den senaste tiden har problemområdet kring våld i nära relationer 

utvecklats i och med att problematiken diskuteras mer öppet än vad det gjorde förut (Sveriges 

kommuner och landsting, [SKL], 2006, s. 11) och är ett av de mest uppmärksammade sociala 

problemen i Sverige (Meeuwisse & Swärd, 2013, s. 310). Fokus ligger på mäns våld mot 

kvinnor och därmed har kvinnan framställts som offer (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi & 

Lozano, 2002, s. 89). Även den svenska lagstiftningen om våldsbrott är utformad utifrån män 

som förövare och kvinnor som offer (Lövkrona, 2001), exempelvis 5 kap. 11 § i 

Socialtjänstlagen (2001:453) som beskriver att särskilt kvinnor ska beaktas och hjälpas när 

dessa utsätts för våld i nära relationer. Brottsbalken (1962:700) 4 kap. 4a § beskriver att 

straffet för en man som utsätter en kvinna i en nära relation för våld ska denne man istället för 

att dömas till grov fridskränkning dömas till grov kvinnofridskränkning. Det innebär att lagen 

förtydligar att kvinnan ses som offer och mannen som förövare inom våld i nära relationer. 

Män anses vara aggressiva och våldsamma "av naturen" vilket betyder att de inte kan ta 

ansvar för sitt beteende medan kvinnor alltid blir offer "av naturen". Aggressivitet, våld och 

makt är knutna till maskuliniteten och maskulinitet och feminitet kan ses som två motsatta 

positioner (RFSL, 2008, s. 32). I och med att män anses vara maskulina leder det till att män 

tillskrivs egenskaper som aggressiva, våldsamma och innehar makt, vilket leder till att 

begreppet förövare blir kopplat till män. Kvinnor anses vara feminina och tillskrivs andra 

egenskaper som kan kopplas samman till begreppet offer då dessa tillskrivs med egenskaper 

som svaga och passiva.  

 

Våld förekommer i alla typer av parrelationer oavsett sexualitet och könsidentitet 

(Kvinnojouren, 2011). När begrepp som offer och förövare kopplas till kön, som både 

förekommer hos Socialstyrelsen och i den offentliga debatten, resulterar det i att individer 

som inte inkluderas i normen faller mellan stolarna om de befinner sig i en våldsam relation. 

De riskerar att bli åsidosatta och icke tilltalade när det talas om våld i nära relationer, därav är 

det viktigt att undersöka tilltalet för att belysa hur diskussionen om våld i nära relationer 

påverkar hjälporganisationers stödinsatser. Det sociala problem denna studie kommer att 

fokusera på är hur individer tilltalas i diskursen våld i nära relationer. 

Studiens upplägg och grund 

Det ni precis har läst är en presentation om vad denna studie kommer att beröra, det vill säga 

diskursen våld i nära relationer. Det framgår av ovan att när det talas om våld i nära relationer 

talas det om kvinnor som offer och män som förövare, därav är det viktigt att undersöka vilka 
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som tilltalas i diskursen våld i nära relationer och om detta kan ha någon påverkan på de 

stödinsatser samhället har att erbjuda. Denna studies empiri utgår från att studera hemsidor 

från tre olika kommuner och fyra olika ideella organisationer samt tidningsartiklar för att 

synliggöra vilka som tilltalas inom diskursen våld i nära relationer. Studiens empiri 

presenteras i en berättelse om Charlie. Charlie är en konstruerad person som befinner sig i en 

våldsam relation. Anledningen till att empirin presenteras genom en berättelse är för att lättare 

kunna sätta sig in i hur individer bemöts och tilltalas i diskursen våld i nära relationer. 

 

Begreppet "tilltal" är en central del i denna studie och betyder “ord som man använder som 

benämning på den man talar med” (Nationalencyklopedin, 2015). Denna studie använder 

begreppet tilltal för att påvisa hur individer bemöts inom olika stödinsatser som samhället har 

att erbjuda till de individer som befinner sig i en våldsam relation, det vill säga om de tilltalas 

eller inte.  

 

I och med att denna studie utgår från ett queerperspektiv och därmed ska vara normbrytande 

har rubrikerna i denna studie utformats på ett annat sätt än en klassisk normativ uppställning. 

Detta för att visa på att normer är något som förekommer i den vardagliga kontexten och är 

kategoriseringar som kan brytas upp. Det innebär att genom att använda en annan typ av 

rubriksättning än den klassiska uppsatsdispositionen bidrar det med att denna studie har en 

normbrytande helhet. Därav kommer studiens syfte och frågeställningar att presenteras efter 

att ni som läsare fått en inblick i hur diskursen våld i nära relationer, ur ett queerteorietiskt 

och socialkonstruktionistiskt synsätt, är konstruerad.   

 

Då socialkonstruktionismen ligger som en grund i denna studie presenteras detta perspektiv 

mer utförligt i början av nästa del. Därefter kommer grunden att byggas på av flera 

grundpelare som sedan kommer att utmynna i syfte och frågeställningar. Detta för att det är av 

vikt att ni läsare förstår grunden för denna studie innan syfte och frågeställningar presenteras 

under rubriken ”Meningen med denna studie”. Grunden består förutom socialkonstruktionism 

av queerteori och diskursen våld i nära relationer. Forskningsfälten inom queerteori och 

diskursen våld i nära relationer presenteras i dessa delar för att belysa hur forskningsfälten 

tilltalar offer och förövare. Begreppen "kön", "genus" och "sexualitet" presenteras under 

rubriken "Queer" då dessa begrepp förklaras utifrån ett queerperspektiv.  

Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionism innebär bland annat att det är genom att individer tillsammans skapar 

en förståelse som leder till att de finner kunskap och mening (Røkenes, 2011, s. 156-160). Det 

existerar inte en objektiv verklighet eller en sann kunskap om verkligheten i 

socialkonstruktionismen (Berger & Luckmann, 1967). Socialkonstruktionismen belyser hur 

individen formar sin verklighet vilket sker både individuellt, socialt, kulturellt och 

ämnesteoretiskt. Kunskap är inget som bevisas på ett objektivt sätt utan skapas i individens 

erfarenheter utifrån deras förförståelse samt i samverkan med andra individer. Det innebär att 

det inte går att beskriva världen på ett objektivt sätt utan att förståelsen av världen är en social 

produkt. En subjektiv verklighet innebär att individens kunskap om verkligheten påverkas och 

konstrueras av det sociala samspelet vilken påverkas av historia, samhälle och kultur 

(Shwandt & Teater i Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det innebär att den subjektiva 

kunskapen om verkligheten skiljer sig från person till person och göres begriplig för individen 

när denne sätter ord på och kategoriserar idéer om sig själv och verkligheten (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). 
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Verkligheten tolkas som språklig och konstrueras ständigt genom diskurser (Berger & 

Luckmann, 1967). Inom socialkonstruktionismen är begreppet "diskurs" ett centralt inslag 

(Andersson, 2008) och diskurs betyder "ett bestämt sätt att tala om och förstå världen" 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). Diskurser bidrar till att det blir möjligt att prata 

om fenomen, relationer och positioner vilka påverkar möjligheten eller omöjligheten att prata 

om olika fenomen på ett särskilt sätt. Detta särskilda sättet att prata om fenomen på handlar 

inte om förutbestämda och övergripande antaganden om hur verkligheten är konstruerad utan 

hur den sociala världen konstrueras av människor (Andersson, 2008). 

 

Genom att tolka språkbruk kan uppkomsten till diskurser studeras och beskrivas. Därav 

kommer nästa avsnitt att behandla diskursen våld i nära relationer för att få en inblick i vad 

denna diskurs innehåller samt vilka den tilltalar. En socialkonstruktionistisk grund bidrar till 

att denna studie kan tolka tilltalet på de studerade hemsidorna och dagstidningarna samt i de 

vetenskapliga forskningsfälten.  

Diskursen våld i nära relationer 

Diskurs är ett begrepp med ett flertal betydelser och nedan förklaras begreppet mer ingående 

med en övergång till diskursen våld i nära relationer. Diskurs kan definieras som “praktiska 

handlingar som systematiskt formar de objekt de talar om” (Foucault i Watt Boolsen, 2007, s. 

169). Diskurs är även något som gör det möjligt eller omöjligt att tala om något på ett 

specifikt sätt, exempelvis ett fenomen (Foucault i Andersson, 2008, s. 22). En utveckling av 

begreppet innebär att sociala och kulturella mönster skapas i språket, praktiken och tron, 

vilket även förändras över tid. Beroende på social gruppering och kontext är vissa mer 

inflytelserika än andra (Francis i Andersson, 2008, s. 22). Det går även att förstå begreppet 

diskurs genom “ert sätt att tala om och förstå världen (eller en del av världen) på” (Jørgensen 

& Phillips i Watt Boolsen, 2007, s. 169). Diskursbegreppet hänvisar till samhällets sociala 

konstruktion av verkligheten (Watt Boolsen, 2007, s. 170) samtidigt som det refererar till 

konkreta texter eller konkreta samlingar av texter kring ett givet tema och definieras som ett 

begrepp att analysera vårt språkbruk med (Hjort i Watt Boolsen, 2007, s. 170). Sociala 

fenomen och dess betydelser definieras av sociala aktörer och diskursbegreppets syfte är att se 

situationer ur dessa sociala aktörers ögon (Watt Boolsen, 2007, s. 170). Diskursbegreppet är 

ett komplext begrepp som innefattar ett flertal betydelser. Diskurs kan ses som något som 

skapas genom språket och som bildar kategoriseringar. Fokus i studien kommer att ligga på 

att studera det skriftliga språket på stödinsatsers hemsidor och i tidningsartiklar för att studera 

vilka individer diskursen våld i nära relationer tilltalar.  

 

Något som klassas som ett av de största samhällsproblemen idag är våld i nära relationer. Det 

sker i alla samhällsklasser och är oberoende av kultur, etnicitet, religion, funktionsnedsättning 

och sexuell identitet. Våldet förekommer oftast på en trygg plats, exempelvis i hemmet och 

sker av en närstående (Brottsofferjouren, 2014). Närstående innebär att det finns en 

förtroendefull och nära relation mellan individen som utför den våldsamma handlingen och 

den individ som blir utsatt för den. Det kan exempelvis vara en partner, förälder, vän eller 

släkting (Socialstyrelsen, 2011, s. 30). Våld är ett begrepp som ofta kopplas samman med 

fysiska handlingar, exempelvis slag och sparkar och skulle kunna beskrivas genom att en 

individ använder sin fysiska makt för att skada andra individer. Dock är denna beskrivning 

begränsad då den exkluderar annan typ av våld samt att både offer och förövare anser att 

intentionen inte alltid är att skada den andre (Isdal, 2001, s. 33). Det är svårt att definiera 

begreppet våld. Ett tillvägagångssätt är att definiera utifrån lagen men däremot ger inte lagen 

någon objektiv bild på begreppet då den är skriven av högt uppsatta, oftast vita män som 

relaterar till landets historia och kultur (Muehlenhard & Kimes, 1999). Män som är utsatta för 
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våld i en nära relation kan ha svårt att identifiera sig med en offerroll då detta begrepp oftast 

tilldelas kvinnan (Åkesson, 2010, s. 150). Att definiera begreppet våld kan vara svårt då det 

kan resultera i att individer faller utanför begreppet och då inte identifierar sig som 

exempelvis offer eller förövare. 

 

Det finns flera olika komponenter i mäns våld mot kvinnor i en heterosexuell relation, bland 

annat ekonomisk press såsom att inte få skaffa ett eget arbete med mera, isolering, hot och 

sexuellt våld. Däremot förekommer dessa komponenter även inom samkönade relationer där 

det även behöver tilläggas några komponenter såsom att ”outa” en partner, det vill säga att 

den ena partnern hotar den andre att berätta för någon annan att den andre är 

homosexuell/bisexuell (Muehlenhard & Kimes, 1999, s. 239). 

 

Våld i nära relationer kopplas oftast till männens våld mot kvinnor. I studier av våld i nära 

relationer definieras män som förövare medan kvinnor ses som offer och att det är de 

patriarkala strukturerna som kan ligga bakom problemet, då män oftast tillskrivs egenskaper 

som styrka och kvinnor med mer empatiska förmågor som omhändertagande (Muehlenhard & 

Kimes, 1999, s. 241-243). Det kan betyda att dessa tillskrivna egenskaper påverkar samhällets 

syn på vad en förövare och vad ett offer är och kan leda till att kvinnor är svåra att koppla till 

förövare och män till offer. Individer som är förövare behöver inte inneha egenskaper som 

stark medan en individ som offer inte behöver inneha egenskaper som svag.  

 

Begreppet "interpellation" innebär processen när individen blir till ett subjekt. Individen 

formas in i en position när denne tilltalas och en individ är inte ett subjekt förrän denne 

tilltalas. Det innebär att människor blir till i tilltalet av andra och att tilltalet blir ett verktyg för 

vad individer interpelleras av (Butler i Rosenberg, 2005, s. 191-200). Exempelvis blir en 

individ en kvinna när denne tilltalas som det av andra och tillskrivs då egenskaper som tillhör 

kategorin kvinna. Det innebär att individen blir interpellerad av positionen kvinna och bör då 

rätta sig efter denna position. Genom att individer tilltalas med namn, och när en individ 

tillägnar sig detta namn, formas individen in i diskursen som antingen kvinna eller man 

(Butler i Rosenberg, 2005, s. 191-200). Det kan beskrivas som att tilltalet är verktyget för hur 

interpellation skapar diskurser.  

 

Anledningen till att diskursen våld i nära relationer beskrivs i denna del är för att förtydliga 

vilka begreppen offer och förövare tilltalar när det talas om våld i nära relationer. Genom att 

studera diskursen våld i nära relationer kan det appliceras på det insamlade materialet för att 

se hur offer och förövare tilltalas i de stödinsatserna som de kommunala och ideella 

verksamheterna erbjuder samt i de dagstidningar som undersökts. Det är även av vikt att 

undersöka forskningsfälten när det handlar om våld i nära relationer för att se vad dessa 

belyser.  

Forskningsfältet “Våld i nära (heterosexuella) relationer” 

De största orsakerna som bidrar till att kvinnan inte lämnar sin våldsamma man är att hon har 

begränsade tillgångar som exempelvis boende, ekonomi, förskola och sjukvårdskostnader 

(gäller främst i USA). Hon har även rädslor för att bli dödad, att mannen hämnas, att vara 

ensam och att göra fel val samt har engagemang för relationen, exempelvis känner oro för 

barnen och kärlek till förövaren. Det innebär att det kan vara svårt för kvinnan att lämna den 

våldsamma relationen, vilket leder till att det är viktigt för exempelvis socialtjänsten att 

identifiera de kvinnor som är utsatta för våld och hjälpa dem från relationen (Dziegielewski, 

Campbell & Turnage, 2008, s. 9-10, 21). Fler kvinnor än män utsätts för våld i nära relationer 

och våldsutövaren är oftast en man. Våld i nära relationer är ett symmetriskt problem där 
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kvinnor oftast är offer och män förövare och män har inte samma risk att bli utsatta för våld i 

en nära relation som kvinnor (Leung, 2011, s. 291). Våld i nära relationer är en global oro 

som har vida konsekvenser för offren, vilket oftast är kvinnor. Många kvinnor som blir utsatta 

för våld blir inte upptäckta i tid eller inte upptäckta alls av myndigheter eller 

hjälporganisationer. De kvinnor som väljer att söka hjälp har oftast barn tillsammans med 

mannen som utövar våldet men både de kvinnor som söker hjälp och de som inte söker hjälp 

upplevde flera liknande symtom som exempelvis psykologisk ångest över sin situation och 

isolering (Dufort, Hellner Gumpert & Stenbacka, 2013, s. 1). Det kan vara svårt att upptäcka 

kvinnor i tid som är utsatta för våld av sin partner då de kan komma till sjukvården eller en 

annan myndighet med olika typer av skador som kan leda till att de får fel ”diagnos” (Tellez, 

Robinson & Rusell, 1999, s. 72). 

 

Mäns våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem som behöver lösas på ett förebyggande sätt 

där isoleringen av en kvinna i en våldsam relation kan undvikas genom "empowerment" 

(hjälp till självhjälp). Det innebär att skapa en medvetenhet av problemet hos socialarbetare 

och hälsovården för att kunna uppmärksamma en kvinna som befinner sig i en våldsam 

relation i ett tidigt skede. Genom att arbeta förebyggande leder det till en långsiktig lösning 

(Leander, 2002, s. 15). Det är viktigt att organisationen som tar hand om offren har en bred 

kunskap om våld i nära relationer. Det är även av vikt att det finns ett starkt stöd från 

samhället och organisationerna som arbetar med våld i nära relationer och att öka 

kunskaperna hos de som möter offren, vilket oftast är socialarbetare och individer inom hälso- 

och sjukvården (Husso,Virkki, Notko, Holma, Laitila & Mäntysaari, 2012, s. 347).  

  

De största uppmärksammade problemen i bemötandet av kvinnor som är utsatta för våld i en 

nära relation är att socialarbetaren inte kan ge konstruktiv hjälp, att denne inte kan arbeta med 

eller konfrontera förövaren och att socialarbetaren fokuserade mer på att medla mellan man 

och kvinna för att hjälpa äktenskapet istället för att fokusera på våldet som sker i relationen 

(Leung, 2011, s. 300). De brister som finns i bemötandet hos socialarbetare kan bland annat 

bero på hur kvinnorna framställs i lagrum. Genom att se hur exempelvis kvinnor framställs i 

propositioner kan det leda till hur hjälp och stöd skapas och formuleras vilket innebär att om 

kvinnan inte känner igen sig i beskrivningen av stödet kan det resultera i att hon inte söker 

hjälp. Det resulterar även i att myndigheter inte uppmärksammar kvinnorna om de inte passar 

in i beskrivningen då det finns en stereotypisk bild av hur en våldsutsatt kvinna är (Ekström, 

2012, s. 51-54). 

 

Diskussionen om våld i nära relationer, både i den vardagliga kontexten och inom den sociala 

vetenskapen, berör oftast mannens våld mot kvinnan och hur mannen använder våldet för att 

kunna kontrollera kvinnan. Det kan resultera i att annat våld som våld inom samkönade 

relationer förbises (Johnson & Ferraro, 2000, s. 948). För att belysa hela forskningsfältet våld 

i nära relationer och inte förbise något område är det även viktigt att tala om våld i nära 

samkönade relationer. 

Forskningsfältet “Våld i nära samkönade relationer” 

Området våld i nära samkönade relationer är ett relativt obeforskat fält i Sverige. Varken 

kvinno- eller homorörelsen har varit särskilt aktiva för att synliggöra eller lyfta problemet 

kring våld i samkönade relationer (Holmberg & Stjernqvist, 2007, s. 49). Kvinnojourer vänder 

sig inte uttryckligen till lesbiska eller bisexuella kvinnor, men det har påbörjats ett arbete att 

utveckla ett stöd. Enligt Brottsofferjouren är det främst HBTQ-personer som utsatts för 

hatbrott som kontaktar dem. Mansjourer och Kriscentrum för män har stött på problematiken 

men de anser att det ligger utanför deras arbetsområde. Gayjourerna anser att de mestadels 
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arbetar för att stödja HBTQ-personer som vill ha stöd i komma-ut-processen och hänvisar 

HBTQ-personer som söker hjälp för våld till organisationer med specialkompetens, 

exempelvis RFSL (Holmberg & Stjernqvist, 2007, s. 50). 

 

Tidigare forskning har visat att våld i nära samkönade relationer oftast förbises och 

osynliggörs både på politisk nivå som organisatorisk även fast att individer i samkönade 

relationer blir utsatta för våld i nära relationer i lika stor utsträckning som individer i 

heterosexuella relationer. Våldet i nära samkönade relationer ser även det likadant ut som 

våldet i heterosexuella relationer, det existerar både fysiskt som psykiskt våld som följer ett 

upprepande mönster för att kontrollera partnern. Då det kan finnas en homofobi i samhället 

kan partnern även hota med att avslöja den andre för att vara homosexuell, bisexuell eller 

transperson. Därav finns det andra typer av våld inom nära samkönade relationer som inte 

existerar i en heterosexuell relation. Det finns ett flertal faktorer till att våld i nära samkönade 

relationer blir osynliggjort, exempelvis att individerna inte vågar anmäla våldet till 

myndigheter eller polis då de är rädda för att bli diskriminerade (Serra, 2012, s. 585-586, 589-

590). 

 

Samtidigt pågår det en förändring i samhället kring våld i nära samkönade relationer, en 

förändring som påminner om den som skedde när det började talas om kvinnors utsatthet i 

våldsamma relationer på 1970-talet. Det börjar växa fram en medvetenhet om våld i nära 

samkönade relationer men den begränsar sig till organisationer, dock endast i de större 

städerna, som riktar sig till HBTQ-personer. En annan anledning till att våld i nära samkönade 

relationer blivit osynliggjort är för att HBTQ-personer är marginaliserade i samhället på grund 

av att heterosexualitet är något som anses vara det naturliga (Morrison, 2003, s. 81-83). 

 

Det innebär att den tidigare forskning som finns inom området våld i nära samkönade 

relationer är relativt begränsad samt ouppmärksammad. Genom att belysa denna del av 

forskningsfältet skapas en helhet om hur forskningsfältet är uppbyggt kring diskursen våld i 

nära relationer. Att söka på våld i nära relationer i en artikelsökning leder till att främst 

vetenskapliga artiklar om våld i heterosexuella relationer visas och samkönat partnervåld blir 

då till en viss del dolt. För att lättare finna artiklar som berör våld i nära samkönade relationer 

bör sökordet "samkönat" inkluderas. Det innebär att individen bör ha denna kunskap innan då 

det annars riskerar att inte visas i resultatet av sökningen. 

 

Ovan har diskursen våld i nära relationer beskrivits och för att kunna undersöka hur denna 

diskurs är konstruerad behövs ett queerperspektiv anammas. Därav kommer nedan stycke att 

beskriva vad ett queerperspektiv innebär och vad det grundar sig i.  

Queer 

Ambitionen för denna studie är att utföra en queeranalys av diskursen våld i nära relationer. 

För de allra flesta är queer ett begrepp som sitter ihop med homo-, bi- och transsexuell i 

förkortningen HBTQ. HBTQ är ett paraplybegrepp som står för homosexuella, bisexuella, 

transpersoner och queer (Åkesson 2010, s. 147). Queer har ingen direkt betydelse och 

begreppet ska inte innefatta en tydlig definition. Queer syftar till att bryta upp 

kategoriseringar utan att skapa nya. Judith Butler menar till och med att om begreppet skulle 

få en tydlig och enhällig definition skulle det ses som slutet på queer och queerteori 

(Rosenberg, 2002, s. 11-12). Däremot kan queer beskrivas på olika sätt. Det är ett begrepp 

som kan betyda homosexuell, lesbisk, gay, trans- och/eller bisexuell och kan ses som ett 

paraplybegrepp för olika sexuella läggningar, det vill säga att en individ "är" queer. Queer 

inbegriper då icke-normativa genus- och könspositioner vilka även inkluderar heterosexuella 
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individer, exempelvis om en heterosexuell man är feminin och då går emot normen för hur en 

man ska vara. Begreppet queer kan även tolka och förklara kulturella föreställningar som 

refererar till eller faller utanför heterosexuell, homosexuell, bisexuell och transidentiteternas 

förståelse samt kategoriseringar om kön, genus och sexualitet. Det resulterar i att queer som 

begrepp fungerar vid sidan av de etablerade kategorierna som finns för kön, genus och 

sexualitet (Rosenberg, 2002, s. 11-12). Begreppet queer innebär ett kritiskt förhållningssätt till 

det som ses som normativt (Kulick i Rosenberg, 2002, s. 12). Queerbegreppet är ett "görande" 

det vill säga att "queera" och verbet innebär att exponera normer och bryta upp dem. Det 

utförs genom att tala om normer och synliggöra dem för att kunna dekonstruera dem skapa 

nya. Normer är något som ständigt existerar i ett samhälle för att kunna skapa en struktur.  

 

Queerteori intresserar sig för hur strukturer, institutioner, relationer och handlingar håller fast 

vid heteronormativitet (Rosenberg, 2002, s. 13). Begreppet heteronorm innebär en förväntan 

om att människor delas in i kategorierna man och kvinna. Dessa två kategorier är varandras 

motsatser och det finns en förväntan om att män och kvinnor genom sin maskulinitet och 

femininitet är olika. Dessutom förväntas dessa män och kvinnor vara sexuellt attraherade av 

varandra, alltså vara heterosexuella och sträva efter monogama heterosexuella 

parförhållanden. Genom att följa normen ges individen politiska, sociala och ekonomiska 

fördelar i samhället vilket innebär att om normen inte efterföljs leder det till nackdelar för 

individen (RFSL, 2014a). Heteronormativitet bygger på ett antagande om att individer i 

samhället är heterosexuella och att heterosexualitet är naturligt. Heteronormativitet 

vidmakthålls genom institutioner, relationer, strukturer och handlingar, vilket gör 

heterosexualiteten till något naturligt och allomfattande. Under 1970-talet föddes en större 

medvetenhet om homosexuellas rättigheter (RFSL, 2014b). Den politiska aktivismen ökade 

för homosexuellas rättigheter där aktivisterna ville utmana konventionella strukturer som 

traditionella könsroller och monogami (Ambjörnsson, 2006, s. 15-16). Sveriges riksdag 

uttalade 1973 att homosexualitet var en samlevnadsform som var fullt acceptabel, däremot tog 

det till 1979 innan Socialstyrelsen strök homosexualitet ur förteckningen över sjukdomar 

(RFSL, 2014b). I dagens samhälle har lesbiska, homo- och bisexuella individer fått samma 

rättigheter som heterosexuella bland annat att de har rätt att gifta sig, adoptera och behöver 

inte sterilisera sig vid könsbyte (Bromseth, 2012, s. 8).   

 

Queerteorin är inte en enhetlig teori utan ska snarare ses som ett kritiskt perspektiv eller 

position, vilket ger en möjlighet att granska, studera och kritisera heterosexualitetens 

normativa status samt olika relationer mellan genus, kön och sexuellt begär. Queerteori 

utmanar normativa kunskaper och identiteter (Berg & Wickman, 2010, s. 11-13). Begreppet 

queer innebär inte en allmän motståndsidentitet som betyder att gå emot de normer som finns 

i samhället, utan det innebär ett förhållningssätt som står i relation till den heteronorm som är 

av en exkluderande princip. Queerteori är en öppen position för alla som kritiskt vill syna det 

heteronormativa (Rosenberg, 2002, s. 14-15). Queerteorin agerar som ett ifrågasättande av 

sexuella definitioner och heteronormativa köns- och genusidentiteter. Teorin fokuserar på att 

betrakta sexualitet som historiskt, socialt och geografiskt konstruerad. Queerteorin står därför 

inte för någon ursprungssexualitet utan fokuserar på den dominans heterokulturen innehar 

samt hur denna dominans fungerar som en förtryckarmekanism. Fokus ligger på all den röra 

som uppstår i diskussionen om kön och genus (Rosenberg, 2002, s. 63). 

 

Nedan stycke presenterar forskningsfältet inom queerteori för att belysa hur detta 

forskningsfält är uppbyggt, det vill säga vilken typ av forskning som presenteras. 

Anledningen till att denna forskning presenteras är för att utföra en jämförelse mellan 
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forskningsfälten queerteori, våld i nära (heterosexuella) relationer och våld i nära samkönade 

relationer för att se om dessa inkluderar varandra och i sådana fall hur.   

Forskningsfältet ”Queerteori” 

Queerstudier utgår från queerteori och begreppet queer men kopplar samman dessa med andra 

forskningsområden. Det diskuteras om queerteori, begreppet queer och religion i form av att 

queerteori är ett brett och odefinierbart begrepp som inte går att koppla samman med religion 

(Brintnall, 2013, s. 51, 55). Det diskuteras även att queerteori inte längre är en populär teori 

och att den karakteriseras som trött och energilös samt saknar skarpa diskussioner. Samtidigt 

diskuteras det att den nya generationen queerteoretiker inte är lika engagerade i queerteori och 

politik som den tidigare generationen (Halberstam, 2003, s. 361). Queerteori som helhet 

belyses och diskuteras och benämns som en teori som problematiserar normalisering och 

kategorisering (Eng, Halberstam & Muños, 2005, s. 1). 

 

Sammanfattningsvis framgår det att forskningsfälten våld i nära relationer (både hetero- och 

homosexuellt våld) och queerteori inte går samman, det vill säga att våld i nära relationer inte 

involverar queerstudier och queerstudier involverar inte ämnet våld i nära relationer. Våld i 

nära relationer belyser oftast mannens våld mot kvinnan och hur kvinnan mår i relationen 

samt hur kvinnan som offer framstår i lagen. Det innebär att våld i nära samkönade relationer 

oftast förbises vilket kan bero på att det är ett forskningsfält som finns mellan våld i nära 

relationer (som oftast handlar om heterosexuellt våld) och queerstudier. 

 

Genom att anlägga ett queerteoretiskt perspektiv möjliggör det att syna de kategoriseringar 

som uppstår när det talas om offer och förövare i våld i nära relationer. När dessa 

kategoriseringar synliggörs framgår det vilka individer hjälporganisationerna tilltalar och 

vilka de inte tilltalar. Queerteorin gör det även möjligt att granska de könstillhörigheter som är 

accepterade i samhället. Därav kommer begreppen kön, genus och sexualitet beskrivas för att 

förstå innebörden av dessa begrepp och vilken påverkan dessa kan ha på vilka som tilltalas i 

diskursen våld i nära relationer. 

Begreppen "kön", "genus" och "sexualitet" 

Begreppen kön, genus och sexualitet är begrepp som ofta tas upp för diskussion i den 

offentliga debatten och det finns en ständig diskussion om vad dessa begrepp betyder. I denna 

studie kommer dessa begrepp att förklaras ur ett queerteoretiskt perspektiv på grund av 

begreppens mångbetydelse. Queerteorin beskriver begreppet kön som något som inte finns 

utan något som “görs”. Det innebär att detta förhållningssätt problematiserar samhällets 

heterosexuella syn på att män och kvinnor är olika sorters varelser som fungerar olika i olika 

sammanhang (Dahl, 2005, s. 68). Ett annat sätt att se på begreppet kön är som det biologiska 

könet, det individer föds med medan genus innebär det sociala könet, den könsidentitet 

individen själv väljer. Däremot betonas att samhällets koppling mellan kön och genus 

resulterar i att homosexuella förtrycks då heterosexualitetens motsatser ses som obligatoriska 

(Butler i Rosenberg, 2005, s. 22-23). Uppdelningen mellan kön och genus har kritiserats då 

denna kan återkonstruera att det finns en förkulturell och naturlig ursprunglig manlighet och 

kvinnlighet (Butler i Ambjörnsson, 2006, s. 110-111). Det innebär att kön är något som 

skapas av individerna i samhället och upprätthålls av dem, då kön är något som “görs”. 

Kvinnor och män tillskrivs olika egenskaper som exempelvis kvinnor associeras med familjär 

och män med framgång. Det påverkar hur kön, genus och sexualitet utformas i samhället och 

kategoriserar in individerna i dessa begrepp, individen får ett kön när denne föds och antas 

vara heterosexuell. Genus är det individen kategoriserar sig själv i. Det innebär att 

heterosexualitet är något som ses som det naturliga medan andra konstellationer ses som 
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onaturliga och osynliggörs. De osynliggörs exempelvis genom media där familj anses vara en 

kvinna och en man som oftast har två barn. 
 

Om ens genus är ett slags görande - en oupphörlig aktivitet som, delvis, utförs utan ens vetskap 

och utan ens vilja - är det inte för den sakens skull automatiskt eller mekaniskt. Det är tvärtom en 

praktik av improvisationer inom en scen av tvång (Butler, 2006, s. 23). 

 

Det innebär att individens genus är något som tvingar in individen i samhällets ideologi om 

vad dennes genus är, det vill säga att även om individens genus inte sker automatiskt tvingas 

individen ändå in i en genuskategorisering. När en individ tilldelas ett genus måste individen 

nå upp till de ideologier detta genus medför, individen måste spela en roll som passar med 

dennes genus, det är så att säga något som individen ständigt måste vidmakthålla. Så om en 

kvinna ser sig själv som en kvinna, måste denne hela tiden agera som en kvinna och är inget 

som sker automatiskt utan något som samhället tvingar in individen att kategorisera sig i.  

 

Performativitet innebär att begreppen “kvinna” och “man” är något som konstrueras, något 

som “görs” och inte “är”, och är i ständig förändring (Rosenberg, 2005, s. 9). Det är de sociala 

praktikerna som skapar kön, genus och sexualitet och andra sociala kategorier. Ett begrepp 

som kan kopplas samman med performativitet är diskurs och en diskurs inom detta ämne är 

den heterosexuella matrisen. (Rosenberg, 2005, s. 14). Den heterosexuella matrisen innebär 

att individer delas in i två kategorier, två stabila kön. Det som skapar dessa kön är den 

kulturella kontexten, det vill säga manligt och kvinnligt, maskulint och feminint och dessa två 

kategorier är varandras motsatser och är över- och underordnade varandra samt är 

obligatoriska i den sociala praktiken. Kön och sexualitet är två begrepp som på grund av den 

heterosexuella matrisen är svåra att skilja på. Kultur kopplar ihop könskategorierna med 

sexualitet det vill säga att kvinnans sexualitet kopplas samman till en man och tvärtom 

(Rosenberg, 2005, s. 10-11). 

 

Anledningen till att dessa begrepp är viktiga att belysa i denna studie är för att visa på hur 

individer kategoriseras in i begreppen kön, genus och sexualitet och får då olika status, vilket 

påverkar vilka individer det är som tilltalas i diskursen våld i nära relationer.  

Meningen med denna studie 

Syftet med denna studie är att undersöka tilltalet inom diskursen våld i nära relationer samt 

vilka konsekvenser denna diskurs kan få för samhällets stödinsatser till dem som lever i en 

våldsrelation.  

 

 Hur konstrueras tilltalet inom diskursen våld i nära relationer i stödinsatser inom 

kommunal och ideell verksamhet och i dagstidningar? 
 Hur tilltalas offer och förövare i diskursen våld i nära relationer? 

Tillvägagångsätt 

I detta kapitel kommer den kvalitativa forskningsdesignen och metoden beskrivas för att 

tydliggöra studiens upplägg. Denna del kommer även ta upp innebörden av den 

socialkonstruktionistiska grunden och beskriva hur dokumentinsamlingen har införskaffats. I 

studien kommer en diskursanalys att genomföras och i kapitlet kommer denna analysmetod 

att presenteras och beskrivas. I det sista avsnittet kommer etiska aspekter att tas upp med 

innebörden av en dokumentstudie. 
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Forskningsdesign och metod 

Forskningsdesign innebär en struktur eller ram som vägleder hur den valda metoden används 

samt hur analysen av datan skall ske. Forskningsmetod innebär den teknik som används vid 

insamlandet av data (Bryman, 2012, s. 48). 

 

Denna studies forskningsdesign är en dokumentstudie vilken studerar olika typer av texter, 

exempelvis hemsidor och dagstidningar, och grundar sig i socialkonstruktionismen. Ett 

socialkonstruktionistiskt förhållningssätt kommer att vara grunden för denna studie och 

innebär att språket observeras för att se hur diskursen våld i nära relationer är konstruerad. 

Kategorier, det vill säga diskurser, är något som skapar identiteter och försätter människan i 

en hierarkisk ordning, det skapar en gruppering som lätt kan exkludera de stigmatiserade 

individerna i samhället. Stigmatisering innebär att vissa individer anses som avvikande från 

samhällets normativa föreställning och blir då nedvärderade av de andra individerna i 

samhället. När den avvikande individen internaliserar samhällets förväntningar skapas stigma 

(Persson, 2012, s. 130-131). Genom att socialkonstruktionismen studerar språket och 

queerteori kritiserar kategoriseringar kan dessa sammanföras för att skapa ett kritiskt 

förhållningssätt och bryta upp de kategoriseringar som existerar, då dessa kategoriseringar 

skapas via språket. 

 

För att besvara studiens frågeställningar har material som tidningsartiklar, tre ideella 

organisationers och tre kommuners hemsidor valts att samlas in för att studera tilltalet i 

diskursen våld i nära relationer. Därav har en kvalitativ forskningsmetod använts för att 

undersöka materialet och kunna tolka dessa via språket, det vill säga på ett 

socialkonstruktionistiskt sätt. Den kvalitativa analysen syftar till att urskilja mönster ur en 

större mängd data och bryta ner data till mindre delar, organisera och koda om dem till 

sammanfattningar. Data delas upp för att kunna sortera ut de viktigaste mönstren från de 

ointressanta för att kunna skapa en mening i data (Fejes & Thornberg, 2012, s. 32). I denna 

studie har mönster utvunnits ur analysen för att skapa en sammanfattning av hur diskursen 

våld i nära relationer är konstruerad. Genom att urskilja dessa mönster kan kärnan ses i 

diskursen och då även konstruktionen av tilltalet och vice versa. 

Netnografi 

I denna studie presenterar kapitlet "En berättelse om Charlie" empirin för studien. Charlie är 

en konstruerad individ som inspirerats av studiens författares egna erfarenheter där Charlie 

representerar en stödsökande som behöver hjälp med att komma ur en våldsam relation. 

Eftersom Charlie sökte hjälp via internet kommer en netnografisk analysmetod att användas. 

Netnografi är ett verktyg som studerar och tolkar det individen möter på internet. Det kan ses 

som en motsvarighet till etnografi, där etnografi studerar kulturer som är bundna till fysiska 

platser. Skillnaden mellan etnografi och netnografi är att plattformen som studeras är internet 

och består av virtuella kulturer (Kozinets, 2011, s. 88-89). Den netnografiska analysmetoden 

syftar till att upptäcka nya mönster och samband vilken hör samman med internetkulturens 

sociala processer. Därmed går det att fastställa olika kommunikationsmönster och vilket 

innehåll kommunikationen genererar (Kozinets, 2011, s. 115). Genom att använda sig av en 

netnografisk analys kan normer om vad som är acceptabelt inom en viss kultur synliggöras. 

Därmed är en netnografisk analysmetod idealisk för att studera hur en individ tilltalas av de 

olika stödinsatserna i samhället. Genom att inta Charlies subjektiva upplevelse kan en känsla 

förmedlas om hur diskursen våld i nära relationer påverkar stödinsatser och hur det i sin tur 

berör individer som söker stöd. 
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Subjektivitet 

Fejes och Thornberg (2012, s. 221) menar på att en forskare bör vara reflexiv, vilket innebär 

att reflektera över tillvägagångssätt och metodval, sina perspektiv och utgångspunkter, sin 

förförståelse och sina egna värderingar. Forskaren bör vara medveten om att denne kan 

influeras av aktörerna och bör även reflektera över denna del i studien. I denna studie har det 

varit viktigt att vara subjektiv för att kunna få en förståelse för hur en individ bemöts på de 

olika hemsidorna. Denna studie har en socialkonstruktionistisk grund vilket innebär att 

världen är konstruerad och subjektiviteten syftar till att alla individer är olika och att alla 

individer upplever och ser världen på olika sätt. Det innebär att denna studies resultat inte 

kommer att kunna generaliseras då den utgår från en subjektiv synvinkel, vidare är inte 

studiens avsikt att generalisera tilltalet utan att istället belysa hur tilltalet i diskursen våld i 

nära relationer är konstruerad. 

Dokumentsökning 

Dokumentsökandet skedde via Google och Socialstyrelsens, Stockholm kommuns, Säffle 

kommuns, Bjurholm kommuns hemsidor. Anledningen till att dessa kommuner valdes till 

denna studie var för att de representerar en stor, en mellan och en liten kommun, vilket visar 

på hur bemötandet eventuellt kan skiljas åt mellan de olika kommunerna och skapar ett 

bredare perspektiv. 

 

Alla kvinnors hus, Mansjourens, Strängnäs stödboendes och RFSL:s hemsida valdes till 

studien då dessa representerar olika typer av ideella verksamheter och bidrar till att ge ett 

bredare perspektiv om hur stödinsatser och bemötande formuleras på hemsidorna. 

Anledningen till att Alla kvinnors hus hemsida valdes var för att det är den största ideella 

verksamheten med störst erfarenhet som arbetar med stödinsatser för kvinnor i våldsamma 

relationer. Mansjouren valdes för att det är den jour som kommer upp först i söklistan på 

Google, därav är det den första sidan individer möts av. Strängnäs stödboende undersöktes för 

att det var en könsneutral sida som tar emot både kvinnor och män som våldsoffer. RFSL:s 

hemsida studerades för att det är den enda verksamheten som arbetar aktivt med stöd för 

samkönat partnervåld. 

 

Dagens Nyheters, Aftonbladets och Göteborgs-Postens hemsida användes för att dessa 

tidningar är bland de tre största i Sverige och är då representativa för att undersöka hur 

individer tilltalas och bemöts i artiklar inom ämnet våld i nära relationer. 

Dagstidningsartiklarna som studerades publicerades mellan 2013 och 2014. De sökord som 

användes på respektive dagstidnings hemsida var “våld i nära relationer” och “partnervåld”. 

Det resulterade i 128 tidningsartiklar och av dessa artiklar valdes fyra artiklar som benämnde 

begreppet HBTQ för att skapa ett urval, då alla 128 artiklar inte kunde tas med i denna studie. 

Inklusionskriterier innebär att forskaren väljer vissa kriterier som forskningsstudier måste 

uppfylla för att kunna inkluderas i undersökningen och om en forskningsstudie inte uppfyller 

de inklusionskriterier som finns tas denna bort (Booth et al., 2012, s. 98-99). De 

inklusionskriterier som fanns för att välja ut de valda tidningsartiklarna var att de skulle 

innehålla våld i nära relationer samt att de även skulle innehålla våld i nära samkönade 

relationer och/eller HBTQ-begreppet. Därav valdes ingen artikel från Aftonbladet ut då ingen 

artikel innehöll de inklusionskriterier som fanns för denna studie. 
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Tabell 1. Sammanställning av de studerade dokumenten 

 

Titel Typ av dokument År Avsändare 

Alla kvinnors hus Hemsida 2014 Kvinnojour 

Strängnäs stödboende Hemsida 2014 Stödboende 

Mansjouren Hemsida 2014 Mansjour 

Stockholms kommun Hemsida 2014 Stockholms kommun 

Säffle kommun Hemsida 2014 Säffle kommun 

Bjurholms kommun Hemsida 2014 Bjurholms kommun 

RFSL Hemsida 2014 RFSL 

“Frihet från våld måste bli ett nationellt folkhälsomål” Debattartikel 2014 Dagens Nyheter 

“Återupprätta tvärsammanpolitiska samarbeten i riksdagen” Debattartikel 2014 Dagens Nyheter 

“Bra och avgiftsfri primärvård är basen” Debattartikel 2014 Göteborgs- 
Posten 

“Sista kvällen som Fi satt på åskådarplats” Nyhetsartikel 2014 Göteborgs- 
Posten 

Litteratursökning 

För att finna tidigare forskning användes databasen Summon på Örebro Universitet. Någon 

tidsbegränsning användes inte och både nationella och internationella studier inhämtades. I 

det första steget av litteratursökningen användes ordet “domestic violence” för att finna 

kunskap kring hur det talades om våld i nära relationer på forskningsfältet. I det andra steget 

användes sökordet “domestic violence in same-sex relationships” för att belysa 

forskningsfältet om våld i nära samkönade relationer.  I det tredje steget användes sökordet 

“queer studies” för att belysa vad forskningsfältet om queerteori uppmärksammar. 

Diskursanalys 

I denna studie kommer diskursanalys att användas som analysmetod för att belysa hur språket, 

det vill säga tilltalet, konstruerar diskursen våld i nära relationer. Diskursanalys syftar till att 

se hur samhället konstrueras genom vårt språk. Under en diskursanalys är inte målet att se till 

vad texterna står för utan målet är att belysa hur verkligheten ser ut och är konstruerad (Watt 

Boolsen, 2007, s. 169). Diskursanalys kan även beskrivas som; 
 

En stringent användning av teori och metod som legitimerar vetenskapligt producerad kunskap. Det är 

genom att se världen genom en bestämd teori som man kan befria sig från vissa av sina förutfattade 

meningar och ställa andra frågor till materialet än man kan göra utifrån sitt vardagliga sätt att tänka 

(Jørgensen & Phillips i Watt Boolsen, 2007, s. 171). 

 

Diskursanalys är ett hjälpmedel för att förstå språkets roll i hur individer skapar sin verklighet. 

Denna analysmetod används med fördel när forskaren vill studera vilka sanningar som skapas 

om vad som är normalt och onormalt i samhället eller vad som tas för givet eller vad som 

osynliggörs genom det som beskrivs i tal och skrift. Exempelvis kan ett utdrag ur en intervju 

ses som en beskrivning av verkligheten, alltså en sanning. Det är språket som formar världen 
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på olika sätt och lyfter fram det individen ser som sanning, och denna sanning blir en språklig 

konstruktion som ständigt förändras. Diskursanalys är ett sätt att belysa språkets formgivande 

och skapande samt hjälper oss att “skaka om” det individen tar för givet i sit vardagsliv samt 

inom sin profession (Fejes & Thornberg, 2012, s. 81-84). Diskurs är något som existerar både 

på en medveten och en omedveten nivå. Det innebär att en individ som skriver en text väljer 

vad som är viktigt att lägga fokus på och samtidigt väljer den vad som inte ska finnas med i 

texten. Därav är det viktigt i en diskursanalys att studera vad som finns samt inte finns i en 

text (Andersson, 2001, s. 15). 

 

Diskursanalys användes i denna studie för att undersöka och tolka språket i det insamlade 

materialet. Det som studerades var hur olika ideella verksamheter och kommuners hemsidor 

samt hur tidningsartiklar tilltalar individer i diskursen våld i nära relationer. Genom att 

använda en diskursanalys blir olika mönster tydliga och det går att uppmärksamma hur 

diskursen våld i nära relationer är uppbyggd samt vilka den tilltalar. Det innebär även att 

studera vad som inte sägs på hemsidorna och hur detta kan ta sig till uttryck. Exempelvis ses 

kvinnor som offer och män som förövare även fast att det inte står utskrivet. Att sedan tillföra 

ett queerteoretiskt perspektiv på diskursanalysen innebär att bryta upp kategoriseringar som 

finns inuti diskursen och som den är uppbyggd av och sära på dessa för att se hur diskursen är 

konstruerad. När detta synliggörs kan förståelsen för hur diskursen uppkommit bli synligt och 

då kan förändringar skapas, vilket leder till nya diskurser. 

Etik 

Vetenskapsrådet (2014) har utformat etiska riktlinjer till vetenskapliga studier, däremot 

vänder sig dessa etiska riktlinjer till de forskare som väljer att ha mänskliga deltagare. Då det 

insamlade materialet inte införskaffats via intervjuer går det inte att använda Vetenskapsrådets 

etiska riktlinjer men det är ändå av vikt att belysa etiska aspekter i denna dokumentstudie. De 

etiska aspekterna som bör beaktas är att de ideella organisationerna, kommunerna och 

dagstidningarna inte har möjlighet att replikera på våra tolkningar. I och med att denna studie 

är utförd i ett queerteoretiskt perspektiv är det av vikt att vara medveten om att queerteori 

utgår ifrån att kritisera de kategoriseringar som finns och det är då av vikt att texten är korrekt 

formulerad för att inte missförstånd ska uppstå. Det är viktigt att veta att intentionerna hos de 

studerade hemsidorna säkerligen inte är att exkludera några individer utan det är snarare en 

konsekvens som skapats av hur hemsidorna är formulerade, det vill säga vilka individer det är 

som tilltalas.  

Berättelsen om Charlie 

Detta kapitel berör berättelsen om Charlie. Under berättelsens gång kommer det insamlade 

materialet denna studie utgått från att presenteras och analyseras ur ett queerperspektiv. Att 

texten queeras innebär att den bryter upp normer, mönster och kategoriseringar i syfte att 

besvara studiens frågeställningar. Tre kommunala hemsidor presenteras för att belysa tre 

kommuner i tre olika storlekar då Charlie skulle kunnat vara bosatt i någon av dessa. 

Dagstidningarna som studerats fokuserar på hur tilltalet i diskursen våld i nära relationer 

konstrueras och bemöter individer i samhället. I nästa kapitel kommer berättelsen om Charlie 

att kopplas ihop med studiens teoretiska reflektioner. Anledningen till att Charlie är 

huvudpersonen är för att bättre kunna förstå hur en individ tilltalas i stödsökandet utifrån en 

offerroll där Charlie även tillhör en minoritet. 

 

Denna berättelse börjar med Charlie. Charlie identifierar sig som en HBTQ-person och sitter 

just nu vid sin dator och vet inte vart hen ska vända sig. Under ett flertal år har Charlie varit 
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utsatt för kränkningar, hot och ibland även slag och sparkar från sin partner. Igår gick det så 

långt att Charlie insåg att hens livssituation måste förändras då hen svimmade och låg 

medvetslös i ett antal timmar efter slagen. Charlie känner att hen måste ha hjälp snarast 

möjligast men är inte redo för att lämna sin partner då hen fortfarande har känslor för denne. 

Charlie väljer att söka upp tre olika ideella organisationer för att se vilken av dessa som kan 

erbjuda Charlie hjälp. Charlie känner att hen måste ha hjälp snarast möjligast och börjar att 

söka på internet efter information om stöd. Charlie stöter på begreppet ideell organisation 

och blir fundersam på vad det är. 

Ideella organisationer 

Ideella organisationer som exempelvis kvinnojourer går under begreppet NGO:s, ”Non 

governmental organisations” vilket betyder att organisationen inte är statlig och då inte en 

myndighet. Fördelarna med detta är att organisationen blir mer fri i sitt arbete och inga 

journaler förs över samtalen som sker. Begrepp som ”frivillig organisation” och ”ideell 

organisation” används ibland och dessa innebär att organisationen bygger på frivilligt arbete. 

Kontakten med kvinnojourer leder ofta till att kvinnor för första gången vågar berätta sin 

historia och det kan sedan leda vidare till kontakt med andra myndigheter, exempelvis 

socialtjänst och polis (Bylund, 2008, s. 291). 

 

Charlie finner de ideella organisationer intressanta och söker vidare och finner hemsidan Alla 

kvinnors hus. På sidan “Vi hjälper dig” möts Charlie av följande information:   

 
Alla Kvinnors Hus ger kostnadsfritt stöd och rådgivning till unga tjejer, kvinnor och deras barn 

som är utsatta för våld, hot om våld, misshandel, våldtäkt, trakasserier eller annan kränkande 

behandling (Alla kvinnors hus, 2014). 
 

Här framkommer det att Alla kvinnors hus endast vänder sig till kvinnor, tjejer och barn som 

har utsatts för eller bevittnat våld. Det framkommer även vilken typ av våld det är som kan 

utövas gentemot kvinnor, tjejer och barn, det vill säga offren. Här nämns inte män och killar 

däremot skulle lesbiska kvinnor kunna identifiera sig med det som står skrivet då texten 

benämner kvinnor som helhet och inte utifrån deras sexualitet. 

 

Under sidan “Vi hjälper dig” på Alla kvinnors hus finns det en undermeny på vänster sida om 

vilka typer av jourer de bedriver; kvinnojour, tjejjour, juristjour och barnjour. Det 

framkommer även att de har stödsamtal till kvinnor och barn, skyddat boende, samverkan för 

sexuellt utsatta och samtal för män. Av detta framgår det relativt tydligt vilken målgrupp Alla 

kvinnors hus vänder sig till, vilket är våldsutsatta kvinnor och tjejer samt barn som bevittnat 

våld. Namnet Alla kvinnors hus vänder sig tydligt till kvinnor, vilket kan medföra att män inte 

söker sig till denna organisation. 

 

Genom att använda sig av underrubriker som kategoriserar offren enligt generationer blir 

dessa begrepp könade, det vill säga att de riktar in sig till kvinnor, tjejer och barn. Kategorin 

barn ses som okönad då barn inte kategoriseras som pojke eller flicka utan går under 

benämningen barn. Det framgår av underrubriken “barnjour” att Alla kvinnors hus erbjuder 

stöd för barn under 18 år som bevittnat och/eller blivit utsatta för våld i hemmet. Däremot 

specificeras inte vilken typ av våld det rör sig om, det kan exempelvis handla om att föräldern 

utövar våld gentemot sitt barn eller att en 16-årig kille blir utsatt för våld av sin partner då 16-

åringar juridiskt sett är barn. Dock kan det innebära för exempelvis en 16-årig pojke att denne 

inte identifierar sig som ett barn och tar sig därmed inte vidare till underrubriken “barnjour” 

eller att denna “barnjour” inte vänder sig till partnervåld. I och med att Alla kvinnors hus har 
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två underrubriker som just riktar sig till kvinnor och tjejer kan det leda till att killar inte söker 

sig vidare på Alla kvinnors hus hemsida. 

 

Om Charlie däremot identifierar sig som man och söker sig till Alla kvinnors hus finner hen 

längst ned på undermenyn “Samtal för män”. Denna sida riktar sig dock till våldsutövande 

män vilket inte passar in på Charlie och kan innebära att Charlie letar sig vidare och finner 

hemsidan Mansjouren. Under sidan “Så fungerar Mansjouren” framkommer det hur de 

arbetar på Mansjouren, hur samtalen går till (grupp, par och enskilt), telefontider, priser, 

juristhjälp och öppet hus. Det framkommer även att de har samtal endast för män vissa dagar 

och både för män och kvinnor andra dagar, det innebär att de riktar sig till män då de bland 

annat har specifika dagar samt att de även är välkomna samma dagar som kvinnorna kommer 

dit. Dock framkommer det inte på hemsidan vilka Mansjouren vill hjälpa, det vill säga om de 

riktar sig till förövaren eller offret. Det första individen möts av under rubriken “Så fungerar 

Mansjouren” är detta: 

 
Människor behöver ibland någon att tala med. Det kan vara en kris av något slag eller ett problem 

som känns oöverkomligt. På Mansjouren lyssnar vi utan att döma. Vi frågar när vi inte förstår. Vi 

är övertygade om att alla människor har lösningen på sina problem inom sig – det är bara svårt att 

hitta den ibland (Mansjouren, 2014). 
 

Det kan tolkas som att de riktar sig till både offer och förövare men inget konkret om detta 

står skrivet utan Mansjouren skriver tydligt att de har samtal både för män och kvinnor. 

Namnet Mansjour är riktat till män vilket kan medföra att kvinnor inte söker sig dit. Texten är 

könsneutral men däremot står det under rubriken “Parsamtal”; 

 
I ett parsamtal träffar paret en kvinnlig och en manlig volontär från vår sida. Ni får båda berätta er 

bild av förhållandet. Volontärerna lyssnar och frågar (Mansjouren, 2014). 
 

Detta kan tolkas som att, då volontärerna är en man och en kvinna, att Mansjouren tycker att 

även paret bör bestå av en man och en kvinna, vilket kan leda till att Charlie som HBTQ-

person inte känner sig manad att söka hjälp i verksamheten. Däremot framkommer det under 

rubriken “Öppet hus”: 

 
På måndagar har vi Öppet hus mellan 18-20. Då är vi minst ett par stycken volontärer i lokalerna 

så det är bara att droppa in för att hälsa på och ta en kopp kaffe och kanske få en chans att se hur vi 

har det utan att för den skull kasta sig in i en samtalsgrupp (Mansjouren, 2014). 
 

Det kan läsas som att alla är välkomna oavsett sexualitet då det är skrivet på ett könsneutralt 

sätt men det innebär inte att texten inkluderar alla då vissa individer inte tilltalas, exempelvis 

tilltalas inte HBTQ-personer specifikt. 

Charlie bestämmer sig för att söka vidare för att se om det finns fler alternativ som eventuellt 

kan passa hen bättre. Charlie finner efter mycket om och men Strängnäs stödboende, detta 

genom att hen hört talas om att det finns en stödjour i Strängnäs. Charlie läser på sidan “Om 

oss” att stödboendet riktar sig till män, kvinnor och barn som offer i en våldsam relation. 

 
Strängnäs stödboende är ett av få boenden i Sverige som utöver kvinnor och barn även tar emot 

män som blivit utsatta för våld i nära relation [...] Vi på Strängnäs Stödboende anser att våld i nära 

relation har många olika förklaringsmodeller. Oavsett förklaringsmodell anser vi att alla som 

utsätts för våld har rätt till att få samma möjligheter till hjälp och därför är vi ett könsneutralt 

boende (Strängnäs stödboende, 2014). 
 

I och med att texten tydligt riktar sig till män och kvinnor kan det leda till att individer som 

inte identifierar sig som män eller kvinnor väljer att inte vända sig till Strängnäs stödboende 
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för hjälp. Strängnäs stödboende använder sig inte av heterosexuella könsuttryck eller 

förklaringar. De skriver att de är ett könsneutralt boende men däremot när de använder 

begreppen man och kvinna blir texten könad. 

 

Under sidan “Vårt arbete” framgår det att: 

 
Strängnäs stödboende är ett skyddat stödboende för personer som är våldsutsatta i sina nära 

relationer, vi möter personer som är utsatta för alla typer av våld och vi har bred kunskap om 

problematiken. Vi utbildar oss ständigt och söker ny kunskap vilket är ett måste för att kunna ge 

ett bra stöd (Strängnäs stödboende, 2014). 

 

I detta stycke är Strängnäs stödboende könsneutrala, de nämner varken man eller kvinna utan 

benämner individer som personer, vilket bidrar till att fler individer kan känna sig välkomna 

att söka hjälp hos Strängnäs stödboende. Charlie känner att både hemsidan och namnet 

Strängnäs stödboende associeras till ett stödboende och inte till någon jourverksamhet. Det 

leder till att Charlie inte känner sig säker att söka hjälp där då hen inte är säker på att flytta 

ifrån sin partner är det rätta beslutet då Charlie fortfarande är kär och vill att förhållandet ska 

fungera men att våldet och kränkningarna ska upphöra. Därmed söker sig Charlie vidare till 

RFSL:s hemsida. 

 

På RFSL:s hemsida under menyn till vänster finns en hänvisning till sidan “Prata med någon” 

som leder till sidan “Jour, kuratorer och stöd”. På denna sida finns kontaktuppgifter till 

RFSL:s brottsofferjour för HBT-personer, RFSL:s kuratorer och rådgivare, till HBT-jouren, 

till heder.nu och umo.se. När Charlie kommer till denna sida visar det sig att hen kan få hjälp 

via kuratorer eller RFSL:s brottsofferjour. RFSL väljer att använda sig av begreppet HBT och 

inte HBTQ på deras hemsida vilket medför att heterosexuella och queerpersoner inte nämns. 

Då Charlie identifierar sig som en HBTQ-person och RFSL använder sig av begreppet HBT 

känner sig Charlie inte direkt tilltalad till den hjälp RFSL har att erbjuda. 

 

På RFSL:s brottsofferjours hemsida under sidan “Hur vi kan hjälpa dig” står det: 

 
Vi arbetar inte med par. Vi menar att det är svårt att förändra ett våldsamt mönster medan 

relationen pågår och i samtal med samma stödperson. Vi har inte heller stödsamtal med den utsatta 

personen och förövare var för sig om man fortfarande har en relation (RFSL, 2014). 

 

RFSL tar inte emot par som befinner sig i en våldsam relation medan relationen pågår samt att 

de inte har samtal med båda individerna i parrelationen. Det kan medföra att individer inte 

vänder sig hit då de inte är redo att lämna relationen. Charlie som inte är redo att lämna sin 

relation och känner sig osäker kring hur RFSL menar med denna del bestämmer sig för att 

istället leta hjälp hos sin hemkommun och söker reda på hur kommunen arbetar. 

Kommunala verksamheter 

Kommunen arbetar enligt Socialtjänstlagen (2001:453) och första kapitlet i denna lag 

beskriver deras mål. Det innebär bland annat att socialtjänsten ska inneha ett respektfullt 

bemötande till de som söker hjälp hos dem. Efter att Charlie har läst hur kommunen arbetar 

känner sig Charlie säker på att söka hjälpa hos sin hemkommun. Om Charlie hade bott i 

Stockholm och hittat sidan “Våld i nära relationer” på kommunens hemsida hade hen mötts av 

vilken målgrupp de vänder sig till:   

 
Om du utsätts för våld av den person du lever med eller annan person som står dig nära, kan du få 

stöd och hjälp av socialtjänsten på din stadsdelsförvaltning. Om du har barn ska de få stöd för egen 
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del och personen som utövar våld ska erbjudas insatser för att ändra sitt beteende (Stockholm 

kommun, 2014). 
 

I ovan citat kan det utläsas att texten är könsneutral då de använder begreppet “person” och 

skriver i andra person med begreppen “du” och “dig”. Längre ned på sidan hänvisar 

kommunen till Kriscentrum för kvinnor och barn och hedersrelaterat våld och förtryck samt 

frivilliga organisationer. Frivilliga organisationer innebär ideella organisationer som på denna 

hemsida i huvudsak riktar sig till kvinnor som offer eller riktar sig till män som förövare. 

Även om texten ovan är könsneutral framkommer inte hela sidan som detta då de riktar sig 

främst till kvinnor som offer och män som förövare. 

 

Under menyn på sidan “Våld i nära relationer” finns två vidarehänvisningar som heter 

“Relationsvåldscentrum” och “Operation kvinnofrid”. Under “Relationsvåldscentrum” står 

det att: 

 
Relationsvåldscentrum är en råd- och stödverksamhet för personer över 18 år som varit utsatta för 

partners våld eller hedersrelaterad våld och som har gjort en polisanmälan (Stockholm kommun, 

2014). 
 

Personer som kan söka sig till Relationsvåldscentrum kan, enligt texten ovan, själva välja 

vilken typ av köns- och sexualitetstillhörighet de har men däremot måste de ha gjort en 

polisanmälan för att kunna söka sig hit. Sidan “Operation kvinnofrid” vänder sig till kvinnor 

vilket syns tydligt av namnet men på sidan framgår det inte att det gäller just heterosexuellt 

våld, det vill säga mannens våld mot kvinnan. 

 

Om Charlie däremot hade bott i Säffle kommun och försökt söka hjälp via deras hemsida hade 

hen funnit sidan “Våld, övergrepp, brott” där det står överst att den individ som blivit utsatt 

för akut våld eller brott först ska vända sig till 112. Det står även att den individ som blivit 

utsatt för våld ska vända sig till socialtjänsten, dock finns det inget telefonnummer eller någon 

e-mailadress till socialtjänsten utan individen ska istället vända sig till 112. Under denna text 

finns rubriken “Kvinnor som är utsatta för hot eller våld kan kontakta:” och under denna 

hänvisar Säffle kommun till två olika ideella organisationer; kvinnojouren Frida och Alla 

kvinnors hus. 

 

I och med att kommunen hänvisar till ideella organisationer kan det tolkas som att kommunen 

lägger över en stor del av ansvaret på de ideella organisationerna då socialtjänsten endast 

nämns snabbt i början av sidan. De flesta ideella hänvisningar riktar sig till kvinnor som offer, 

dock nämns det inget om vem förövaren kan vara. Det kan vara problematiskt att hemsidan på 

kommunen heter “Våld, övergrepp, brott”, då många som befinner sig i en offerposition inte 

alltid är medvetna om det trots att de utsätts för våld, övergrepp och/eller brott (Muehlenhard 

& Kimes, 1999, s. 237). 

 

Om däremot Bjurholm hade varit Charlies hemstad hade hen funnit på sidan “Omsorg och 

hjälp” en meny där det finns rubriker för handikappsomsorg, psykisk hälsa och 

flyktingmottagning. Däremot finns det ingen sida som vänder sig direkt till våldsutsatta 

individer utan det finns en sida i menyn som benämns “Kvinnojour”. Problematiken med 

denna sida är att individen själv måste förstå att kvinnojourer arbetar med våld i nära 

relationer. Socialtjänsten nämns inte någonstans på hemsidan. Under rubriken “Kvinnojour” 

står det; 
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Vännäs kommun, Bjurholms kommun och Vännäs vårdcentral har tillsammans utarbetat ett 

handlingsprogram som syftar till att: 
- Höja medvetandenivån och kunskapen om kvinnovåld och dess konsekvenser hos myndigheter 

och andra organisationer som berörs av denna problematik. 
- Få till stånd ett väl fungerande samarbete mellan berörda myndigheter och organisationer. 
- Fungera som en "lathund" för olika myndigheters agerande i samband med att våld mot kvinnor 

konstateras eller anmäls. 
- Ge berörd personal vägledning i arbetet med att stödja utsatta kvinnor och deras familjer 

(Bjurholm kommun, 2014). 

 

Här tydliggörs det att denna sida riktar sig till hjälpare, det vill säga de som arbetar på 

organisationer som vårdcentral och kommun, då texten utgör ett handlingsprogram som är 

under arbete. Det medför att Charlie som befinner sig i en offerposition inte finner någon 

hjälp på hemsidan. Begreppet “kvinnojour” står skrivet i rubriken men det finns inte någon 

hänvisning till en sådan organisation. Deras handlingsplan finns att inhämta, dock 

framkommer det av titeln att handlingsprogrammet berör mäns våld mot kvinnor och barn 

som bevittnat våld. Längre ner på sidan står det att: 

 
Kommunal har i samarbete med Folksam och Sveriges kvinnojourers riksförbund startat ett projekt 

som vänder sig till alla som är anslutna i Kommunal. Om du är medlem i Kommunal har du 

automatiskt rätt till kostnadsfri professionell hjälp. Du får upp till tio kostnadsfria stödsamtal. Vill 

du komma i kontakt med professionell hjälp ska du ringa 020-95 38 27 (Bjurholm kommun, 2014). 
 

Denna text riktar sig till de individer som är medlemmar i fackförbundet “Kommunal”. 

Däremot finns det ingen hänvisning för den individ som inte är medlem i fackförbundet. Det 

innebär att individerna är kategoriserade utifrån facktillhörighet och inte utifrån en 

våldskategori (offer och förövare). Charlie finner ingen hjälp och bestämmer sig för att se om 

någon dagstidning har nämnt HBTQ-personer som befinner sig i våldsamma relationer. 

Dagstidningar 

Charlie läser en debattartikel i Dagens Nyheter som heter “Frihet från våld måste bli ett 

nationellt folkhälsomål”. I inledningen står det: 

 
[...] Bland annat föreslår jag att mer fokus riktas mot våldsutövaren, skriver regeringens 

samordnare mot våld i nära relationer Carin Götblad. 
Våld i nära relationer är ett stort och dolt folkhälsoproblem. I två år har jag varit av regeringen 

utsedd nationell samordnare mot våld i nära relationer [...] (Götblad, 2014-06-27). 
 

I första delen av texten framkommer det att våld i nära relationer är ett stort folkhälsoproblem 

och att arbetet med detta måste förbättras och effektiviseras. Texten framstår som könsneutral 

då den varken riktar sig till man eller kvinna, dock blir texten könad när de använder sig av 

begreppet våldsutövare då detta begrepp kopplas samman till en man. Längre ner i artikeln 

framkommer detta: 

 
Arbetssättet innebär att myndigheterna samlar sig runt den utsatta personen, i stället för tvärtom, 

och koncentrerar sig på dennes individuella behov. Detta är viktigt för alla brottsutsatta men 

särskilt för extra sårbara grupper som äldre, barn, funktionsnedsatta, personer i hederskontext, 

HBTQ-personer med flera. [...] Större fokus på våldsutövaren. Nästan all kraft koncentreras på att 

flytta runt, skydda och stödja kvinnor (och barn), inte på att förhindra våldsutövarens framfart 

(Götblad, 2014-06-27). 
 

Av texten går det att tolka att HBTQ-personer först nämns som en extra sårbar grupp vilket 

sedan förändras när fokus läggs på våldsutövaren då offret nämns direkt som kvinna och/eller 

barn samt att nästan all fokus riktas till dessa. HBTQ-personer nämns endast en gång i denna 
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artikel och då i detta sammanhang. När det sedan talas om offer kopplas detta samman med 

ordet kvinna. Våldsutövare är dock ett begrepp som de inte skriver ut vilket kön detta tillhör, 

men som det står skrivet ovan är detta redan könat. 

 

Den andra artikeln som Charlie läser i Dagens Nyheter heter “Återupprätta 

tvärsammanpolitiska samarbeten i riksdagen” och är en debattartikel. Debattartikeln riktar sig 

främst till de olika motioner som tagits upp i riksdagen. HBTQ-begreppet och våld i nära 

relationer nämns, dock kopplas dessa inte samman. 

 
[...] Det finns motioner om internationell krigföring, folkmord, mänskliga rättigheter, HBTQ-

frågor och andra ämnen med karaktär av moral- och framtidsfrågor som inte riktar in sig tydligt 

efter en enskild partilinje. [...] För kvinnorna har det bland annat handlat om insatser mot alla 

former av våld i nära relationer till kamp mot kärnvapen (Verendel & Westerholm, 2014-11-11). 
 

Det framgår att det finns förslag om att HBTQ-frågor skall tas upp i riskdagen men det 

framgår inte vilken typ av frågor det rör sig om. När våld i nära relationer nämns i texten 

kopplas det samman med kvinnor men texten beskriver inte om dessa befinner sig i en offer- 

eller förövare position. 

 

Charlie finner ännu en debattartikel som heter “Bra och avgiftsfri primärvård är basen”. 

Denna debattartikel nämner HBTQ en gång i mitten av artikeln och det står följande: 

Vården ska vara bra på att möta dem som utsatts för våld i nära relationer. Det är inte 

acceptabelt att vården brister i kunskaper om HBTQ, funktionsnedsättningar eller behov 

kopplade till kulturell bakgrund. Utgångspunkten för allt arbete är respekt för de mänskliga 

rättigheterna (Olofsson & Alexandersson, 2014-06-10). 

 

Debattartikeln handlar inte om våld i nära relationer utan belyser vänsterpartiets politik i 

regionvalet i Göteborg. Vänsterpartiet vill att vården ska bli bättre på att bemöta personer som 

utsatts för våld i nära relationer och att kunskapen om HBTQ-personer bör ökas inom vården, 

det framgår inte vilken sorts kunskap de menar. Artikeln är könsneutral när det skrivs om våld 

i nära relationer då varken begreppen man, kvinna, förövare eller offer tas upp. 

 

Den andra artikeln som Charlie finner i Göteborgs-Posten heter “Sista kvällen som Fi satt på 

åskådarplats” och är en nyhetsartikel, den tar bland annat upp: 

 
Stina Svensson berättar att hon ingått i stadens tvärpolitiska hbtq-nätverk och tycker det är 

glädjande att Göteborg som första kommun i landet nu har ett hbtq-råd. 

– Rådet är ett bra första steg och det skulle vara kul att ingå i det arbetet. 

Hon vill också se permanenta bidrag till stadens kvinnojourer samt höja kompetensnivån hos all 

kommunal personal kring våld i nära relationer. 

– Det krävs bättre kunskap om vilka som utsätts för våld, framförallt behövs insatser för att hjälpa 

hbtq-personer och missbrukande kvinnor som drabbas, säger Stina Svensson (Johansson, 2014-10-

09). 

Artikeln handlar om Feministiskt initiativs inträde i Göteborgs kommunfullmäktige och i 

textutdraget ovan är den enda gången våld i nära relationer och HBTQ nämns. Texten är inte 

könsneutral då den belyser kvinnojourer som enda hjälporganisation. Dock uppmärksammas 

HBTQ-frågan då de nu har ett HBTQ-råd. I artikeln nämns även att Göteborg vill specifikt 

hjälpa HBTQ-personer och missbrukande kvinnor som offer för våld. 
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Charlie känner sig inte tilltalad hos varken de ideella organisationerna, kommunerna eller 

dagstidningarna då dessa oftast tilltalar kvinnor som offer och män som förövare. En 

anledning till att Charlie inte tilltalas kan bero på “heteronormativitet”, “interpellation” och att 

“offer och förövare” är könade begrepp. 

Mönster 

I detta kapitel kommer begreppen “offer och förövare”, “heteronorm” och “interpellation” 

kopplas samman med det föregående kapitlet “Berättelsen om Charlie”. Begreppen har 

uppmärksammats i det insamlade materialet som undersökts genom studiens gång och som 

presenterats i föregående kapitel. Genom att dela upp detta kapitel i dessa tre begrepp kan 

mönster förtydligas och synliggöras i hur individer tilltalas i diskursen våld i nära relationer. 

Offer och förövare 

Offer och förövare är två begrepp som kontinuerligt dykt upp i studien och är något av den 

röda tråden. Syftet i denna studie är att synliggöra hur tilltalet konstruerar diskursen våld i 

nära relationer och för att kunna göra detta måste dessa begrepp inbegripas, de är själva 

hjärtat i denna del och är de begrepp som tilltalet och diskursen kretsar kring. 

 

Den individ som kategoriseras som offer är den som våldet riktar sig till och är den som blir 

utsatt för slag mot både kropp och själ. Förövaren är den individ som har svårt att se helheten 

av våldet då denne befinner sig i nuet under den våldsamma handlingen och tänker inte på de 

konsekvenser som våldet kan leda till i framtiden (Isdal, 2001, s. 143, 149). Kvinnor 

definieras oftast som offer medan män oftast definieras som förövare och det är svårt att se 

kvinnor som förövare och män som offer. Det kan leda till att våld i nära samkönade 

relationer osynliggörs samt kvinnors våld mot män (Muehlenhard & Kimes, 1999, s. 241-

243). 

 

Det som ständigt återkommit i studiens gång är att kvinnor kopplas samman med begreppet 

offer och män med förövare. Det har även visat sig att detta sker i verkligheten via de 

hemsidor samt tidningsartiklar som studerats. Många av hemsidorna tilltalar just kvinnor som 

offer och män som förövare medan vissa väljer att försöka vara könsneutrala. Men de 

hemsidor som studerats har inte lyckats tilltala alla individer utan främst kvinnor och män. 

Det innebär att många individer som inte identifierar sig som man eller kvinna inte tilltalas 

och då inte tilltalas i diskursen våld i nära relationer. 

 

Däremot innebär det inte att de endast väljer att tilltala heterosexuella kvinnor utan 

hemsidorna vänder sig även till homosexuella och bisexuella kvinnor då de inte specificerar 

detta särskilt tydligt i texten. Men även om hemsidan tilltalar kvinnor innebär inte det att alla 

kvinnor känner sig tilltalade. Lesbiska våldsutsatta kvinnor berättar att de uppfattar 

kvinnojouren som "heterosexuell" och att de enbart arbetar med kvinnor som blir utsatta av 

sina män (Sahlström & Winberg, 2003, s. 19-21). Det kan innebära att även om det inte står 

utskrivet vilken sexualitet den tilltalade kvinnan har kan det uppfattas som att de endast 

vänder sig till heterosexuella kvinnor. Detta eftersom att de oftast nämner mannen som 

förövare av våldet, exempelvis på Alla kvinnors hus där det finns en länk “Samtal för män” 

som endast vänder sig till våldsutövande män. 

 

I och med att namnen på jourerna oftast vänder sig till ett kön, exempelvis mans- eller 

kvinnojour kan det innebära att individer som inte identifierar sig som man eller kvinna väljer 

att inte söka hjälp hos dem. Att män eventuellt inte söker hjälp kan bero på att det är svårt att 
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se männen som offer för att de oftast ses som förövare (Muehlenhard & Kimes, 1999, s. 241). 

Det kan resultera i att både män som offer och förövare inte söker sig till exempelvis 

Mansjouren då varken offer eller förövare tilltalas. Det enda som sägs är att de hjälper män 

och kvinnor som genomgår någon sorts kris eller har något problem. Det kan även vara svårt 

för män som blir utsatta för våld att identifiera sig som offer då det kan vara svårt att sätta ord 

på det dem varit utsatta för (Åkesson, 2010, s. 150). I och med att män har svårt att se sig 

själva i en offerposition kan det leda till att män inte känner sig tilltalade som offer och därav 

inte söker hjälp hos varken de ideella eller kommunala organisationerna som undersökts i 

studien. I och med att de studerade tidningsartiklarna inte väljer att benämna mannen som 

offer leder det till att mannen som förövare förstärks i diskursen våld i nära relationer. 

 

Det kan även vara svårt att identifiera sig som offer då det finns stereotypa våldshandlingar 

som exempelvis våldtäkt där våldtäkt ses som att en främling attackerar en kvinna och är inte 

något som sker i en nära relation. Befinner sig en individ i en våldsam relation och inte tycker 

att denne passar in i den stereotyp som våld i en nära relation är kan det leda till att individen 

inte ser sig själv som ett offer. Dessutom kan det vara negativt att se sig själv som ett offer då 

det leder till att självbilden hotas (Muehlenhard & Kimes, 1999, s. 237). Det kan leda till stora 

problem för de som utsätts för våld och har svårt att se sig själv som offer då de eventuellt inte 

vet vart de ska vända sig och eventuellt inte känner sig tilltalade hos någon organisation. 

Dessa individer hamnar mellan stolarna då de inte involveras i diskursen våld i nära 

relationer, vilket även blir tydligt i de artiklar som studerats. I artiklarna framgår det att 

kvinnor kopplas samman med begreppet offer och män till förövare, vilket förstärker dessa 

positioner. Dessutom förklaras det stereotypiska våldet i artiklarna och på hemsidorna, att det 

är kvinnor som utsätts för våld i nära relationer, vilket kan medföra att individer inte känner 

sig tilltalade. På exempelvis Säffles hemsida framgick det inte av rubriken vilka de vänder sig 

till då rubriken är “Våld, övergrepp, brott”. 

 

Offer och förövare är heterosexualiserade begrepp och innefattar män som förövare och 

kvinnor som offer vilket leder till att synsättet blir heteronormativt och osynliggör då våld 

inom HBTQ-relationer (NCK, 2009, s. 43). Däremot de individer som identifierar sig som 

HBTQ kan även ha svårt att vända sig till en organisation som RFSL som arbetar med HBTQ-

frågor då det kan finnas en chans att de som arbetar på organisationen kan vara en vän till 

individen eller en vän till den som utsätter individen för våld (Åkesson, 2010, s. 149). Även 

om RFSL:s brottsofferjour tilltalar offer och HBTQ-personer kan det innebära att HBTQ-

personer som identifierar sig som offer inte vågar söka sig dit. Detta kan kopplas samman 

med den heterosexuella matrisen vilket innebär att individer delas in i två stabila kön; man 

och kvinna, där den kulturella kontexten skapar dessa. De är över- och underordnade 

varandra, varandras motsatser och är obligatoriska i det sociala samspelet (Rosenberg, 2005, 

s. 10-11). Den offentliga debatten och de flesta av de studerade hemsidorna är tydligt färgade 

av den heterosexuella matrisen, då de främst riktar sig till kvinnor som underordnade. Det 

framgår bland annat av majoriteten av de studerade artiklarna och hemsidorna att de riktar sig 

till våldsutsatta heterosexuella kvinnor som offer och inte till någon av annan sexuell identitet 

och/eller kön. I och med att de studerade artiklarna och hemsidorna är påverkade av den 

heterosexuella matrisen innebär det att de är heteronormativa. 

Heteronorm 

Heteronormativitet är ett mönster som utkristalliserat sig under studiens gång och innebär en 

föreställning om att alla individer har en heterosexuell läggning och att detta anses vara det 

normala och naturliga samt det önskvärda sättet att leva (RFSL, 2008, s. 13). 

Heteronormativitet kan vara en bidragande faktor till att bemötandet hos både professionella 
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och ideella organisationer kan brista. Diskursen våld i nära relationer är något som utgår från 

heteronormativitet då den riktar sig till kvinnor som offer och män som förövare. 

Heteronormativitet är även något som existerar i det vardagliga språket, då språket är 

uppbyggt av heteronorma referenser såsom fru, man, flickvän och pojkvän. När språket 

analyseras framgår det att heterosexualitet är det naturliga och något som finns i en osynlig 

kategori, vilket skapar heteronormativitet. Heterosexualitet är osynligt på grund av att det ses 

som det ursprungliga medan homosexualitet inte är något naturligt och skapar en synlig 

kategori. Då heteronormativitet är djupt rotad i språket innebär det att alla individer som talar 

språket för normen vidare, då heteronormativitet ses som något självklart (Coates, 2013, s. 

536-552). 

 

HBTQ-personer osynliggörs inom socialtjänsten på grund av att personalen utgår ifrån att 

klienten är heterosexuell, vilket kan leda till att bemötandet gentemot HBTQ-personer brister 

(Landelius, 2004, s. 7-8). Samtidigt finns det en misstro hos HBTQ-personer gentemot 

myndigheter som socialtjänsten och de vågar inte höra av sig till dem på grund av att de har 

en uppfattning om att de inte kommer att bemötas på ett bra sätt (Kuno et. al, 2014, s. 11-12). 

Det innebär bland annat att HBTQ-personer blir åsidosatta trots att de enligt Socialtjänstlagen 

(2001:453) ska inkluderas i det sociala arbete som kretsar kring våld i nära relationer. Det kan 

även innebära att HBTQ-personer inte väljer att besöka kommunernas hemsidor då det finns 

en misstro gentemot socialtjänsten. 

 

Av de studerade hemsidorna och artiklarna framgår det att det inte endast är socialtjänsten 

som är påverkad av heteronormativitet utan de flesta hemsidorna som studerats med undantag 

för Strängnäs stödboende är påverkade av heteronormativitet. Diskursen våld i nära relationer 

tilltalar kvinnan som offer och mannen som förövare och lägger fokus på kvinnan som 

våldsutsatt vilket innebär att diskursen är heteronormativ och påverkar de stödinsatser som 

finns. Exempel på detta är att Mansjouren under fliken “Parsamtal” väljer att nämna att de 

volontärer som arbetar inom organisationen är en man och en kvinna som tillsammans utför 

dessa samtal. Det innebär att det kan förstås som att paren som kommer dit på samtal själva 

måste vara en man eller kvinna och på så sätt blir denna sida heteronormativ. Även om de 

nämner man och kvinna utan att benämna dem som antingen förövare eller offer, och därmed 

inte är heteronormativa, blir de heteronormativa när de benämner volontärerna i parsamtal 

som man och kvinna. 

 

På de kommunala hemsidorna framgår det att dessa är påverkade av heternormativitet då de 

ofta kopplar våld i nära relationer till man och kvinna och inte nämner våld i HBTQ-

relationer. Det framgår av de studerade kommunala hemsidorna att de ofta hänvisar till ideella 

organisationer, då oftast till kvinnojourer. Både ideella och kommunala organisationer har 

stora kunskapsbrister om våld i nära samkönade parrelationer. I en studie uppgav ett flertal 

ideella organisationer att HBTQ-personer helst vänder sig till “homo-organisationer” i sitt 

hjälpsökande på grund av att de är misstänksamma mot "hetero-organisationer" och 

heterosexuella professionella personer (Holmberg & Stjernqvist, 2007, s. 51). Det kan bidra 

till att HBTQ-personer har svårt att vända sig till den organisation som specifikt tilltalar 

HBTQ-personer men har även svårt att vända sig till någon annan då dessa ses som 

heteronormativa. 

 

De stödinsatser som de studerade ideella och kommunala organisationerna erbjuder samt de 

tidningsartiklar som studerats riktas oftast till en kvinna som offer och en man som förövare 

och blir då heteronormativa. Heteronormativitet påverkar samhället att kategorisera individer 
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utifrån heterosexualitet, vilket innebär att individer blir grupperade, det vill säga 

interpellerade av kategoriseringar som samhället skapat via normer. 

Interpellation 

Begreppet interpellation kan beskrivas som en individs tillblivelse och en individ är inte en 

fullständig individ innan denne tilltalas. Genom tilltalet formas individen in i en position som 

möjliggör dennes fulla existens. Ett exempel på tilltal kan vara individens kön och individen 

väljer inte själv vilket tilltal denne får (Butler i Rosenberg, 2005, s. 191-200). Det 

framkommer av de studerade hemsidorna och tidningsartiklarna att kvinnor är interpellerade 

av begreppet offer och män är interpellerade av begreppet förövare, då offer kopplas till 

kvinna och förövare kopplas till man. Det innebär att dessa begrepp formas in i diskursen våld 

i nära relationer och resulterar i att HBTQ-personer inte tilltalas. När en individ tilltalas som 

en HBTQ-person ses inte denne som ett offer eller förövare utan är interpellerad av ett annat 

sammanhang som endast uppmärksammar sexualiteten.   

 

Däremot visar en studie på att män ser sig själva som offer då studien gav ut en enkät till män 

som frågade om de upplevt våld i nära HBTQ-relationer och känt sig utsatta. I och med att 

männen svarade ja på att de känt sig utsatta för våld i nära relationer bryter det mot 

föreställningen om att utsatthet endast förknippas med kvinnor. De HBTQ-personer som har 

uppgett att de blivit utsatta för våld kopplar inte alltid samman sin egen våldsamma relation 

med den offentliga diskussionen om våld i nära relationer (RFSL, 2008, s. 31). En anledning 

till att HBTQ-personerna inte kopplar samman sin utsatthet med diskursen våld i nära 

relationer kan bero på att de inte bemöts eller interpelleras av diskursen våld i nära relationer. 

Det kan leda till att HBTQ-personer väljer att inte söka hjälp hos de vanligaste 

hjälporganisationerna då dessa tilltalar män som förövare och kvinnor som offer. 

 

Interpellation kan även ses som en process som tvingar in individer i kulturens konstruerade 

ideologier genom media, det vill säga TV, tidskrifter och reklam. Denna process pressar 

individen att rätta sig efter de representationer som visas via media och tvingar in dem i de 

ideologier som kulturen innehar (Rosenberg, 2005, s. 26). Ett exempel på interpellation är att 

de reklamfilmer som visar en familj där mamma, pappa och barn är synliga representerar 

samhällets ideologi och kultur som anses vara det naturliga. Det innebär att begreppet 

“familj” är interpellerat med heteronormativitet där mamma, pappa och barn är det naturliga. 

En HBTQ-familj definieras då inte som en familj och ses som något onaturligt. Enligt 

Bromseth (2012, s. 10) kan det resultera i att barn växer upp med motstridiga budskap om hur 

en familj kan se ut då det finns HBTQ-familjer i dagens samhälle. Det kan innebära att barn 

som växer upp i HBTQ-familjer måste försvara familjen från det heteronormativa samhället 

då familj med mamma, pappa och barn ses som det naturliga. Filmer, böcker och 

serietidningar som riktar sig till barn visar på hur dessa förmedlar budskapet om hur en familj 

“bör” se ut. Det kan skapa motstridiga budskap hos barn som lever i HBTQ-familjer och leda 

till att barnet ifrågasätter sin egen tillvaro samt måste försvara den egna 

familjekonstellationen gentemot andra.   

Avslut 

I detta kapitel kommer allting att bindas samman och resultatet av denna studie beskrivs för 

att tydliggöra hur diskursen våld i nära relationer påverkar tilltalet och hur det i sin tur 

påverkar stödinsatserna samhället erbjuder. Dock har inte denna studie för avsikt att 

förminska det våld som sker mot kvinnor samt de stödinsatser som riktas till dem. Studiens 

avsikt är att tydliggöra att alla individer inte inkluderas i diskursen våld i nära relationer. 
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Våld i nära relationer där mannen är utövaren av våld uppfattas som värre än våld i andra 

typer av relationer (Ahmed, Aldén & Hammarstedt, 2013). Detta framkommer i denna studie 

där den offentliga debatten är heteronormativ och kretsar kring det heterosexuella våldet 

mellan en man och en kvinna, där mannen är förövare och kvinnan är offer. Det framgår även 

att stödinsatserna är påverkade av diskursen våld i nära relationer då de oftast riktar sig till 

kvinnor och är heteronormativ. Våld i en HBTQ-relation osynliggörs, vilket beror på att 

samhället förstår våld som en konsekvens av mäns överordning i samhället och ett problem 

som endast rör heterosexuella par. För att bidra till en förståelse för att våld även kan finnas i 

samkönade parrelationer krävs det att makt och kontroll frikopplas på individnivå från 

samhällelig könsmakt och normen kring den heterosexuella läggningen (RFSL, 2008, s. 32). 

Det innebär att makten och kontrollen som samhället skapar genom normer, exempelvis 

heteronormativitet, måste synliggöras på individnivå för att heteronormativitet ska kunna 

upphöra. Normer fungerar bäst när de är gömda vilket innebär att de måste synliggöras och 

diskuteras. Genom att uppmärksamma normer och diskutera dessa, blir de synliga och på så 

sätt förändringsbara (LeFrancois, 2013, s. 1-12). Det kan kopplas till heteronormativitet då 

denna norm återspeglas i samhället på flera nivåer men samtidigt börjar denna norm att 

synliggöras och uppmärksammas samt diskuteras. Om heteronormativitet synliggörs och 

diskuteras på en samhällelig nivå kan det leda till att denna norm bryts upp och inte längre 

kategoriserar individer i sexuella identitetskategorier. Det kan leda till att diskursen våld i 

nära relationer synliggörs och att även den diskuteras på ett samhälleligt plan för att bryta upp 

de kategoriseringar som existerar i den, exempelvis att offer och förövare kan vara andra än 

kvinna och man. 

 

Diskursen våld i nära relationer är integrerad med heteronormativitet vilket leder till att den 

endast berör män och kvinnor som förövare respektive offer i en heterosexuell relation. Det 

innebär att diskursen våld i nära relationer måste revideras och förändras för att inkludera 

flera, vilket betyder att diskursen måste bli könsneutral för att inte bagatellisera våld som inte 

är inom en heterosexuell relation. Genom att studera heteronormativitet och offer och 

förövare i en större och mer generaliserande studie kan svaret på vilka som tilltalas i diskursen 

våld i nära relationer skapa en diskussion om hur diskursen våld i nära relationer kan 

inkludera fler individer som nu hamnar mellan stolarna i de stödinsatser som erbjuds. Det 

tyder på att det sker en exkludering av HBTQ-personer i diskursen våld i nära relationer. För 

att HBTQ-personer ska inkluderas i diskursen våld i nära relationer är vidare forskning en stor 

och viktig del i denna kontext för att finna en lösning på detta då denna studie bygger på för få 

empiriska underlag för att kunna generalisera svaret på en större population. 

 

På grund av bagatelliseringen av våld i HBTQ-relationer bidrar det till att bemötandet från 

socialtjänst blir sämre och våldsutsatta HBTQ-personer får inte den hjälp de är i behov av. 

När hjälpinsatser saknar kunskap kring HBTQ-relationer kommer denna del av familjevåldet 

fortsätta att vara bagatelliserat och ignorerad (Sahlström & Winberg, 2003, s. 19-21). I och 

med att socialtjänsten är indelad i flera olika grupper, exempelvis individ- och familjeomsorg 

och försörjningsstöd, kan det leda till att helhetssynen på arbetet försvåras. Det bidrar till att 

individer som inte passar in i grupperingarna som finns hos socialtjänsten kan ha svårt att få 

den hjälp de behöver (Wallberg, 2011, s. 158-161). Det resulterar i att HBTQ-personer inte 

får de stödinsatser de kan behöva då dessa inte är utformade för dem, exempelvis tilltalar den 

studerade kvinnojouren endast kvinnor och de studerade kommunerna nämner inte HBTQ-

personer i sina stödinsatser. 

 

I och med att HBTQ-personer bryter mot normer kring sexualitet kan det leda till att 

bemötandet brister hos organisationer. För att ett bra bemötande ska kunna ske inom 
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organisationerna behövs en icke-heteronormativ utgångspunkt hos de som bemöter HBTQ-

personen. Om bemötandet inte är bra kan det leda till att HBTQ-personen inte söker hjälp, 

vilket kan bidra till livshotande konsekvenser (Larsson, Lilja, Fossum, Bergström-Walan & 

Berg, 2008, s. 391). HBTQ-personer har sämre psykisk hälsa och fler har övervägt självmord 

än den övriga befolkningen. HBTQ-personer har även sämre tillit till andra individer samt 

saknar oftast emotionellt och praktiskt stöd, vilket bidrar till att deras förtroende för 

myndigheter minskar (Roth, Boström & Nykvist, 2006, s. 6-8). I och med att diskursen är 

heteronormativ innebär det att många individer faller mellan stolarna och påverkas negativt då 

de inte får den hjälp de kan behöva från samhället, då stödinsatserna är utformade efter 

diskursen. 

 

I de dagstidningar som studerats har inte HBTQ-personer en framträdande roll, men däremot 

har några få artiklar valt att nämna att samkönat partnervåld inte får förbises. Däremot riktar 

sig ingen artikel endast till HBTQ-personer. En anledning till detta är att heteronormativitet 

finns i språket och därmed är heterosexualitet det naturliga vilket kan leda till att när det talas 

om våld i nära relationer blir det naturligt att tala om heterosexuella relationer. Det innebär att 

HBTQ-personer förbises i diskursen våld i nära relationer och då även i de stödinsatser som 

finns. 

 

Av de fyra tidningsartiklar som studerats i denna studie har tre varit debattartiklar som har 

som syfte att föra fram en politisk åsikt. Två av dessa debattartiklar nämner endast HBTQ-

begreppet där en av dem tar upp att bemötandet gentemot HBTQ-personer måste bli bättre 

inom vården (Olofsson & Alexandersson, 2014-06-10). Det framkommer dock inget om att 

andra myndigheter eller organisationer ska bli bättre på bemötandet, trots att det finns tydliga 

resultat på att bemötandet brister. I debattartikeln skriven av Götblad (2014-06-27) poängteras 

att våld i nära relationer är ett stort folkhälsoproblem som måste förbättras och effektiviseras, 

däremot kopplas man till förövare och kvinnan till offer och nämner endast våld i nära 

HBTQ-relationer en gång långt ned i artikeln. Debattartikeln upprätthåller och förstärker ett 

heteronormativt perspektiv på våld i nära relationer och på offer och förövare. Detta får 

politiska konsekvenser då Carin Götblad är utsedd av regeringen som nationell samordnare 

mot våld i nära relationer. Nyhetsartikeln som studerades tar endast upp HBTQ-begreppet 

men kopplar inte samman detta med våld i nära relationer. Kontentan av dessa tidningsartiklar 

är att ingen av dem fokuserar på våld inom HBTQ-relationer, vilket leder till att diskursen 

våld i nära relationer förstärks utifrån ett heteronormativt perspektiv. 

 

Interpellation och heteronormativitet är två begrepp som hänger ihop och tillsammans skapar 

en exkludering av HBTQ-personer i diskursen våld i nära relationer och kan leda till att 

bemötandet hos organisationer brister. Om identitetskonstruktioner, exempelvis HBTQ-

personer, inte interpelleras med diskursen våld i nära relationer osynliggörs dem. Detta blir en 

konsekvens av de maktstrukturer som styr samhället, exempelvis Socialstyrelsen. Som 

framgår av presentationen i denna studie väljer Socialstyrelsen medvetet att bortse från vissa 

gruppers utsatthet, i detta fall HBTQ-personer. Det innebär att maktstrukturerna i samhället 

fasthåller normerna inom diskursen våld i nära relationer och på så sätt påverkar tilltalet i de 

stödinsatser som samhället erbjuder samt hur dagstidningar speglar diskursen. Dagstidningar 

utgår från hur diskursen våld i nära relationer är konstruerad. 

 

Slutsatsen är att genom att vara icke-heteronormativ och könsneutral i stödinsatser och 

tidningsartiklar som berör våld i nära relationer kan det leda till att HBTQ-personer känner sig 

inkluderade i den offentliga debatten om våld i nära relationer. Det bidrar till att alla individer 
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kan känna sig inkluderade i diskursen våld i nära relationer oberoende av kön, genus och/eller 

sexualitet samt att stödinsatserna då kan förändras till de bättre. 

 

Genom att applicera ett queerteoretiskt perspektiv inom socialtjänsten kan socialtjänsten 

konfrontera sin egen ställning till heteronormativitet. Undersökningar har visat att 

socialtjänsten inte vinner på att klänga sig fast vid gamla uttryck (Peterson, 2013, s. 504). I 

denna studie har ett queerteoretiskt perspektiv använts för att kritiskt kunna reflektera över de 

normer som styr diskursen våld i nära relationer. Om socialtjänsten och andra myndigheter 

belyser problematiken med att diskursen endast berör kvinnor som offer och män som 

förövare kan det resultera i att HBTQ-personer och andra individer blir inkluderade i 

diskursen och därmed får den hjälp de behöver om de är utsatta för våld i en nära relation. 

 

När organisationer, ideella som kommunala, använder ord som “kvinna” och “man” resulterar 

det i att stödinsatserna inte blir könsneutrala. Om de istället använder ord som “person”, 

“partner” och andra könsneutrala uttryck kan det leda till att fler individer tilltalas och därmed 

inkluderas i diskursen. Det gäller inte endast HBTQ-personer utan även andra individer som 

kan vara utsatta för våld i en nära relation på ett eller annat sätt. En slutsats som här kan dras 

är att genom att ändra på tilltalet hos alla de organisationer som arbetar med våld i nära 

relationer kunna nå ut till fler. Det bör finnas organisationer som är könsneutrala samt riktar 

sig till alla individer oavsett könsidentitet/sexualitet. Idag existerar det mans- och 

kvinnojourer och väldigt få stödjourer och när stödinsatser kategoriseras på detta sätt riskeras 

individer att falla utanför ramarna vilket leder till att de inte får den hjälp de behöver från 

samhället som ska skydda dem. 

 

Kommuner måste bli bättre på att erbjuda hjälp till individer som är utsatta för våld i nära 

relationer. De studerade kommunerna tilltalar inte alla individer och konsekvensen av detta är 

att de är exkluderande och formar sina stödinsatser efter hur diskursen våld i nära relationer är 

utformad. Det är även intressant att belysa skillnaderna mellan kommunerna och deras 

storlekar. Stockholms kommun försöker vara könsneutrala, dock lyckas de inte när de vänder 

sig till mannen som förövare och kvinnan som offer. Om detta jämförs med den minsta 

kommunen vars stödinsatser endast vänder sig till individer som är med i ett fackförbund och 

vars hemsida mest riktas till anställda blir slutsatsen att de är påverkade av heteronormativitet 

och förstärker diskursen våld i nära relationer genom att de endast tilltalar kvinnor som offer 

och män som förövare. 

 

Det innebär att offer och förövare är interpellerade med kvinna och man som är starkt 

påverkade av heteronormativitet och exkluderar då individer som identifierar sig som HBTQ-

personer. Det innebär att det konstruerar diskursen våld i nära relationer som påverkar tilltalet 

av individer i stödinsatserna som skapas av samhället. Stödinsatserna är på så sätt påverkade 

av diskursen av våld i nära relationer som påverkar tilltalet men tilltalet påverkar i sin tur 

diskursen via exempelvis tidningsartiklar som förstärker den. Därav är det viktigt att tala om 

diskursen och vad den för med sig och genom detta skapa en medvetenhet om vilka som 

tilltalas och inte. 
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