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Sammanfattning 

Våld kan förekomma i alla typer av relationer oavsett den sexuella läggningen eller könet på 

individerna. I och med det heteronormativa synsättet som styr samhället uppmärksammas inte 

våldsutsatta individer i samkönade relationer tillräckligt mycket vilket bidrar till större 

utsatthet, bristande forskning och obefintlig stöd och skydd. Syftet med den här fördjupande 

litteraturstudien var att sammanställa forskning gällande våldsutsatta i samkönader relationer, 

med fokus på samhällets bemötande, deras situation, eventuellt stöd och skyddsåtgärder. 

Resultatet presenterades i en tabell som låg till grund för den kritiska granskningen av 

artiklarna. Resultatet presenterades även i löpande text under tre kategorier, våldsutsatt i 

samkönade relationer, våldet och samhället, och forskning kring våldet. Våld i nära relationer 

förekommer i lika stor utsträckning för individer i samkönade relationer som i heterosexuella 

relationer. Trots detta är forskningen fragmenterar och innehåller kundskapsluckor. 

 

 

Nyckelord: Våld, partnervåld, homosexuell, forskning, samhälle, Skydd- och stödsåtgärder. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

”Heterosexuella normer kan göra att omgivningen har svårare att se, förstå och hantera våld 

som förekommer i samkönade parrelationer. Då minskar också möjligheterna att ge rätt stöd 

och hjälp.” (www.socialstyrelsen.se, 2014) 

Våld kan förekomma i alla typer av relationer. Våldet kan då vara både psykiskt och fysiskt 

och både män och kvinnor av varierande sexualitet kan få uppleva det (Williams 2012). En av 

de mest bidragande faktorerna till alla typer av våld i nära relationer, så även för våldsutsatta i 

samkönade relationer, är att befinna sig i beroendeställning till någon (Bornstein, 2006). Det 

finns även andra bidragande faktorer till våldet och olika upplevelser hos kvinnor och män, 

vilket berörs senare i studien. 

När det gäller ämnet våld i nära relationer handlar ofta forskning och diskussion om 

heterosexuella kvinnor som blir utsatta av heterosexuella män (Seelau & Seelau, 2005). Mer 

sällan uppmärksammas och fokuseras att en homosexuell kvinna utsätter sin partner för våld 

eller att en homosexuell man utsätter sin partner för våld. Williams (2012) menar att 

uppmärksamhet om ämnet har tidigare nästan uteslutande fokuserat på våldsutsatta i 

heterosexuella relationer. 

Trots bristen på uppmärksamhet och brister inom forskningen anser Bornstein (2006) att våld 

i nära relationer förekommer i lika stor grad för homosexuella som för heterosexuella. Dock 

kan det finnas svårigheter i att uppmärksamma, forska, och ge stöd och skydd till våldsutsatta 

i samkönade relationer över hela värden. Messinger (2011) menar att USA:s politiska åtgärder 

visar på att våldsutsatta i samkönade relationer antagligen inte existerar eller inte är värda att 

hjälpa. Detta visas genom att det bara existerar fyra ställen i hela USA där det förekommer 

rådgivning för våldsutsatta individer i samkönade relationer. 

Våldsutsatta i samkönade relationer kan på grund av bristande forskning, uppmärksamhet och 

stöd bli utsatt för rättsliga och sociala övergrepp över hela världen av bland annat samhället, 

myndigheter, privatpersoner och även min egen profession, socialt arbete (Seelau & Seelau, 

2005). Övergrepp kan vara bland annat att det förekommer en ovilja hos polisen att gripa en 

kvinnlig förövare, det vill säga att ingen grips i situationer där ett gripande borde föreligga 

eftersom förövare än kvinna (Hines & Douglas, 2009). Anledningen till detta kan vara att 

situationen för våldsutsatta i samkönade relationer inte tas på allvar (Messinger, 2011). Inom 

det sociala arbetet menar Alexander (2008) att det saknas uppmärksamhet inom professionen 
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för våldsutsatta i samkönade relationer. Han menar att individer som arbetare med socialt 

arbete tenderar att förbise att upptäcka att en individ i samkönade relationer blivit eller blir 

utsatt för våld, speciellt om individen i fråga kommer till socialarbetare i ett annat ärende.  

 

1.2 Problemformulering 

Baserat på det som finns forskat om ämnet påstår Potoczniak et al. (2003) att våld i 

samkönade relationer är ett problem och att det förekommer i samma eller större utsträckning 

som våld i heterosexuella relationer. Författarna menar att samhället kan utveckla och 

förbättra bristerna inom skydd- och stödåtgärder för såväl homosexuella som heterosexuella 

våldsutsatta individer. I dagens samhälle förekommer det allvarliga brister i bland annat 

rättsskydd och mentalvård för våldsutsatta i samkönade relationer (Potoczniak et al, 2003). 

Mer uppmärksamhet kan leda till att framtida forskning expanderar inom området våld i nära 

relationer, då kan det vara viktigt att gå bortom de traditionella ramarna och studera 

dynamiken i ”icke traditionella” familjer (Bornstein, 2006). Trots denna önskan om utvecklad 

framtida forskning, menar författaren att forskning och studier förekommer om samkönat 

våld, men den forsking som existerar idag är fragmenterad, det vill säga det förekommer hål i 

forskningen och den är bristfällig. Det saknas en sammanställning av tidigare 

forskningsresultat, det vill säga litteraturstudier. 

 

1.3 Avgränsning 

Studien fokuserar på forskning som inte är äldre än 14 år, gällande utsatta vuxna kvinnor och 

män som är homosexuella, det vill säga kvinnor och män från 18 år och äldre vars sexuella 

preferens är mot samma kön. Det material som samlades i studien var endast från västvärlden. 

Studien kommer inte inkludera de andra kategorier inom HHBTQ (Heterosexuell, 

homosexuell, bisexuell, transsexuell, queer). 

 

1.4 Syfte och Frågeställning 

Syftet med litteraturstudien är att sammanställa forskning gällande våldsutsatta i samkönader 

relationer, med fokus på deras situation samt samhällets bemötande, eventuellt stöd och 

skyddsåtgärder. 

 

Frågeställning 

• Hur bemöts våldsutsatta i samkönade relationer av bland annat samhället och 

myndigheter? 
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• Hur ser forskingen ut för inom ämnet våldsutsatta i samkönade relationer? 

• Hur ser det ut med skydd och stöd för våldsutsatta i samkönade relationer? 

 

1.5 Definition 

Våld i samkönade relationer: Våld i en relation som består av två personen av samma kön 

(Svensson och Östergren, 2003). 

 

Våldsutsatt: Den individ som upplever fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld av dess partner 

(Brå, 2013). 

 

Våld i nära relationer: Våld i nära relationer som omfattar psykiskt, fysiskt och sexuellt våld, 

eller hot om våld och kan förekomma inom alla former av nära relationer (Brå, 2013). 

 

IPV (intimate partner violence): Våld i nära relationer. 

 

2. Teoretiska perspektiv 

I studien använder jag mig av teorier från tidigare forskning inom ämnet våld i nära relationer. 

Dessa teorier ligger till grund för analysen av materialet från tidigare forskning som används i 

studien. Samt utvalda teoretiska perspektiv som används för att bearbeta materialet. 

 

2.1 Heteronormativitet 
I min studie återkommer det heteronormativa synsättet för att ge större förståelse till varför 

våldsutsatta i samkönade relationer får det bemötande de upplever. Perspektivet innebär att 

samhället har heterosexuellitet som sexuell norm (Little & Terrance, 2010). Detta påverkar 

mycket synen som förekommer i samhället mot våldsutsatta i samkönade relationer då 

heteronormativitetet bland annat bidrar till att endast se kvinnor som offer och män som 

föröver när det gäller brott. (Younglove et al, 2002) Heteronormen inbär enligt Connell 

(2009) att det är först när en individ själv markerar från normen som denne uppfattas som 

icke-heterosexuell från samhällets sida. 

Enligt Nordberg (2005) förekommer heteronomen överallt, i varje samhälle och hos alla mer 

eller mindre. På arbetsmarknaden är det svårt för kvinnor att få ett jobb inom ett 

mansdominerat yrke, lika svårt är det för män att få jobb inom ett kvinnodominerat yrke. Det 

är fel att utgå från den heteronormativa sysettet genom att anta att alla är heterosexuella, det 
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vill säga att normen som gäller i samhället utgår från att alla män blir förälskad i kvinnor och 

att alla kvinnor blir förälskad i män (Nordberg, 2005). 

2.2 Heterosexism  
Perspektivet innebär attityder i form av fördomar och diskriminering från samhällets sida mot 

allt som är icke-heterosexuella. Detta innebär att våldsutsatta i samkönade relationer möts av 

problem bland annat när de söker skydd eller stöd i och med att samhället utgår får det 

heteronormativa synsättet. Det vill säga antagandet att alla är heterosexuella och den är den 

”rätta” sexuella normen (Balsam (2001). 

Enligt Simoni & Walters (2001) har heterosexism en bas som grundar sig i attityden och tron 

på att homosexualitet och bisexualitet inte existerar utan det är ett avvikande beteende eller 

sjukdom. Utifrån detta synsätt innebär sexuell läggning något som är avvikande eller 

irrelevanta eftersom det inte förekommer någon annat än kvinnor och män som bildar 

relationer. Detta leder till att det uppstår svårigheter för homosexuella att bland annat bilda 

familjer eller får stör och skydd i och med att samkönade äktenskap inte är tillåtet i flera 

länder (Simoni & Walters, 2001). Enligt författarna är det många myndigheter som förnekar 

rättigheter och förmåner till samkönade par, bland annat frihet och adoptionsrätt för barn, 

sociala förmåner, samt fullmakt på sjukhus för makars rättigheter. 

Detta perspektiv hjälper till att förklara mycket av de motgångar våldsutsatta mötts av som 

framkommit i min studie. 

 

2.3 Genusperspektiv 
Det vill säga det sociala könet, det som samhället konstruerar som kvinnlighet och manlighet 

Ofreneo & Montiel (2010). I samhället förekommer det bland annat evenemang eller reklam 

för att skapa genusskillnader genom att visa upp perfekta feminina exempel/exemplar och 

perfekt maskulina exempel/exemplar (Connell, 2009). Författaren menar att det inte är 

förutbestämt var som är kvinnligt och manligt, utan det är ett blivande tillstånd som är under 

aktiv konstruktion. Enligt Connell (2009) tar vi genus för givet i vardagen. Detta inbär att vi 

ser den heterosexuella läggningen som så vanligt att det tillhör naturens ordning. Vilket får till 

följd att det anses som ”onaturligt” om någon inte följer detta mönstret, det vill säga som 

människor av samma genus blir förälskade ses det från samhället som en skandal. 

I min studie har jag försökt att se på materialet ur ett genusperspektiv, då jag bland annat har 

studierat skillnaderna mellan kvinnors och mäns upplevelser av våldet.  

En upptäckt från materalet jag samlat var att i texts skrivs det ofta ”manligt och/eller 

kvinnligt” inte ”kvinnligt och/eller manligt”. Anledningen till att män benämns först är enligt 
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Hirdman (2001) bland annat på grund av det stereotypa genuskontraktet som är en uppgörelse 

mellan könen som innebär att män är först och är en beskyddare av kvinnor.  

 

2.4 Centrala utgångspunkter 
Nedan följer utvalada teorier från tidigare forskning som ligger till grund för de centrala 

utgångspunkterna i studien. 

 
“Although research on same-sex IPV is limited, both the research and the phenomenon exist. 

Women can be perpetrators and men can be victims” (Baker et al, 2012. S.185). 

Citatet ovan är vanligt på så vis att åsikten delas av flera författare (Bornstein 2006, Stuart 

2005 och Lennings & Murphy 2000). 

Bristen på forskning och åtgärder trots förekomsten av våld i samkönade relationer är ett 

återkommande fokus för många teorier inom den tidigare forskningen. Teorier som är vanlig i 

sin upprepning av många författare (Bornstein 2006 och Baker et al, 2012), är de olika 

faktorer som bidrar till utsattheten för våldsutsatta i samkönade relationer. Bornstein (2006) 

menar att den mest bidragande faktorn till utsatthet när det gäller våld i nära relationen, så 

även våldsutsatta i samkönade relationer, är om en person är beroende av en annan för 

ekonomiskt bistånd, fysisk hjälp, eller känslomässigt stöd, vilket även ses som makt (Gregory 

et al, 2008). 

En annan teori kan vara att våldsutsatta i samkönade relationer har svårigheter att identifiera 

sig som delaktiga i en relation där det förekommer våld. Anledningen till detta menar Baker et 

al, (2012) är att den ursprungliga betydelsen av ”våld i nära relationer” endast syftade till 

mäns våld och kontroll över kvinnor eftersom det bland annat saknades forskning inom 

området våldsutsatta i samkönade relationer.  

Stuart, (2005) utformade en annan teori som i motsats till att individer inte kan identifiera 

våldet, handlar om varför utsatta individer i samkönade relationer väljer att hålla sin utsatthet 

hemlig. Enligt Stuart är det rädsla för repressalier, viljan att undvika rättslig involvering i 

privatliv, tron på att det är universellt och oundvikligt och till sist skam som är bidragande 

faktorer till varför inte våldsutsatta i samkönade relationer inte delger sig sina problem när det 

gäller våld. Vilket är rädslan för förekomsten av det heterosexistiska synsättet från omvärlden 

(Simoni & Walters, 2001). 

När det gäller teorin om skam som en bidragande orsak till utsattheten för våldsutsatta i 

samkönade relationer har Lennings & Murphy (2000) skriver om ett fenomen som kallas för 

”shame theory”. Författarna menar att detta innebär att mäns vilja till att visa sig starka, 
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ståtliga och självständiga (maskulina), förbyts då våldet i stället bidrar till emotionell 

känslighet, sårbarhet, och att vara beroende av någon annan, vilket i sin tur förknippas med 

skam, vilket kan leda till depression och större utsatthet för dessa individer. 

Skam och viljan att inte inkludera samhället i sitt privatliv kan bero på att det fortfarande 

är heteronormativitet som styr samhället (Connell 2009).  Baker et al (2012) menar att 

heteronormativitet genomsyrar bland annat myndigheter som polisen. Författarnas teori 

utifrån heteronormativitet handlar om att om polisen kallas till ett brott som har med våld i 

nära relationer att göra, antar polisen eller poliserna per automatik att den större eller den 

minst traditionellt feminina individen i relationen är förövaren (Baker et al, 2012). 

 

3. Metoddesign 

 
3.1 Design 

Studien är en kvalitativt inriktad fördjupad litteraturstudie av vetenskapliga artiklar med 

postmodernistisk ansats. 

 

3.2 Metod 

I denna fördjupande litteraturstudie ingår en översiktlig litteraturgranskning av vetenskapliga 

artiklar. I min studie har jag använt mig av självselektion och målstyrt urval som underlag 

under materialsamlandet. Det beskrivs mer ingående senar i studien om tillvägagångsättet.  

Postmodernism innebär i denna studie ett kritisk förhållningsätt till forskningen, bland annat inom 

utvecklingen för områden våldsutsatta i samkönade relationer och trevan efter att vilja se något nytt 

inom området. I min studie förekommer det även en hermeneutisk ansats i och med att jag med min 

fördjupande litteraturstudie har försökt att se vad det är som visat sig inom området för våldsutsatta i 

samkönade relationer och vad är innebörden i vad jag funnit, vilket jag sedan har tolkat.  

Granskningens i en fördjupad literaturstudies fördelar menar Backman, (2008) är bland annat 

att den ger en översikt av den tidigare samlade kunskapen inom området, visar betydelsen 

inom ett problem, indikerar problemen, ger olika tolkningsalternativ och ger historiskt 

perspektiv. En litteraturgranskning underlättar även att urskilja kunskapsluckor, motsägelser 

och brister inom forskning. Williams, (2012) instämmer med att fördelarna med att göra en 

fördjupad litteraturstudie är möjligheten till en mer översiktlig bild av problematiken kring 

bland annat våldsutsatta i samkönade relationer, som tidigare inte blivit uppmärksammade i 

lika stor utsträckning inom forskningen. 
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Nackdelen med studien är risken att jag som utför studien inkorporerar stereotyper och 

fördomar tydligt, eftersom jag som undersökare till viss del utgör ett av instrumenten i studien 

(Backman, 2008). 

Andra problem som kan uppstå i sökning är att det inom vissa delar blir svårt att ta fram 

tillräckligt med vetenskapligt granskade artiklar samt relevant och uppdaterad forskning inom 

ämnet våld i samkönade relationer (Potoczniak et al. 2003). 

 

3.3 Tillvägagångsätt 

Sökningen och insamlandet av de vetenskapliga artiklarna som ligger till grund för studien, 

utfördes under månaderna mars till april 2014. Insamlandet av de vetenskapliga artiklarna 

skedde i from av sökningar i Mittuniversitetets (Miun) databaser: ProQuest, Social Services 

Abstract och Gender Studies Database. Dessa databaser gav resultat. Sökorden som används 

mest under sökningarna går alla att relatera till våld i nära relationer med fokus på 

homosexuellas utsatthet, som intimate partner violence, domestic violence och same-sex. 

Sökningens resultat var vetenskapligt granskade artiklar som handlar om ämnet våld i nära 

relationer eller våldsutsatta i samkönade relationer. 

Forskningen kommer från västvärden som bland andra USA, England (UK) och Frankrike 

Studien är inte en jämförelse eller sammanställning av resultat mellan män och kvinnors 

situation som våldsutsatta i samkönade relationer, i stället är den en översiktlig 

sammanställning av existerande forskning utan att lägga allt för stor fokus på kön. 

Resultaten granskades och presenteras i en sammanställning av utvalda vetenskapliga artiklar 

i form av tabeller som finns som bilaga. 

Nedan följer presentationen om i vilken databas sökningarna utfördes, vilka söktermer som 

användes, vilka begränsningar, antalet träffar och vilka vada källor i form av de utvalda 

artiklar som senare presenteras i resultatdelen och i en tabell. 

Tabell 1 är utformad med inspiration från Bryman (2011), den visar sökresultaten av 

vetenskapliga artiklar i ett systematiskt upplägg. 

 

Tabell 1. Sökningarna i databaser som gav träffar. 

 

Databas Söktermer Begränsningar Antal träffar Valda källor 
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Social Services 

Abstract  

("Same-sex 

intimate 

partner 

violence")  

AND 

("domestic 

violence") 

Peer reviewed 

Full text 

Publicerad innan år 

2000 

1123 1 

 ("intimate 

partner 

violence"       

OR      

"domestic 

violence")   

AND 

(homosexual) 

AND    

(factor*)  

Peer reviewed 

Full text 

Publicerad innan år 

2000 

2 1 

Social Services 

Abstract  

(intimate 

partner 

violence)   

AND  

(domestic 

violence        

OR 

homosexual* 

Peer reviewed 

Full text 

Publicerad innan år 

2000 

86 8 

ProQuest ("violence") 

AND          

"help seek*" 

(homosexual) 

Peer reviewed 

Full text 

Publicerad innan år 

2000 

5 2 
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ProQuest (“sama-sex 

violenc”) 

AND  

(“intimate 

partner 

Violence”)  

AND 

(reason*  

OR 

factor*) 

Peer reviewed 

Full text 

Publicerad innan år 

2000 

  

ProQuest ("domestic 

violence")  

AND 

(homosexual) 

Peer reviewed 

Full text 

Publicerad innan år 

2000 

22 3 

ProQuest (domestic 

violence)   

AND    

(intimate 

partner 

Violence       

OR     

violences)  

AND     

(lesbian*       

OR       

battering)    

AND 

(woman  

OR 

 man) 

Peer reviewed 

Full text 

Publicerad innan år 

2000 

129 2 
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Gender Studies 

Database 

(Domestic 

violence)  

AND 

 (intimate 

partner 

Violence  

OR 

violence)  

AND  

(same-sex  

OR  

partner) 

Peer reviewed 

Full text 

Publicerad innan år 

2000 

132 3 

 (intimate 

partner 

violence)  

AND  

(domestic 

violences  

OR 

homosexual*) 

AND  

(lesbian*  

OR  

gay*)  

 106 2 
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Gender Studies 

Database 

(intimate 

partner 

violence)  

AND  

(lesbian*  

OR  

gay*)  

AND  

(Domestic 

violence)  

AND  

Victim  

OR 

violence 

Peer reviewed 

Full text 

Publicerad innan år 

2000 

11 1 

    Totalt: 23 

 

Sökningar utfördess även i databaserna, DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet, Google 

Scholar, Libris och UlrichsWeb.  Dessa databaser gav inte några sökträffar. 

 

De utvalda artiklarnas innehåll och resultat presenteras i en tabell med inspiration från 

Bryman (2011) (se bilaga 1). Där visas det utvalda materialet det vill säga de vetenskapliga 

artiklarnas innehåll, syfte och resultat. För att se ett exempel på hur artikeln är presenterad i 

tabellform, se tabell 2. 

 

Tabell 2. Exempel på systematisk sammanställning av artiklarnas innehåll.   

 

Författare  Årtal Artikelnamn  Studiedesign Syfte Resultat 

Adam 

Messinger 

2011 Invisible 

Victims: 

Same-Sex 

 

Kvantitativ 

studie. 

 

Ta reda på hur 

pass 

förekommande 

det är med 

våldsutsatta i 

samkönade 

Forskning saknas 

eftersom redan 

under 1990- talet 

förekom erkänt 

våld i samkönade 

relationen, men 
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relationer. forskarna valde att 

fokusera på 

heterosexuella 

kvinnor . 

 

Våldsutsatta i 

samkönade 

relationer är lika 

utsatta som 

våldsutsatta i 

relationen av 

motsatt kön.  

 

Olika upplevelser 

av våldet för män 

och kvinnor. Män 

ser inte lika 

alvarligt på 

exempelvis ett 

slag som kvinnor 

gör 

Nancy Baker, 

Jessica 

Buick, Shari 

Kim, Sandy 

Moniz och 

Khristina 

Nava 

2012 Lessons from 

Examining 

Same-Sex 

Intimate 

Partner 

Violence. 

Kvalitativt 

inriktad 

studie. 

 

 

 

Uppmärsamma 

problematiken 

kring 

våldsutsatta i 

samkönade 

relationer som 

tillkommer 

med ett 

heteronormativt 

synsätt. 

  

Att det 

heteronormativa 

synsättet påverkar 

hur samhället 

behandlar 

våldsutsatta i 

samkönade 

relationer.  

 

Forskning saknas 

inom området våld 

i samkönade 

relationer, trots att 

våldet förekomer i 

lika eller samma 

utsträckning i alla 
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typer av relationer 

Christopher 

Alexander 

2008 Violence in 

Gay and 

Lesbian 

Relationships 

Studiedesign 

Mixed 

methods. 

 

Publicerad 

vetenskapligt 

granskad 

artikel. 

 

Bidra med 

uppmärksamhet 

till våldsutsatta 

i samkönade 

relationer och 

hur de utgör en 

minoritet i 

samhället.  

Våld förekommer 

i lika 

storutsträckning i 

relationer oavsett 

sexualitet och kön. 

 

Forskning saknas 

och är bristfällig 

på så sätt att det 

sankas 

sammanställningar 

av resultat och 

forskningen 

saknar andra 

aspekter av våldet.  

 

I olika 

professioner är det 

lätt att förbise våld 

i samkönade 

relationer för at 

det inte tillhör vad 

som vanligtvis 

fokuseras på när 

det gäller våld i 

nära relationer 

 

 

3.4 Urval 

Materialet som ligger till grund för studiens fokus och resultat är uteslutande baserat på 

tidigare forskning i form av vetenskapligt granskade artiklar om ämnet våldsutsatta i 

samkönade relationer. Studien fokuserar på utsatta homosexuella kvinnor och män som är 18 

år eller äldre. Urvalet av materialet som ingår i studien är därför baserat på det författarna 

Jørgensen & Louise (2000) skriver om huruvida val av material inom studien är beroende av 

bland annat syftet med studien. Detta innebär noggrant övervägande om artiklarnas 
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lämplighet i studien i förhållande till materialets innehåll och åtkomst (Jørgensen & Louise, 

2000). Till hjälp använder jag mig av självselektion genom att jag själv valde vetenskapligt 

granskade artiklar som inkluderar gruppen våldsutsatta i samkönade relationer och de artiklar 

som enbart fokuserar på heterosexuella. (Bryman, 2011). Detta gjorde att jag även använde 

mig av målstyrt urval, som enligt författaren innebär ett strategiskt val av material som är 

relevanta för forskningsfrågorna.  

Sökningen utfördes på följande vis, att jag utförde en sökning i en av databaserna i passande 

storlek och utifrån titel och abstrakt själv valde de artiklar som var relevant för min studie.  

 

3.5 Uteslutning 

Alla artiklar som används och ligger till grund för studien är vetenskapligt granskade. Att ha 

vetenskapligt granskade artiklar bidrar till att studiens trovärdighet ökar då man inkluderar 

pålitliga källor (Backman, 2008). 

De som uteslutits från studien är artiklar som inte är vetenskapligt granskade, artiklar vars 

innehåll endast inkluderar heterosexuellas situation inom våld i nära relationer eller artiklar 

som är äldre än 14 år, det vill säga artiklarna har skrivits innan år 2000.  

Slutligen är studien baserad endast på forskning från västvärlden i och med de sårigheter som 

ligger i att finna lämplig forskning i resten av värden med länder där homosexualitet är tabu 

eller till och med mot lagen (Messinger, 2011). 

 

3.6 Etiska Spörsmål 

Studien har ett socialarbetsperspektiv som tillför att jag som utförare av socialt arbete styrs av 

etiska och moraliska skyldigheter. Som socialarbetarna är det min skyldighet att vara 

medveten om de kritiska frågor som kan uppkomma i studien och kan störa välbefinnandet 

inte bara för individer utan även för samhället, nationen och slutligen världen (Briskman, 

2009). 

Något att beakta är min egen påverkan på studiens innehåll det vill säga egna värderingar, 

fördomar och slutsatser som kan inkluderas i texten och påverkar studien till ett inte vara så 

objektiv som möjligt. Under utförandet av en litteraturstudie har de mest problematiska etiska 

spörsmålet sitt ursprung i att jag som utför studie är den som mest påverkar studien. Under 

studien har jag funnit en svårighet i att vara vaksam när det gäller mina egna förutfattade 

meningar och hur de påverkar studien negativt. (Backman, 2008). 

Ytterligare ett problematiskt område kring min litteraturstudie är möjligheterna på hur den 

kan komma att användas i framtiden. Detta är viktigt eftersom det är mig ansvaret ligger på 
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som skrivare.  Tanken förekommar att studien kan tolkas fel och används i fel syfte för att 

bringa harm till våldsutsatta i samkönade relationer exempelvis få dem att framställas som 

svaga i kontakt med våld från omvärlden. 

 

3.7 Analysmetod 

Widerberg (2004) skriver att första steget av en analys är att sortera material. I de material jag 

har samlat och som består av vetenskapliga artiklar har jag systematiskt sorterat artiklarnas 

innehåll för att hitta mönster och sammanhang vid bearbetningen av artiklarna i form av 

noggrann läsning. Kvale (2009) menar att inom den kvalitativa forskningen söker man just 

efter mönster som synliggör sammanhang. I studien genomfördes en kontinuerlig analys 

utifrån Backman (2008). Denna kontinuerliga analys pågick genom hela arbetsprocessen med 

studien. Från första struktureringen för att förbereda insamlandet av vetenskapliga artiklar, till 

bearbetning i form av läsning och urvalet av materialet. Den huvudsakliga analysen skedde 

kontinuerligt under datainsamlingsmomentet (Backman, 2008) 

 

4. Resultat 

Nedan följer en presentation av de utvalda artiklarna som ligger till grund för studien. 

Artiklarna är hämtade från databaserna ProQuest, Social Services Abstract och Gender 

Studies Databaser. Artiklarna har gemensamma eller olika resultat och åsikter 

angående forskning om våld i samkönade relationer, bemötandet de får från omvärden och 

skyddet från samhällets sida. 

Artiklarna visas även i en presentationsmall som låg som underlag för den kritiska 

granskningen av artiklarna (se bilaga tabell 1). Resultatet av artiklarnas innehåll presenteras 

även i löpande text i teman som har följande rubriker: våldsutsatt i samkönade relationer, 

våldet och samhället, och forskning kring våldet. 

Litteraturstudien innehåller 23 vetenskapligt granskade artiklar. 

 

4.1 Våldsutsatt i samkönade relationer 

Enligt Baker et al (2012) förekommer det våld i samkönade relationer och att både män och 

kvinnor får uppleva våld i relativt lika stor utsträckning. Williams (2012) och Lennings & 

Murphy (2000) instämmer och menar att könstillhörighet inte spelar någon roll när det gäller 

våld i nära relationer. Alla kan bli utsatta för våld. Enligt Messinger (2011) undersökning av 

kvinnor och män visar det sig att homosexualitet snarare ökar risken för våld i nära relationer 

för både kvinnor och män, i och med att de befinner sig i större utsatthet eftersom det 
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förekommer mycket små möjligheter till att få stöd och skydd. Det innebära att samkönade i 

samkönade relationer löper större risk att utsättas för våld upprepade gången även av olika 

partners eftersom samhället inte kan bidra den utsatte med rätt stöd- och skyddsåtgärder. 

Författarnas undersökning visar även att homosexuella kvinnor tenderar att utföra mer våld i 

nära relationer än homosexuella män, vilket samhället ibland har svårt att sätta sig in i och 

förstå.  

Precis som Messinger (2011) och Baker et al (2012) menar Alexander (2008) att våld i 

samkönade relationer är ett existerande problem i lika utsträckning som våld i homosexuella 

relationer. 

För våldsutsatta i samkönade relationer visar även Gregory et al (2008) undersökning att 

sexualitet inte utgör någon skillnad i våld i nära relationer. Våldsutsatta i samkönade 

relationer har anmärkningsvärt liknande upplevelser av våldet som våldsutsatta i relation med 

en individ av mottsatt kön. Cogan & Fennell (2007) instämmer eftersom i deras forskning inte 

heller förekommer några bevis som antyder att våld i nära relationer är direkt kopplat till 

sexualitet på något vis. 

Då det gäller olika typer av våld och vilken form av våld som är mest förekommande menar 

Gregory et al (2008) att homosexuella män upplever att det psykiskt våld som den mest 

förekommande formen av våld. Ekonomiskt beroende av en partner kan även vara en av de 

större faktorerna till våldet. Samt sexuellt våld ses som en ofta förekommande typ av våld för 

män i samkönade relationer. Turell (2000) instämmer eftersom hennes undersökning visar 

även att de mest förekommande formerna av våld i samkönade relationer är framför allt 

psykiskt våld, där efter fysiskt våld i form av slag och sparkar, sedan sexuellt våld. Hennes 

undersökning fokuserar på både kvinnor och män som utsatts för våld i samkönade relationer. 

En aspekt av våldet enligt Ofreneo & Montiel (2010) är att det våld som förekommer i 

samkönade relationer är unikt i varje relation. Till och med ett förväntat problem i en relation 

som svartsjuka varierar och är unikt från relation till relation utifrån olika faktorer bland annat 

kultur samt även kön. Little and C. Terrance (2010) undersökning visar på att kvinnor i 

samkönade relationer oftare tenderar att anse att situationer är farliga än vad män i samkönade 

relationer anser i samma situation, det vill säga kvinnor och män har olika syn på vad som 

definierar våld i en relation, för män innebär detta att de inte berättar om att våldet 

förekommer lika ofta som kvinnor.  

En faktor som bidrar till att våldet inte uppmärksammas i samkönade relationer, beror på de 

som arbetar med att hjälpa förbiser att de blir utsatta för våld. Alexander (2008) har arbetat i 

många år med klienter som har upplevt våld i samkönade relationer, detta har framkommit 
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flera år efter att våldet ägt rum. Först trodde författaren att det berodde på andra faktorer som 

spelade in till varför det inte hade framkommit tidigare, bland annat rädsla och skam. Dock 

var det han själv som förbisett och inte ställt rätt frågor till klienten på grund av att 

våldsutsatta i samkönade relationer inte uppmärksammats tillräckligt. Detta ledde till insikten 

för Alexander vilket problem våld i samkönade relationer utgör idag och hur lätt det är att 

förbise. 

 

4.2 Våldet och samhället 

Turell et al (2012) menar att i dagens samhälle existerar det endast en vag medvetenhet om 

problemen kring våldsutsatta i samkönade relationer. Det som finns kring ämnet är följande: 

Enligt Gregory et al (2008) visar deras undersökningar på att alla män i deras studie sökt 

någon form av stöd för skadorna våldet orsakade. Det mest förekommande stödet var familj 

och vänner. Turell (2000) menar i motsats till Gregory att endast hälften av våldsutsatta i 

samkönade relationer söker någon form av stöd. Då stöd söks, sker det ofta genom en vän. 

Hon menar att det är skrämmande få våldsutsatta i samkönade relationer som söker skydd hos 

myndigheter som jourer, stödlinjer man kan ringa, eller organisationer inriktade på våld i nära 

relationer. Younglove et al (2002) styrker Turells resultat om att det är mycket få våldsutsatta 

i samkönade relationer faktiskt söker vård, hjälp eller stöd. Anledningen till detta menar Little 

& Terrance (2010) & Younglove et al (2002) beror på det heteronormativa samhället. 

Författarna menar att samhället styrs av heteronormativiteten. Enligt Little & Terrance (2010)  

studie visar det sig att det heteronormativa perspektivet styr hur speciellt kvinnor drar 

slutsatser att feminina individer är den som utsätts för våld och att den maskulinare individen 

är gärningsman/kvinna. Ard & Makadon (2011) menar att speciellt inom sjukvården är det 

heterosexuella kvinnor som blivit utsatt för våld som prioriteras, trots att antalet utsatta för 

både homosexuella och heterosexuella är mycket omfattade. 

I likhet med Messinger (2011), Little & Terrance (2010) och Younglove et al (2002) anser 

Baker et al (2012) att heteronormativiteten utgör ett problem. Forskning indikerar att 

omvärden lever i tron att kvinnor till skillnad från män inte kan skada andra kvinnor, vilket 

kan leda till att homosexuella kvinnor har svårt att identifiera våldet eftersom de inte är i en 

relation med en man. Författarna menar att homosexuella män har samma svårigheter att 

identifiera våldet som homosexuella kvinnor. Enligt författarna innebär att vara man inte att 

utsätta andra för våld och att vara kvinna inte innebär att bli utsatt för våld. 

Heteronormativiteten i samhället bidrar till att då stöd- och skyddsinsattser ges, förekommer 

det en tentandens att en homosexuell, maskulin kvinna ofta får skulden för våld i nära 
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relationer om de är i en relation med en feminin homosexuell, kvinna. Messinger (2011) 

menar att heteronormativiteten styr samhället eftersom omvärden fortfarande anser att män är 

mer våldsamma än kvinnor. Enligt Younglove et al (2002) påverkar detta situationen för 

våldsutsatta i samkönade relationer och gör det till ett problem i samhället. De homosexuella 

grupperna påverkas även av heteronormativiteten. De tror bland annat att heteronormativitetet 

styr alla lagar, myndigheter och att samhället inte accepterar eller inte ger rätt stöd i 

situationer som handlar om samkönat våld. För att styrka deras misstro menar Hines & 

Douglas (2009) att polisen ofta har en ovilja att gripa kvinnor även om de uppenbart gjort sig 

skyldiga till våldsbrott. Poliser kan även tendera att klassificera våld i nära relationer med en 

annan benämning trots att det gäller våld i samkönade relationer. Det bidrar till att 

våldsbrottet inte får rättvis efterföljd för våldsutsatta i samkönade relationer.  

Enligt Messinger (2011) förekommer det inte någon rättfärdig ursäkt till varför våldsutsatta i 

samkönade relationer behandlas annorlunda, lämnas osynliga och utan stöd i och med att 

samhället har ett utpräglat heteronormativt synsätt när det gäller våld i nära relationer. Detta 

bemötande i form av förnekelse, förnedring och stigmatisering av beteende från icke-

heterosexuella kallas för heterosexism (Balsam, 2001). Problematiken kring heterosexism 

menar Duke & Davidson (2009) bidrar till att våldsutsatta i samkönade relationer undviker att 

söka hjälp och stöd. 

De gånger hjälp har givits och den utsatte lyckats göra slut med sin våldsamma partner, 

händer det att den utsatte går tillbacka till samma partner igen. Gregory et al (2008) menar att 

aneldning till varför man stannar kvar eller går tillbaka till en relation där det förekommer 

våld varierar från person till person, men främst är det för att den utsatte känner sig otrygg 

och är mer rädd för partnern om denne inte är i närheten. En annan starkt bidragande faktor 

till varför individer inte vill eller kan lämna sina våldsamma partners är maktutövning. 

Bornstein, (2006) menar att den som utför våldet även utövar makt över sin partner. 

Maktutövning kan ta sig i utryck på olika sätt, bland annat kan den utsatte bli mer villig att 

tolerera våldet om denne har placerats i ekonomiskt beroende av sin partner. En annan form 

av maktutövning som främst är förekommande bland homosexuella kvinnor är kontroll, det 

vill säga att helt kontrollera en annan individ efter sin egen vilja, speciellt uttryckt i aggressivt 

fysiskt våld för homosexuella kvinnor som skapar rädslor och därmed kontroll (Miller et al, 

2001). När det gäller homosexuella män menar McClennen et al (2002) att maktutövning 

uttrycks genom våld som främst ökar med hjälp av alkohol eller droganvändning, avundsjuka 

eller beroende av sin partner. 
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Alexander (2008) menar att för att förse våldsutsatta i samkönade relationer med bästa stöd 

och skydd behövs utbildning och mer utvecklad hjälp som är inriktad på våld i samkönade 

relationer. Han menar att ett stort problem ligger i att den hjälp och skydd som finns ofta 

förekommer uteslutande i större städer, vilket kan bidra till större utsatthet om individen som 

utsatts för våld är bosatt på landsbygden. 

 

4.3 Forskning kring våldet. 

Messingers (2011) slutsatser är att det finns för lite forskning och uppmärksammat kring våld 

i samkönade relationer, och den forskning som existerar indikerar att våld i samkönade 

relationen förekommer i lika stor utsträckning som för relationer av motsatt kön. Även 

Potoczniak et al. (2003) instämmer och menar att våld i nära relationer förekommer lika 

mycket i heterosexuella som homosexuella relationer. Författarna menar att på grund av detta 

borde uppmärksamheten och forskning utvecklas för att kunna hjälpa och bistå både utsatta 

homosexuella individer som utsatta heterosexuella individer. Stuart (2005) menar att forskare 

behöver gå utanför de traditionella ramarna för våldet och studera fler delar och olika aspekter 

av våldet. Enligt Chase (2011) är det bästa sättet att hjälpa individer som är utsätta för våld 

också att utveckla forskningen utanför de traditionella ramarna. Hon menar att man även 

inkluderar alla grupper i HBTQ inom forskningen. 

I motsats till Messinger (2011) menar Baker et al (2012) att uppmärksamheten kring våld i 

samkönade relationer är ett allt mer växande fenomen i dagen samhälle. Trots detta menar 

författarna att det fortfarande existerar problem kring forskningen av våldsutsatta i samkönade 

relationer i och med att det till och med fanns erkänt våld i samkönade relationer redan under 

tidigt 1990-tal, men det existerade en önskan hos forskare att fokusera på mäns våld mot 

kvinnor. Detta ledde till att våld i samkönade relationer utelämnades från analyser, forskning 

och undersökningar. Seelau & Seelau (2005) instämmer och menar att forskning har genom 

historien och fram till idag fokuserat på att utveckla forskningen kring våld i heterosexuella 

relationer. 

Enligt Merrill & Wolf (2000) förekommer det ännu ett problem inom forskningsområdet för 

våldsutsatta i samkönade relationer. Författarna menar att homosexuella kvinnor får mer 

uppmärksamhet inom forskningen än vad homosexuella män får. Deras studie var den första 

forskning som endast riktade sig till våldsutsatta män i samkönade relationer. 

I likhet med Messinger (2011) och Baker et al (2012) menar Alexander (2008) att studier som 

är genomförda om området våld i samkönade relationer inte förekommer i lika stor 

utsträckning som våld i heterosexuella relationer. 
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Precis som Messinger (2011) anser Baker et al (2012) att det är värt att studera våld i 

samkönade relationer. Att misslyckas med att inse betydelsen av att studera ämnet är tyvärr 

den oundvikliga följden av det heteronormativa perspektivet för ämnet våld i nära relationer. 

Enligt Ristock (2013) är det just bristen på och behovet av mer forskning som är anledningen 

till varför författaren valde att studera våldsutsatta i samkönade relationer 

 

4.4 Slutsats 

Utifrån resultatet jag samlat i min studie visade det sig att svaret på min frågeställning blir 

följande: Det har framkommit i studien att våldsutsatta i samkönade relationer inte bemöts på 

ett bra sätt från samhället. Detta beror på det som Little & Terrance (2010) och Younglove et 

al, 2002) menar med att samhället fortfarande styrs mycket av ett heteronormativt synsätt, där 

det blir svårt för våldsutsatta i samkönade relationer att passa in. Det har framkommit att 

situationen är svår för våldsutsatta i samkönade relationer då förnekelse, förnedring och 

stigmatisering ligger som grund för hur de blir bemött. (Balsam (2001). Speciellt när det 

gäller brister och hål inom forskningen där det förekommer ett behov av att utveckla den. 

(Cogan & Fennell (2007) När det gäller stöd- och skyddsåtgärder brister den i och med att 

våldsutsatta i samkönade relationer känner misstro mot bland annat polis eftersom de bli 

felaktigt behandlade av dem (Hines & Douglas 2009). 

 

5. Diskussion 

I detta moment av studien diskuteras, tolkas och värderas studiens frågor, syfte, metod och 

resultatet. Jag diskuterade och besvarade först frågorna som låg till grund för studien: hur 

bemöts våldsutsatta i samkönade relationer av bland annat samhället, myndigheter och 

privatpersoner, hur ser forskingen ut för inom ämnet våldsutsatta i samkönade relationer, hur 

ser det ut med skydd och stöd för våldsutsatta i samkönade relationer? Sedan diskuterades 

studiens resultat. Diskussionen berör även för- och nackdelar om huruvida val av metod 

påverkade studien och dess resultat. Diskussionen inkluderar även spekulationer som 

framkommit då studien skrevs.  

Diskussionen avslutas med en sammanställning av mina främsta fynd som framkommit under 

litteraturstudien.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

Det bemötandet våldsutsatta i samkönade relationer upplever från samhället, lämnar mycket 

att önska. Det faktum att de bemöts med heterosexistiskt synsätt från samhället vittnar om 
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bristande medvetenhet och kunskap. Situationen för våldsutsatta i samkönade relationer består 

mycket av svårigheter i och med motgångarna i form av bland annat den förnedring och 

misstro de är tvungna att uthärda från samhällets bemötande. Skydd och stöd för dessa 

individer är obefintligt och behöver utvecklas med mer kunskap och uppmärksamhet. Även 

forskingen är i behov av mer sammanställande forsking.  

 

Forskningen tycks visa att det existerar samma grad av utsatthet och våld i samkönade 

relationer som i relationer av motsatt kön. Våld är alltid våld oavsett sexualitet eller kön på 

den som utsätts eller den som utsätter. Det visade sig att både kvinnor och män upplevde 

svårigheter i hur de bemöttes av samhället även om dessa män och kvinnor stundvis har olika 

upplevelser både av våldet och av svårigheterna som tillkommer.   

Det har visat sig att det råder delade meningar angående när och hur många våldsutsatta i 

samkönade relationer som söker hjälp. Enligt Gregory et al (2008) sökte alla män han 

undersökte hjälp i någon form om de utsattes för våld. Turell (2000) menar istället att endast 

häften eller färre av alla homosexuella som utsätts för våld söker hjälp. Om man tolkar detta 

rätt menar författarna att endast män utgör denna hälft av de som söker hjälp vilket rimligtvis 

inte kan stämma då det har framkommit i tidigare forskning att kvinnor utsätts för mer 

aggressivare fysiskt våld av sin kvinnliga partner än vad män utsatt för av sin manliga partner. 

Trots detta föreligger det några hinder för våldsutsatta i samkönade relationer att få samma 

bemötande som våldsutsatta i heterosexuella relationer.  

Forskningen visar att samhället brister när det gäller skydd, stöd och hjälp för våldsutsatta i 

samkönade relationer. Det har visat sig att poliser brister under tjänstgöring av att behandla 

våldsutsatta i samkönade relationer på ett rättvist sätt, vilket är mycket allvarligt eftersom 

polisen utgör det organ i samhället som beskyddar oss och som vi borde ha förtroende för. 

Skyddet och stödet från samhällets sida behöver förbättres både när det gäller homosexuella 

och heterosexuella som utsätts för våld, för att maximera ett så bra skydd och stöd som 

möjligt för alla som blivit eller blir utsatta för våld i nära relationer.  

Forskningen visar på att det förekommer briser i form av luckor och hål inom forskningen om 

våldsutsatta i samkönade relationer. I kontrast till detta har det visat sig att det inte är brist på 

forskning som utgör problemet, istället ligger problemet i att forskning är fragmenterad på det 

viset att den är full med kunskapsluckor. Detta beror på att det förekommer mycket få 

forskningsöversikter eller sammanställningar av de resultat inom forskningen som handlar om 

våldsutsatta i samkönade relationer. Forskarna undersöker och kommer fram till 
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samma/liknande slutsatser om och om igen. Forskningen är bristfällig på så vis att det saknas 

en sammanställning av resultat från tidigare forskning.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Studien är en fördjupande litteraturstudie vilket varit den mest fördelaktiga metoden för att 

hantera ämnet jag valt utifrån min önskan att undersöka tidigare forskning om ämnet 

våldsutsatta i samkönade relationer. En fördjupad litteraturstudie är baserad på tidigare 

forskning som ligger till grund för studien. Problemet med denna metod var i mitt fall att 

forskningen inom ämnet våldsutsatta i samkönade relationer stundvis kunde vara bristfällig 

och det fanns svårtigheter att försöka uttyda vad som var trovärdigt och inte i det som fanns 

forskat om ämnet. Denna svårighet kan innebära att min studie även kan innehålla delar som 

är bristfälliga i och med att forskingen inom området inte har kommit längre. 

Urvalet av artiklarna och materialet som ingick i min studie är mycket baserat på det jag själv 

anser är passande i en studie. Det kan utgöra problem om bland annat mitt val att endast 

använda forskning från västvärden påverkar att den inte är en tillräckligt översiktlig studie, 

eller att mitt val om endast använda artiklar som berör våldsutsatta i samkönade relationer 

påverkar studien negativt genom att den saknade något konkret att jämföra med. 

En del av min metod bestod i att utföra denna studie ensam. Det finns även för- och nackdelar 

med det valet. För mig avgjordes valet att utföra studien själv i och med att självständigheten i 

arbetet innebär att jag kan utan kompromisser skriva om det ämne som intresserar mig mest 

och rikta in mig på delar som jag finner är av intresse. Självklart fanns det även nackdelar 

med att utföra en sådan omfattande studie på egen hand. Mitt val att skriva ensam ledde till att 

jag inte hade någon annan person som var lika involverad och delaktig i min studie som jag 

själv var, vilken kunde leda till förvirring och tveksamhet som inte kunde delas, bland annat 

funderingar kring huruvida momenten i studien utfördes på rätt vis eller saknande av ett 

delaktigt initiativ med att skriva studien, som formuleringar och stavning. 

 

5.3 Vidare frågor 

Tidigare forskning har varit och är ett mycket omtalat område inom ämnet våldsutsatta i 

samkönade relationer. Som framkom i resultatet är det majoriteten av författarna som anser att 

forskningen brister och det bör åtgärdas. Syftet med min studie från början var att försöka få 

fram en översiktlig bild av den bristfälliga forskningen inom området. Det har emellertid visat 

sig att det inte alls är på det viset. Problemet inom forskningen ligger i att det behövs mycket 

mer forskningsöversikter. Forskningen existerar, vad som skulle behöva göras är att utveckla 



 
 

28 
 

och uppdatera den så att det går in på olika områden inom ämnet våldsutsatta i samkönade 

relationer. Fler forskningsöversikter och litteraturstudier behövs som sammanställer 

problematiken för våldsutsatta i samkönade relationer situation i dagens samhälle. För våld 

förekommer i samkönade relationer. Våld förekommer oavsett sexuell läggning. Därför borde 

även våldsutsatta i samkönade relationer få möjligheten till lika rättigheter och stöd. Utveckla 

kunskaperna för de individer som arbetar med våld i nära relationer, så det även inkluderar 

kunskap och hanterring av våld i samkönade relationer till lika stor grad som våld i 

heterosexuella relationer.  

 

5.4 Spekulationer  

Min analysmetod var en kontinuerlig process under hela arbetets gång och utförandet av 

studien. Analysmetoden jag använde mig av innebar att se mönster och hitta sammanhang 

utifrån det material i form av artiklar jag läste. En av mina spekulationer uppkom genom att 

analysera resultatet av artiklarnas slutsatser. Min spekulation handlar om att det kanske inte 

alls är bristerna inom forskningen som ligger till grund för problematiken som våldsutsatta i 

samkönade relationer möts av, vilket Cogan & Fennell (2007) anser är en av de viktigaste 

bakomliggande faktorerna. Möjligtvis att hanteringen av forskningen är själva problemet, det 

vill säga problemet för våldsutsatta i samkönade relationer ligger i att forskingen, studier och 

undersökningar om deras situation existerar, men deras situation uppmärksammas inte i och 

med att de inte passar in inom de heteronormativa ramarna i samhället. Denna studie skulle 

kunna agera som en påminnelse om hur lätt det är att förbise våldsutsatta i samkönade 

relationer eller påminna om deras utsatthet i samhället och studien kan även användas som en 

grund för var åtgärder bör utföras som i stöd och-skyddsorganisationer, privatpersoner i hur 

man täkter kring våld i nära relationer och så vidare. 

5.5 Främsta fynd 

Mina främsta fynd som framkommit under studien är: 

Insikten att homosexuella utsätt i lika utsträckning för våld i nära relationer som 

heterosexuella.  

Att forskning om våld i samkönade relationer förekommer och är tillräckligt innehållsrik än 

vad forskare inom området tycks tro, då de ”uppfinner hjulet på nytt”. Bristen ligger i att en 

sammanställning av forskning sällan eller aldrig görs. Ingen enda av den tidigare forskningen 

som studerades var litteraturstudie eller forskningsöversikt. 
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Heteronormativitetens enorma påverka på den bidragande utsattheten för våldutsatta i 

samkönade relationer. 

Sexualitet har ingen som helst påverkan på graden av våld som förekommer i en relation, det 

vill säga att individens sexuella läggning inte är en bidragande faktor till att skydda eller öka 

förekomsten av våld i nära relationer. 

Den stora inverkan detta ämne har för socialt arbete, ämnet är viktigt generellt sett för 

samhället och speciellt för socialt arbete. Hur pass lätt det är att förbise något så fruktansvärt 

som våld och någon som utsätts eftersom den heteronormativa synsätter fortfarande styr även 

de som arbetare inom socialt arbete.   
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Bilaga 1 

Tabell 2. Presentation och sammanställning av de 23 utvalda vetenskapliga artiklarna 

 

Författare  Årtal Artikelnamn  Studiedesign Syfte Resultat 

Ard, K. & 

Makadon, H 

2011 Addressing 

intimate partner 

violence in 

lesbian, gay, 

bisexual, and 

transgender 

patients 

Kvantitativ  Visa hur 

samhället 

brister I 

åtgärder för 

homosexuella 

Bristande 

häls- och 

sjukvård för 

våldsutsatta i 

samkönade 

relationer  

 

Brist inom 

forskningen  

Balsam K. 2001 Nowhere to 

Hide 

Mixed methods Undersöker 

våldsutsatta 

kvinnors i 

samkönade 

relations 

situation  

Kvinnor 

upplever mer 

och 

aggressivare 

våld. 

 

Våldsutsatta 

kvinnor blir 

fel bemött av 

myndigheter 

som ska hjälpa 

Baker, N., 

Buick, J., 

Kim, S. 

Moniz, S. & 

2013 Lessons from 

Examining 

Same-Sex 

Intimate 

Kvalitativ  Öka 

uppmärksamhe

ten att våld I 

samkönade 

Våld i nära 

relationer 

förekommer i 

alla typer av 
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Nava, K Partner 

Violence 

relationer är ett 

förekommande 

och 

problematiskt 

fenomen. 

relationer, 

oavsett sexuell 

läggning eller 

kön. Lika 

utsatta.   

Bornstein, 

R.  

2006 The Complex 

Relationship 

Between 

Dependency 

and Domestic 

Violence 

Kvantitativa  Undersöka 

vilka faktorer 

som kan leda 

till våld i nära 

relationer för 

samkönade.  

Att vara 

beroende av 

någon annan 

är den mest 

bidragande 

faktorn till 

våld. 

Chase, L.  2011 The Experience 

of Trans 

Partners 

Mixed methosd Undersöka hur 

forskningen ser 

ut kring ämnet 

våld i nära 

relationer och 

ta reda på vilka 

brister den har. 

Forskning 

lämnar 

mycket att 

önska. Många 

brister och 

åtskilliga hål i 

forskningen 

inom ämnet 

Cogan, R. & 

Fennell, T. 

 2007 Sexuality and 

the 

Commission of 

Physical 

Violence to 

Partners and 

Non-Partners 

by Men and 

Women. 

 

Kvalitativ Visa på i vilket 

utsträckning 

våld 

förekommer i 

nära relationer. 

Sexualitet har 

inget att göra 

med ökad eller 

minskat våld. 

Duke, A. & 

Davidson, 

M. 

2009 Same-Sex 

Intimate Partner 

Violence: 

Lesbian, Gay, 

and Bisexual 

Affirmative 

Kvantitativ Undersöka att 

verkligen alla 

bli utsatta för 

våld oavsett 

omkringliggan

de faktorer så 

Forskning 

saknas.  

Homosexuella 

upplever mer 

våld och 

utsatthet än 
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Outreach and 

Advocacy. 

som sexualitet 

eller kön 

heterosexuella

. 

Merrill, G. 

& Wolfe, V. 

2000 Battered Gay 

Men 

Kvantitativ Första studien 

att undersöka 

hur 

homosexuella 

mäns situation 

när det gäller 

våld i nära 

relationer 

Män lider sin 

utsätthet noga 

utstakade 

mönster i 

fysiskt 

emotionellt 

och sexuellt 

våld 

Lennings, J. 

& Murphy, 

C. 

2000 Male-Male 

Dimensions of 

Male-Female 

Battering: 

A New Look at 

Domestic 

Violence 

Kvantitativ Ge översikt till 

situationen för 

våldutsatta i 

samkönade 

relationer 

specifikt inom 

forskningen 

och 

Sexualitet och 

kön är inte 

bidragande 

faktoret till 

våld. Skam 

och 

förödmjukelse 

är mer 

förekommand

e känslor hos 

män som 

utsetts. 

Little, B. & 

Terrance, C.  

2010 Perceptions of 

Domestic 

Violence in 

Lesbian 

Relationships: 

Stereotypes and 

Gender Role 

Expectations 

Mixed Methods Ge en 

översiktlig bild 

av kvinnors 

våld mot 

kvinnor i dagen 

samhälle. 

Heteronormati

vitet, 

homofobi, 

fördommar 

spelar in hur 

på våldsytsatta 

kvinnors i 

samkönade 

relationer 

utsatthet. 

Förhindrar 

bland annat  

kvinnor att få 

rätt hjälp . 

McClennen, 2002 Gay Men's Mixed Undersöka om Samhället 
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Summers, A. 

& Vaughan, 

C. 

Domestic 

Violence: 

Dynamics, 

Help-Seeking 

Behaviors, and 

Correlates 

methodes samhället 

utsätter 

våldsutsatta i 

samkönade 

relationer för 

större utsatthet. 

försvårar för 

homosexuella 

att söka hjälp 

genom att bli 

bemötta 

orättvist, 

motsatt av 

fördommar 

och 

trakasserier. 

Okunskap 

leder till större 

utsatthet för 

denna grupp.  

Messinger, 

A. 

2011 Invisible 

Victims: Same-

Sex IPV in the 

National 

Violence 

Against 

Women Survey 

kvantitativ Uppmärksamm

a bristerna 

inom 

forskningen 

och 

bemötandet för 

våldsutsatta i 

samkönade 

relationer 

Homosexuella 

utelämnas från 

forskning och 

från samhället. 

Heteronormati

viteten styr 

samhället trots 

att våld i 

samkönade 

relationer 

förekommer 

mer än för 

heterosexuella

.  

Miller, D, 

Greene, K., 

Causby,V., 

White, V. & 

Lockhart, L  

2001 Domestic 

Violence in 

Lesbian 

Relationships 

Kvantitativ Utforska vilka 

följde 

homosexuella 

kvinnor får 

som minoritet i 

samhället. 

Deras situation 

i relationer där 

det 

Kvinnor visats 

sig utför mer 

våld mot sina 

flickvänner 

och mer 

aggressivt 

fysiskt våld. 

Brister på 

hjälp i och 
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förekommer 

våld och 

kartlägga hur 

forskningen ser 

ut inom 

området.  

med att 

kvinnor inte 

anses kunna 

bruka våld. 

Ofreneo, M. 

& Montiel, 

C. 

2010 Positioning 

theory as a 

discursive 

approach to 

understanding 

same-sex 

intimate 

violence 

kvantitativ Vill visa på att 

våld i 

samkönade 

relationer 

förekommer i 

lika stor 

utsträckning 

som våld i 

heterosexuella 

relationer.  

Våld 

förekommer i 

lika stor 

utsträckning. 

Samkönade 

råkar ut för 

större utsatthet 

för i och med 

att 

heterosexisme

ns styr 

samhället 

Ristock, J.  (2013 Intimate 

Partner 

Violence in 

LGBTQ 

Kvalitativ Undersöker 

kring vad som 

är forskat kring 

om ämnet 

våldsutsatta i 

samkönade 

relationer.  

Brister och hål 

förekommer 

inom 

forskningen 

och detta 

bidrar till 

kunskapslucko

r och fel 

behandling av 

homosexuella. 

Potoczniak, 

M., Mourot, 

J. Crosbie-

Burnettm, 

M & 

Potoczniak, 

D.  

2003 Legal and 

Psychological 

Perspectives on 

Same-Sex 

Domestic 

Violence: A 

Multisystemic 

Approach 

kvantitativ Sammanställni

ng om tidigare 

forskning inom 

ämnet 

homosexuella 

och våld.  

Brister inom 

forskning och 

misslyckade 

sammanställni

ngar. Ingen 

strukturering 

av 

forskningen. 

Den visar att 
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våld I nära 

relation är ett 

brett problem 

för 

bådehomosex

uell och 

heterosexuella

, därför borde 

båda bli 

behandlade 

med lika 

mycket 

uppmärksamh

et.  

Seelau, M. 

& Seelau, E.  

2005 Gender-Role 

Stereotypes and 

Perceptions of 

Heterosexual, 

Gay and 

Lesbian 

Domestic 

Violence. 

Kvantitativ Undersöker 

fakta angående 

våldsutsatta i 

samkönade 

relationer med 

fokus på 

samhällets roll. 

Det är svårt at 

undersöka 

våldutsatta i 

samkönade 

relationer 

eftersom 

forskning 

variet 

fokuserad på 

heterosexuella

s situation 

inom våld. I 

dagen 

samhälle utför 

samhället en 

rad övergrepp 

på 

homosexuella 

och baseras på 

stereotypiskt 

tänkande och 

fördommar 

Stuart, R.  2005 Treatment for Kvantitativ  Undersöker hur Samhället 
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Partner Abuse: 

Time for a 

Paradigm Shift. 

Professional 

Psychology 

samhället 

behandlar och 

påverkar 

homosexuellas 

situation. 

brister. Det 

finns för lite 

allmän 

information 

om ämnet våld 

och det saknas 

fakta inom de 

icke-

traditionella 

ramarna.  

Turell, S. 2000 Seeking Help 

for Same-Sex 
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Undersöker 

våldet inom 

homosexuella 
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förekommand

e våldet är 

psykiskt sedan 
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sexuellt. 

Vanligast 

faktorn är 

beroende av 
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homosexuella 

som söker 

vård, stöd 

eller hjälp om 
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on 

Mixed 

methodes 

Vill upplysa 

problemet 
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möts av om de 

utsattas för 

våld.  

Förekommer 

få studier som 

undersöker 

alla aspekter 

av våldet. 

Stort problem 

är den vaga 

medvetenhete

n om 

homosexuellas 

utsatthet. 
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Cautious 

Optimism 

kvalitativ Undersöker hur 

samhället ser 

på våldsutsatta 

i samkönade 

relationer. 

Över hela 

världen finns 

den mycket få 

laga som 

faktiskt 

skydda för 

utsatta 

homosexuella. 

Forskning 

växter och 

förekommer i 

större och 

större grad.  
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Violence Risk 
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Predictive 
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Violence 

Screening 
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(DVSI-R).  

Kvantitativ Utföra en 

översiktlig 

studie om våld 

i nära 

relationer, även 

inkluderat 

homosexuella 

Tidigare 

forskning 

kring 

riskfaktorer 

för våld har 

endast varit 

riktade till 

heterosexuella

. En stor 

riskfaktor till 

våld i nära 

relationer 

även för 

homosexuella 

är alkohol och 

droger. 

 

 

 


