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1. Inledning 

Institutet för hälsa och välfärd beskriver på sin hemsida våld i nära relationer som våld, där 

våldsutövaren och den våldsutsatta har ett nära förhållande till varandra. Våld i nära 

relationer beskrivs som något som ofta sker hemma och kan bli osynligt för omgivningen. På 

hemsidan beskriver Institutet för hälsa och välfärd ökade riskfaktorer för våld i nära 

relationer. Det konstateras att vissa grupper löper högre risk att utsättas för våld i nära 

relationer eller har en speciellt utsatt position då de utsätts för våld i nära relationer. Dessa 

grupper är a) gravida kvinnor och nyblivna mammor, b) åldringar eller c) personer med 

funktionsvariationer (THL 2022). På hemsidan förekommer ingen benämning av våld i 

HBTQIA+-relationer eller om HBTQIA+-personer (se kapitel 2.1. för definition av 

begreppet) som utsatt grupp för våld i nära relationer. 

Trots detta, indikerar en del av tidigare forskning att det för HBTQIA+-personer är mer 

sannolikt att bli utsatta för våld i nära relationer än för heterosexuella personer (Andresson, 

2008 i Ristock, 2011; Messinger, 2017; Kelley et al., 2012).  I Finland och i övriga nordiska 

länder samlas inga data om våld i nära relationer bland HBTQIA+-personer. Istället bokförs 

våldet i nationell statistik binärt efter juridiskt kön och det är vanligt att resultaten rapporteras 

som våld mot kvinnor. Keski-Petäjä (2019) konstaterar att på grund av att nationell statistik i 

Finland bokförs efter juridiskt kön och att EU:s dataskyddsförordning begränsar register av 

sensitiv information (bl.a. sexuell läggning), blir HBTQIA+-personer osynliga i nationell 

statistik. Detta leder även till att vi saknar information om frekvensen av våld i nära relationer 

bland HBTQIA+-personer. Att använda termen ’våld mot kvinnor’ om våld i nära relationer 

har politiska rötter (se kapitel 2.1.2.) och kan argumenteras osynliggöra våldet bland och mot 

HBTQIA+-personer. Så länge som våldet förblir osynligt i nationell statistik, är även 

finansieringen, utvecklingen och verkställandet av tjänsterna bristfälligt. 

Enligt Statistikcentralens (2020, s. 2) rapport blev myndigheterna i Finland kontaktade 

gällande 6400 fall av våld i nära relationer. Av dessa var i var tredje fall där den våldsutsatta 

var en man även den våldsutövande en man. Av de fall där en kvinna var våldsutsatt var den 

våldsutövande en kvinna i ca 4% av fallen. Dock bokför Statistikcentralen även familjevåld i 

statistiken och det framkommer inte i rapporten vilken relation den våldsutsatta och den 

våldsutövande haft till varandra. Ytterligare definierar Statistikcentralen att de ” Samassa 

asunnossa asuneista on muodostettu avopareja, jos molemmat ovat yli 18-vuotiaita, 
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vastakkaista sukupuolta ja heidän ikäeronsa on alle 16 vuotta.”. I och med detta förblir de 

samboförhållanden där parterna är av samma kön osynliga i statistiken. Ytterligare utgår 

rapporten enbart från juridiskt kön, vilket innebär att icke-binära, intersex- och transpersoner 

kan ha kategoriserats efter fel kön och därför förvränger statistiken.  

I Finland konstaterar Justitieministeriet (2021) i sin rapport från år 2021 att det saknas 

kunskap i en finsk kontext av stödtjänsterna om våldet i nära relationer som HBTQIA+-

personer möter. Finland har även fått kritik från expertgruppen GREVIO, som övervakar 

verkställandet av Istanbulkonventionen (se kapitel 2.3.), som i sin rapport påpekat att 

serviceproducenter kring våld i nära relationer i Finland har bristfällig kunskap om 

HBTQIA+-personers behov (Justitieministeriet 2021, s. 116). Trots detta har kommunerna i 

och med Istanbulkonventionen ett större ansvar för arbetet kring våld i nära relationer 

(Europarådet, 2014), som tidigare varit starkt influerat av tredje sektorns aktörer.  

En annan problematisk aspekt av våld i nära förhållande som lyfts fram på THL:s (2022) 

hemsidor är våld i nära relationer som förekommer i samband med hedersvåld, exempelvis 

som könsstympning av flickor. Även HBTQIA+-personer kan utsättas för olika former av 

hedersvåld, som ofta är religiöst betingat (Linjakumpu, 2015). Detta omnämns däremot inte 

på THL:s hemsidor. 

Vi vet från tidigare forskning att samhälleliga kriser i allmänhet leder till ökning av våld i 

nära relationer. Även under coronaviruspandemin har antalet brukare som sökt sig till 

skyddshem eller öppenvårstjänster minskat överlag, medan forskning visar att kontrollen och 

våldet i hemmen ökat och fått nya dimensioner (Husso et al., 2021). Detta kan antas beröra 

även HBTQIA+-personer som utsätts för våld i nära relationer. 

Jag har valt att fokusera på våld i specifikt HBTQIA+-personers erfarenheter i och med att 

den tidigare forskningen om ämnet är begränsad både i Finland och internationellt. Dessutom 

är ämnet tabubelagt och blir ofta osynligt i nationell statistik.  

1.1. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med avhandlingen är att undersöka behovet för rehabiliteringstjänster anpassade för 

HBTQIA+-personer och att belysa brukares erfarenheter av stödtjänster efter våld i 

HBTQIA+-relationer. Dessa erfarenheter fungerar som underlag för hur de nuvarande 
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stödtjänsterna kunde utvecklas för att bättre tjäna även denna brukargrupp. Förutom detta 

ämnar avhandlingen även att analysera hurdant kunnande professionella önskar för att bättre 

kunna stöda HBTQIA+-personer som upplevt våld i nära relationer och synliggöra gapet 

mellan brukargruppen och nuvarande stödtjänster. Avhandlingen kan även fungera som stöd 

för beslutsfattare samt för professionella som arbetar med HBTQIA+-personer som upplevt 

våld i nära relationer. Finländsk och nordisk tidigare forskning om ämnet är bristfälligt och 

behovet av att kartlägga HBTQIA+-stödbehov är uppenbart. 

Avhandlingen är relevant eftersom det saknas forskning om HBTQIA+-personers upplevelser 

av stödtjänster relaterade till våld i nära relationer. Dessutom saknar vi vetskap om hur de 

nuvarande stödtjänsterna kunde utvecklas för att bättre tjäna brukarnas rehabiliteringsbehov. I 

denna avhandling kommer jag därför att intervjua HBTQIA+-personer som har upplevelser 

av stödtjänster relaterade till våld i nära förhållanden samt professionella som arbetar med 

denna brukargrupp.  

Jag har valt att skriva min magistersavhandling om våld i nära förhållanden bland HBTQIA+-

personer, med fokus på brukarnas erfarenheter av stödtjänster och professionellas tankar 

relaterade till detta. Jag har intervjuat brukare som använt sig av stödtjänster samt 

professionella inom socialsektorn och föreningar som arbetar med dessa teman. 

Mina forskningsfrågor är: 

- Vilka upplevelser har HBTQIA+-personer som brukare och professionella som 

arbetat med denna klientgrupp av stödtjänster relaterade till våld i nära relationer? 

- Vilka särbehov kan identifieras hos dessa brukare i nuvarande stödtjänster? 

- Hur kunde stödtjänster relaterade till våld i nära relationer utvecklas för att bättre 

tjäna även HBTQIA+-personers rehabiliteringsbehov? 

1.2. Relevans för socialt arbete 

I och med socialvårdslagen och Istanbulkonventionen (se kapitel 2.3.) har staten och 

kommunen mer ansvar för att ordna stödtjänster för våldsutsatta än tidigare. I praktiken 

kräver detta att socialarbetare som arbetar inom exempelvis vuxensocialtarbete har tillräcklig 

kunskap om stödtjänster och diverse brukargruppers behov. 
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Till socialarbetets etiska riktlinjer hör förutom att hjälpa och förstärka aktörskapet hos utsatta 

personer även ett krav på att identifiera mångfald. För socialarbetaren är ”det nödvändigt att 

lyfta upp de problem och missförhållanden som de yrkesverksamma lägger märke till med 

tanke på klientsäkerheten eller då man vill få till stånd en förändring i klientens livssituation, 

i servicesystemet eller i samhällets strukturer” (Talentia, 2018). Lagen och socialarbetets 

etiska regler förpliktar socialarbetare till att utföra strukturellt socialt arbete, vilket i praktiken 

innebär att synliggöra de brister och orättvisor som finns i servicefältet och samhället överlag. 

Även om lagen förbjuder diskriminering mot enskilda grupper både i samhället i allmänhet 

och mer specifikt inom socialtjänsterna, kan bristfällig eller till och med icke-existerande 

kunskap och tjänster ur ett juridiskt perspektiv anses problematiskt. 

Det kan argumenteras att det inom socialt arbete finns för lite kunskap om våld i nära 

relationer gällande hela populationen, men specifikt HBTQIA+-personers stödbehov 

osynliggörs och blir obesvarade som följd av detta. Vem socialarbetarna tillsammans med 

både brukare och hela samhället anser vara i behov av stödtjänster eller särskilt stöd, har en 

inverkan på hur och hurdana tjänster ordnas. Detta berör förutom de socialarbetare som i sin 

profession möter våldsutsatta även hela fältet i och med att våldsutsatta eller våldsutövande 

HBTQIA+-personer även kan mötas i barnskyddet, vuxensocialt arbete, gerontologiskt 

socialt arbete eller inom psykiatri samt missbruksvård. 

De professionella som arbetar med våldsfrågor eller bemöter dessa brukare kan anses besitta 

en maktposition, i och med att de även företräder brukare i planering och utveckling av 

tjänster. Grunden för socialt arbete utgörs av tanken om att hjälpa och stöda utsatta individer i 

samhället och denna avhandling har som syfte att undersöka huruvida den sociala sektorn har 

lyckats eller misslyckats i att ordna stödtjänster för HBTQIA+-brukare som upplevt våld i 

nära relationer samt erbjuda ett underlag för utveckling av eventuella brister. 

1.3. Avgränsningar 

Att söka hjälp efter att ha upplevt våld i nära relationer kan beskrivas som en mångfacetterad 

process med flera steg. Hjälpsökandet sker på olika sätt och hjälp söks från olika instanser. 

Tidigare forskning har visat att de flesta HBTQIA+-personer som blir utsatta för våld i nära 

relationer eller utsätter sin partner eller sina partners för våld i nära relationer inte söker 

professionell hjälp (exempelvis Battista et al., 2020). 
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Avhandlingen kommer att fokusera på intervjuer med de HBTQIA+-personer som sökt 

professionell hjälp samt med de professionella personer som mött eller kunde möta 

HBTQIA+-personer som sökt hjälp. Avhandlingen kommer därmed inte att direkt beröra de 

hjälpsökningsmekanismer som hittas i fall där hjälp sökes från t.ex. vänner eller familj. Trots 

att temat kom upp i en del av intervjuerna, saknar avhandlingen första hands kunskap om 

dessa personers erfarenheter och tankar. Istället uppmärksammas dessa personer som vänner 

till de intervjuade brukarna och i de professionellas spekulationer kring hjälpsökandet. 

Avhandlingen kommer inte heller att gå in på skillnader i service mellan olika typer av 

skyddshem eller öppenvårstjänster och syftet är istället att fokusera på servicefältet kring våld 

i nära relationer som helhet.  

1.4. Avhandlingens upplägg 

I avhandlingens första kapitel presenterar jag inledningen, syftet och forskningsfrågorna, 

relevansen för socialt arbete samt avgränsningar. I det andra kapitlet redogör jag för relevanta 

begrepp, bakgrund och tidigare finländsk, nordisk och internationell forskning om våld i nära 

HBTQIA+-relationer samt stödtjänster relaterat till detta. I tredje kapitlet presenterar jag 

avhandlingens teoretiska referensram, som utgörs av queer-teori med fokus på 

heteronormativitet samt minoritetsstress. Avhandlingens material och metod behandlas i det 

fjärde kapitlet. I kapitel fem presenterar jag mina resultat och i kapitel sex för jag en 

avslutande diskussion om resultaten samt mina metodval, självreflektion och ger slutligen 

implikationer och förslag för fortsatt forskning. Avslutningsvis hittas avhandlingens 

källförteckning samt bilagor som hänvisas till i avhandlingen.  

2. Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel kommer jag att presentera för avhandlingen relevanta begrepp och bakgrund 

samt tidigare forskning om våld i nära relationer bland HBTQIA+-personer och stödtjänster 

relaterade till våldet. Dessutom presenteras även servicestrukturen i Finland samt definieras 

begrepp som är centrala för avhandlingens innehåll. 
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2.1. Bakgrund  

2.1.1. HBTQIA+-personer 

HBTQIA+-personer omfattar sexuella minoriteter, icke-binära, transpersoner, 

intersexpersoner och personer med queera uttryck eller identiteter. HBTQIA+-personer har 

alltid funnits i Finland, men den juridiska ställningen har förändrats med tiden. I Finland 

stiftades år 1894 en lag i kraft som kriminaliserade homosexuell aktivitet. Homosexualitet 

avkriminaliserades år 1971, men i samband med detta höjdes istället den sexuella 

myndighetsåldern för homosexuella till 18-år och det blev även bestraffningsbart att uppmana 

till homosexuell aktivitet. År 1991 upphävs uppmaningsförbudet och lagstiftningen gör inte 

längre skillnad på sexuell myndighetsålder i homo- eller heterosexuella förhållanden. 

Följande år trädde den nya grundlagen i kraft, som innehåller en paragraf om jämlikhet och 

likabehandling inför lagen. Homosexualitet klassificerades i Finland som en sjukdom framtill 

år 1981 och transpersoner klassificerades som sjuka fram till 2011. Från och med år 2002 har 

det varit möjligt för HBTQIA+-personer att registrera sitt parförhållande och från och med år 

2017 att gifta sig samt att rätten till samma socialbidrag i samboförhållanden som för 

heterosexuella par (Juvonen 2015; Mustola & Pakkanen 2007). 

Dessa förändringar i lagstiftningen har skett över de senaste 50 åren. Trots detta, möter 

HBTQIA+-personer fortfarande diskriminering och fördomar. Enligt Eurobarometern från år 

2019 (i Justitieministeriet, 2021) anser 80% av finländare att sexuella minoriteter borde ha 

samma rättigheter som heterosexuella. Samma utredning visade, att 68% av finländare anser 

att icke-binära, trans- och intersexpersoner borde ha möjlighet att få rätt kön på sina officiella 

dokument. Samtidigt utsätts HBTQIA+-personer fortfarande för hatbrott, på grund av sin 

sexuella läggning eller sin könsidentitet. 

I avhandlingen har jag valt att tala om HBTQIA+-personer, eftersom denna term är ett 

paraplybegrepp som inkluderar förutom homo- och bisexuella även transpersoner, asexuella, 

icke-binära, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner. Plustecknet 

står för övriga identiteter och läggningar. Terminologin som används varierar till viss del, 

men t.ex. RFSU i Sverige använder HBTQI medan Regnbågsankan i Finland använder 

HBTQI och HBTQIA+ (Regnbågsankan, 2019). Under 2000- och 2010-talet har begreppet 

utvecklats från HBT till HBTQ och vidare till de former vi idag använder (RFSL, 2019). 

Detta har skett i och med att allmänheten så småningom har accepterat fler identiteter, som 
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blivit inkluderade i kombinationen. Jag har valt att använda den nyaste variationen, 

HBTQIA+ i och med att detta för att inkluderar ett vidare perspektiv och möjliggör att fler 

informanter samt läsare känner sig inkluderade. 

2.1.2. Våld i nära relationer 

Med våld i nära relationer avser jag i avhandlingen i enlighet med THL (2022) våld, där 

våldsutövaren och våldsutsatta har en nära relation till varandra. I praktiken handlar det ofta 

om romantiska parrelationer, men våld i nära relationer innefattar även familjerelationer, som 

t.ex. mellan föräldrar och barn eller mellan syskon. Våld kan även förekomma i polyamorösa 

relationer. Våld i nära relationer kan förekomma oberoende av genus, kön, sexuell läggning, 

socioekonomisk status, ålder, funktionsvariationer, kultur eller religion. Det är även möjligt 

att båda eller flera av parterna i samma förhållande samtidigt är både våldsutsatta och 

våldsutövare. 

Våld i nära relationer förekommer i olika former och olika former av våld kan förekomma i 

samma relation. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, digitalt, kulturellt 

eller religiöst. Vidare kan våld även vara exempelvis förföljelse eller försummelse av den 

våldsutsatta. 

I denna avhandling har jag valt att adressera våldsutsatta som våldsutsatta istället för offer, i 

och med att ordet offer ger en passiv bild. De våldsutsatta är aktörer i sina egna liv som i 

informanternas fall aktivt sökt hjälp för vad de blivit utsatta för. Jag upplever att ordet offer 

reducerar dessa personers aktörskap, som kan spela en roll i rehabiliteringsprocessen. 

Samtidigt kan det dock kritiseras, genom att det inte kan krävas av personer som utsatts för 

våld att de ska fungera aktörer i den egna rehabiliteringsprocessen. I och med att de 

informanter som deltagit i denna avhandling själva har sökt hjälp, uppfattar jag dock att de 

fungerat som aktörer. 

Jag har även valt att benämna våldsutövare som våldsutövare istället för t.ex. förövare i och 

med att våldsutövare enligt mig bättre beskriver dessa personers rehabiliteringsbehov istället 

för att reducera våldet till enbart ett brott. Min mening är inte att förneka våld i nära 

relationers brottslighet, utan istället att synliggöra komplexiteten av våldet och dess 

mekanismer och delvis även fokusera på de stödtjänster som våldsutövaren kan dra nytta av. 
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2.1.3. Stödtjänster kring våld i nära relationer 

I och med andra vågens feminism blev våld i nära relationer en politisk fråga som 

kvinnorörelsen engagerade sig i. Under slutet av 1970-talet började aktivister inom 

kvinnorörelsen planera konkreta lösningar mot våldet och samtidigt grundades även de första 

skyddshemmen i Finland. (Riski 2009, s. 19). 

Arbetet kring våld i nära relationer har alltså sin bakgrund i andra vågens feminism, då våldet 

som kvinnor i heterosexuella relationer utsätts för av män dominerade den samhälleliga 

debatten. Detta ledde till att det våld som kvinnor utsätts för i heterosexuella relationer 

dominerat den allmänna debatten kring stöd för våld i nära relationer och på grund av detta 

har även stödtjänsterna av politiska skäl utarbetats på basen av detta behov, vilket även lett 

till att de utgått från en heteronormativ syn på relationer (Shackelford 2021, s. 334).  

Genusrollerna och maktdynamiken mellan dessa syns i våldsarbetet än idag, vilket gör att 

t.ex. lesbiska kvinnor som upplevt våld i nära relationer kan ha svårt att bli tagna seriöst. 

Detta blir synligt speciellt i situationer där den våldsutövande partnern inte uppfyller en 

maskulin roll i relationen, som traditionellt förknippas med aggressivitet. I värsta fall kan det 

leda till feltolkningar, som gör att fel person grips (Åhman, 2020). På samma sätt kan övriga 

HBTQIA+-personer, som uppfattas som feminina (oberoende på genus, kön eller sexualitet) 

av allmänheten, inte antas vara kapabla av att utöva våld.  

Tjänster och information om våld i nära relationer rubriceras ofta som ’våld mot kvinnor’ 

eller ’naisiin kohdistuva väkivalta’. Exempelvis Brottsofferjouren, Amnesty International och 

diverse myndigheter i både Finland och Sverige använder dessa termer för att synliggöra 

genusaspekten och för att synliggöra att det i heterosexuella relationer oftast handlar om 

mäns våld mot kvinnor. Terminologin har som tidigare konstaterat om stödtjänsterna, även 

sina rötter i andra vågens feminism. Syftet att synliggöra skillnader mellan våldsutsatta och 

våldsutövare är i och för sig viktigt och mer neutrala begrepp som våld i nära relationer har 

mött kritik i och med att det osynliggör vem som utövar våld mot vem. Dock exkluderar 

’våld mot kvinnor’, ’kvinnorfridscenter’ eller ’kvinnojourer’ stora delar av HBTQIA+-

personer som brukare trots att dessa samtidigt konstateras vara en särskilt sårbar grupp på 

exempelvis Nationella centret för kvinnorfrid:s (2022) hemsidor. 
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I Finland är terminologin på svenska betydligt neutralare och vi använder uttrycken 

våldsförebyggande arbete och arbete kring våld i nära relationer istället för den svenska 

motsvarigheten ’kvinnofridsarbete’ om arbetet med våldsutsatta. På finska används även 

begreppet ”lähisuhdeväkivalta”, som är en motsvarighet till våld i nära relationer. Begreppet 

har dock problematiserats i och med att myndigheters förståelse för vad som förstås som nära 

relationer formar myndigheters respons i dessa situationer (Fagerholm et al. 2022, s. 54). 

Nära relationer i en våldskontext saknar även juridisk definition.  Tjänsterna delas in i 

skyddshem samt öppenvårdstjänster. Institutet för välfärd och hälsa ansvarar i Finland för att 

styra, utveckla och ordna skyddshemstjänster nationellt, medan social- och 

hälsovårdsministeriet ansvarar för den allmänna ledningen. Skyddshemsverksamheten 

övervakas i Finland av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) 

samt regionförvaltningsverken (THL 2021). 

För tillfället ordnas öppenvårdstjänsterna i form av psykosocialt samtalsstöd fortfarande ofta 

av tredje sektorns aktörer eller föreningar som fungerar under Institutet för hälsa och välfärd i 

Finland. I och med Istanbulkonventionen är ansvaret över tjänsterna i fortsättningen 

huvudsakligen hos staten och kommunerna och i och med detta befinner vi oss för tillfället i 

en övergångsperiod, där både social- och hälsovårdsministeriet och flera större kommuner har 

insatt arbetsgrupper vars syfte är att planera och se över organiseringen av tjänsterna. 

Professionella inom social- och hälsovårdstjänster har en central roll i identifierandet av och 

ingripande i våld i nära relationer.  Dock har tidigare forskning visat att professionella saknar 

kunskap om våld i nära relationer, vilket leder till att våldet kan tillåtas fortgå eller förblir 

obemärkt (Husso et al. 2021, s. 350). Gemensamt för våld i nära relationer i allmänhet är att 

hjälpsökandet ofta sker då våldet pågått under en längre tid och att den våldsutsatta 

återkommande kan gå tillbaka till våldsutövaren under processen för att söka hjälp (Husso et 

al., 2021). Detta inverkar arbetet med alla brukare som upplever våld i nära relationer och bör 

beaktas även i arbetet med HBTQIA+-brukare. 

2.2. Tidigare forskning 

Tidigare forskningen kring HBTQIA+-personers upplevelser av stödtjänster relaterade till 

våld i nära relationer är bristfällig både i Finland och internationellt. Dessutom saknas 

information om våldets frekvens i Finland och i nordiska länder i och med att ingen 

regnbågsspecifik statistik förs över våld i nära relationer. 
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Trots detta, tyder de studier som hittills bedrivits att våld i nära relationer är minst lika vanligt 

i HBTQIA+-relationer som i heterosexuella relationer (Rollè et al., 2018; Fjær, Gundersen & 

Mossige, 2013) och vissa studier har till och med indikerat att våld i nära relationer bland 

HBTQIA+-personer skulle vara vanligare än i heterosexuella relationer (t.ex. Messinger, 

2011; Kelley et al., 2012).  

2.2.1. Finländsk forskning 

Som i kapitel 1.1. nämnt är den tidigare forskningen i en finsk kontext bristfällig, även i 

relation till svensk eller internationell forskning. Enstaka avhandlingar och examensarbeten 

har dock sedan millenniumskiftet bedrivits även i Finland. I detta kapitel kommer jag att 

presentera dessa. 

Justitieministeriet publicerade år 2021 en rapport om HBTQIA+-personer i Finland. I 

rapporten diskuterades även våld i nära relationer bland HBTQIA+-personer och rapporten 

erkänner att det finns för lite kunskap om ämnet i en finsk kontext. Enligt rapporten 

konstaterades att stödtjänsterna för HBTQIA+-personer inte är tillräckligt sensitiva och 

många HBTQIA+-personer och familjer därför blir utan hjälp. Coronaviruspandemin ansågs 

även ha försvårat läget ytterligare. Rapporten föreslår även åtgärder för detta, bland annat att 

utbilda personal som arbetare med våldsutsatta (t.ex. polis samt social- och 

hälsovårdspersonal) samt att i fortsättningen uppmärksamma inkluderingen av HBTQIA+-

personer i kartläggningar om våld i nära relationer på nationell nivå (Justitieministeriet 2021, 

s.118). 

Den första avhandlingen som berör temat i en finsk kontext handlar om våld i nära relationer 

bland homosexuella män och kvinnor, där Vikman (2001) gjort en narrativ analys av fyra 

skriftliga historier från tre kvinnor och en man som upplevt våld i homosexuella relationer. 

Pro gradu – avhandlingen är skriven för tjugo år sedan och trots att terminologin under åren 

utvecklas en hel del, fångar avhandlingen in liknande resultat som nyare forskning. 

Vikmans (2001) resultat visar att stödnätverket för våldsutsatta har varit bristfälligt och att 

trots att våldet haft liknande drag som i heterosexuella förhållanden, har behovet för kunskap 

om våld i homosexuella förhållanden varit stort bland professionella.  
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I avhandlingen konstateras även att ”…Ei homous tai lesbous ole mitenkään erikoista ja 

ihmeteltävää. Heillä on aivan samanlaisia ongelmia kuin kenellä tahansa. Mutta heidän 

elämänsä saattaa olla monesti monimutkaisempaa, koska heihin suhtaudutaan eri tavalla.” 

(Vikman, 2001, s. 94). I utdraget blir det synligt hur tanken om särbehov har utvecklats under 

de senaste tjugo åren. Å andra sidan identifierar Vikman (2001) även särbehov och 

konstaterar att homosexuella personers liv kan anses bli mer komplicerade på grund av 

personens sexuella läggning. Idag förhåller vi oss i allmänhet till minoriteter med en tanke 

om att särbehov ska uppmärksammas men att likabehandling är viktigt. 

En intressant aspekt som framkom i tidigare forskning var även överlappningen av att samma 

person både fungerade som våldsutsatt och våldsutövare i samma förhållande. Dessa 

förhållanden beskrevs som maktkamper mellan parterna och då följer frågan om hur makten i 

förhållandena fördelas, då de traditionella genusrollerna uteblir (Vikman, 2001). 

Ytterligare finns tre examensarbeten från yrkeshögskolor som berör våld i nära relationer 

bland HBTQIA+-personer i Finland. En av dessa fungerar även som referens i 

Justitieministeriets (2021) rapport.  

2.2.2. Nordisk forskning 

Tidigare forskning från de övriga nordiska länderna är relevant i och med att våra 

välfärdsstater har många gemensamma drag och tjänsterna bygger på samma 

socialdemokratiska ideal om tillgänglighet för alla. Trots att hur tjänsterna är uppbyggda i 

diverse nordiska länder kan skilja sig från varandra, är utgångspunkterna för dessa tillräckligt 

enhetliga för att implementering av exempelvis svenska modeller är möjligt. 

Åhman (2020) presenterar i sin utredning hur lesbiska kvinnor som blivit utsatta för våld i 

nära relationer själva ser på våldet de upplevt samt hur de bemöts av professionella i Sverige. 

Även Ovesen (2021) har i sin doktorsavhandling undersökt lesbiska och queera kvinnors 

hjälpsökande efter våld i nära relationer i Sverige.  

Åhman (2020) visar att informanterna trots varierande livssituationer, bakgrund och typ av 

våld som de blivit utsatta för kan identifiera tydliga brister i servicefältet. Flera av 

informanterna beskriver tidigare negativa erfarenheter av bemötandet i både social- och 

hälsovård, som minskat informanternas tillit för att få stöd, bli trodd och förstådd samt att bli 
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bemött med respekt och kunskap. Ytterligare beskrivs även bristen av representation och 

inkludering, som informanterna anser att försvårar sökandet av hjälp då stödinsatserna i första 

hand riktar sig till heterosexuella kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer. 

Informanterna beskriver fördomar, homofobi och kränkande kommentarer från 

professionella, då de sökt hjälp för våldet. Det blir även tydligt, att enstaka professionellas 

kompetens för så väl våldskunskaper som kunskap om HBTQIA+-personer varierar och har 

en avgörande roll för bemötandet av brukaren. Då professionella har bristfälliga kunskaper, 

kan HBTQIA+-brukare bli tvungna att utbilda de professionella i HBTQIA+-frågor. Att vissa 

professionella har mer ingående kunskap om dessa teman är i sig en positiv utveckling, men 

detta kan leda till att personalförändringar eller bristande resurser kan ha en avgörande roll 

och att ansvaret för kunskapen ofta faller på enstaka anställda.  

Angående fysiskt och sexuellt våld beskriver informanterna även hur våldet förminskats av 

social- och hälsovårdspersonal på grund att våldsutövaren varit en annan kvinna. En av 

informanterna beskriver till och med hur hen förlöjligats av vårdpersonalen då det kommit 

fram att hen blivit misshandlad av sin samkönade partner. Även de bemötanden där den 

våldsutsatta möts av tystnad från den professionella förstärks uppfattningen om att 

våldsupplevelsen inte är legitim (Åhman, 2020). En av informanterna i Uppsala kvinnojours 

rapport beskriver sina upplevelser som följande: ”Enkelt beskrivet kan det vara som att gå till 

en förövare för att försöka få hjälp och stöd att hantera en annan förövare. Problemet är att du 

som hbtq-person aldrig vet vem du ska möta, om de kommer att döma dig eller bemöta dig 

som en människa med samma rättigheter som alla andra.” (Åhman, 2020, s. 125). Citatet 

illustrerar hur HBTQIA+-personer i möten med professionella ofta behöver överväga om de 

potentiella positiva följderna av att söka hjälp är tillräckliga för att kompensera för de 

potentiella negativa följderna. Liknande resultat har även Ovesen (2021, s. 189–190) 

identifierat och konstaterar att genusrollerna som ofta förknippas med våldsutsatta och 

våldsutövare i nära relationer påverkar kvinnornas sätt att förhålla sig till våldet som våld 

eller inte, vilket i sin tur påverkar negativt hur kvinnorna söker hjälp. 

Informanterna i Uppsala kvinnojours rapport beskriver dock även positiva upplevelser av 

bemötanden från professionella. Det informanterna lyfter fram i dessa lyckade bemötanden är 

bl.a. att genuint bli hörd med sina upplevelser, att de professionella haft koll på sina egna 

förutfattade meningar och hur dessa eventuellt kan påverka bemötandet samt att de 

professionella inte utgått från heteronormativitet utan istället ställer öppna och respektfulla 
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frågor. En grundkunskap om HBTQIA+-personer, familjeförhållanden och identiteter önskas 

av de professionella, men samtidigt konstaterar en av informanterna att det är viktigt att våga 

fråga och be om ursäkt om det blir fel. Sensitivt bemötande kräver fortgående utbildning och 

går alltid att lära sig mer om (Åhman, 2020, ss. 131-137).  

I denna avhandling definieras hjälpsökningsprocessen genom kontakten mellan brukaren och 

den professionella, men i verkligheten kan processen se ut på flera olika sätt. Ovesen (2021) 

betonar att sökandet av hjälp behöver definieras som en återkommande och indirekt process 

istället för en enstaka handling. Hur individer väljer att söka hjälp, vilken typ av hjälp och 

från vilken aktör, är individuella och komplexa processer. Hjälpsökandet sker ofta 

fragmenterat och den våldsutsatta kan variera mellan att ta emot hjälp, gå tillbaka till den 

våldsamma partnern och att söka hjälp igen. Därför kan det vara svårt att ringa in 

hjälpsökandet som en enskild händelse eller process.  

Ovesen (2021) lyfter även i sin doktorsavhandling fram att sökande av hjälp kan försvåras i 

HBTQIA+-relationer i och med att båda eller alla parter tillhör HBTQIA+-gemenskapen, 

som ofta är en liten och sluten gemenskap. Detta kan bli synligt om parterna har många 

gemensamma vänner och den våldsutsatta är orolig för att bli utestängd från gemenskapen 

som följd av hjälpsökandet. En annan viktig aspekt som Ovesen (2021) poängterar är fall där 

den våldsutsatta funderar på var och hurdan hjälp hen ska söka, i och med rädslan för att 

känna att hen representerar hela HBTQIA+-gemenskapen. Flera informanter beskrev rädslan 

för att bli stämplad som en ambassadör för HBTQIA+-personer, ifall de vände sig till 

stödtjänster som primärt riktar sig till heterosexuella. Dessa upplevelser är olika former av 

minoritetsstress, som behandlas ytterligare i kapitel 3.1.2. 

Även i Norge saknas information om omfattningen av problemet men uppskattningen är att 

förekomsten av våldet bland HBTQIA+-personer inte skiljer sig betydligt från heterosexuella 

förhållanden (Fjær, Gundersen & Mossige 2013, s. 9–10). Även här konstateras behovet för 

att kartlägga stödbehovet hos HBTQIA+-brukare, för att bättre kunna besvara dessa behov 

servicetjänsterna. 

2.2.3. Internationell forskning 

Våld i nära relationer bland HBTQIA+-personer har under de senaste åren uppmärksammats 

även internationellt. Även internationella studier har indikerat att genus och sexualitet 
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påverkar både den våldsutsattas och den våldsutövande partens syn på så väl våldet, 

hjälpsökandet i allmänhet som till vem parterna vänder sig för att få hjälp (Shackelford, 

2021). Detta är centralt att förstå med tanke på hur stödtjänster planeras och organiseras. 

En italiensk studie om lesbiska kvinnors hjälpsökande för våld i nära relationer visade att 

vänner var den viktigaste instansen, från vilken informanterna sökt hjälp för våldet. En av de 

vanligaste av de mer formella tillvägagångsätten var att kontakta regnbågsföreningar för 

hjälpsökande, medan professionella som polis, skyddshem eller organisationer relaterade till 

våld i nära förhållanden kontaktades i under 20% av fallen. Detta förklarades av 

informanterna delvis genom att skyddshem eller organisationer relaterade till våld inte ansågs 

ha tillräckligt med kunskap om HBTQIA+-personer utan tjänsterna ansågs vara primärt 

riktade till heterosexuella kvinnor (Battista et al., 2020). Samma problem kan identifieras 

även i andra länder och heteronormativiteten utgör även en teoretisk utgångspunkt för denna 

avhandling, som presenteras i kapitel 3.1.1. 

På Malta startade myndigheterna en kampanj år 2021 för att upplysa allmänheten om våld i 

nära relationer bland HBTQIA+-personer och i en rapport från samma år uppmanas 

universiteten på Malta att studera vidare hur våld i nära relationer påverkar olika typer av 

minoriteter. Samtidigt konstateras i rapporten även att dessa studier bör implementeras i 

tjänster avsedda för våldsutsatta (Commission on Gender-Based Violence and Domestic 

Violence, 2021). Även här saknas tidigare forskning och som följd av detta har utvecklandet 

av adekvata stödtjänster inte varit möjligt. 

Även studier utanför Europa tyder på att risken för att utsättas för våld i nära förhållanden för 

HBTQIA+-personer är minst lika hög, om inte högre än bland heterosexuella par (Rollè et al. 

2018). Detta kan anses vara oroväckande i och med att problemet kring våld i nära relationer 

bland HBTQIA+-personer ofta blir osynligt inom servicetjänsterna både i och utanför 

Europa. 

Professionella som arbetar med våld i nära relationer har i en kanadensisk undersökning 

påtalat att de önskar mer träning och kunskap om HBTQIA+-frågor. De understryker behovet 

av institutionella förändringar för att minska heteronormativitet (se kapitel 3.1.1.) och 

diskriminering i det nuvarande servicesystemet istället för att skapa regnbågsseparatistiska 

stödtjänster. Flera av informanterna rapporter även att de stött på diskriminering av och 
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förutfattade meningar om HBTQIA+-personer av kolleger i stödtjänsterna (Furman et al., 

2017).  

I en kvantitativ studie representativ för USA:s population rapporterades, att 43,8% procent av 

lesbiska kvinnor och 26% av homosexuella män möter fysiskt eller sexuellt våld av en 

partner under sin livstid (Walters et al., 2013). En annan amerikansk studie visar att 97,4% av 

lesbiska kvinnor och 93,5% av homosexuella män under sin livstid uppskattas utsättas för 

psykiskt våld av en partner (Craft et al., 2008). Dessa siffror går dock inte att direkt tillämpa i 

Finland i och med att det amerikanska samhället skiljer sig från det finska. Dock indikerar de 

på att vi även i Finland har en stor del av våld i nära relationer mellan HBTQIA+-personer 

som förblir osynlig och obesvarad inom socialvården. 

Även transpersoner både utsätts för och utsätter sina partners för våld i nära relationer. Dessa 

siffror är svårare att få tag på, i och med att en del av transpersoner lever i heterosexuella 

förhållanden och därmed förblir en del av statistiken i många länder osynlig. James et al. 

(2016, i Cannon, 2020) konstaterar dock att enligt en survey-undersökning för transpersoner i 

USA, rapporterar 54% av informanterna att de upplevt våld i nära relationer.  

Transpersoner kan uppfattas som en utsatt grupp även inom HBTQIA+-rörelsen, exempelvis 

ur ett juridiskt perspektiv, då transpersoner i många länder har mindre rättigheter en homo- 

eller bisexuella personer. Utöver detta kan juridiska könet ha en inverkan på vilka stödtjänster 

personen har tillgång till samt rentav utsätta transpersoner för risk för hotfullt beteende av 

andra brukare i t.ex. kvinnoseparatistiska skyddshem (Ristock, 2011).  

Dessutom visar studier att transpersoner utsätts för en specifik typ av våld i nära relationer, 

där våldsutövaren med flit underminerar transpersonens identitet. Ristock (2011) beskriver 

hur detta kan ske exempelvis genom att definiera hur ”riktiga kvinnor alternativt riktiga män” 

är, använda fel pronomen, göra sig lustig över transpersonens kropp eller genom att gömma 

alternativt förstöra hjälpmedel som transpersonen använder för att kommunicera sitt genus 

eller sin identitet, bland annat binders eller hormonmedicinering. 

Tidigare forskning har även hos transpersoner identifierat minoritetsstress som en potentiell 

förklaring både för våldets uppkomst och som hinder för hjälpsökandet (Ristock, 2011). 

Rädslan för hur personen blir bemött av professionella inom social- och hälsovård kan 

försvåra eller rentav förhindra hjälpsökandet. 
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Transpersoner har på många håll i världen en marginaliserad roll i samhället och då studier 

söker efter svar på frågor som vad våldets uppkomst kan förklaras med, kan det politiska 

klimatet och aktivismen kring HBTQIA+-rörelsen och på många håll speciellt transpersoner 

inte bortses ifrån. Trots detta, har tidigare forskning lyft fram förklarande faktorer för våld i 

nära relationer där transpersonen är den våldsutövande parten. Rubin (2003, i Ristock, 2011) 

argumenterar att traditionellt maskulina egenskaper, som aggressivitet, kan tilltala transmän 

och driva transpersoner till våld i nära relationer för att uppnå legitimitet som män. Denna idé 

har dock senare motbevisats, i och med att vi då kunde anta att transkvinnor som utsätter sina 

partners för våld skulle minska på våldet med syfte att anta en stereotypiskt feminin roll, men 

som allt annat våld i nära relationer, trappas även transkvinnors våld mot sina partners upp 

med tiden. Biologiska förklaringsmodeller förknippade med testosteron och aggressivitet har 

både fått stöd och förkastats i tidigare forskning (Ristock, 2011). 

Price & Rosenbaum (2009, i Cannon, 2020) konstaterar att endast ca 1% av våldsutövare i 

USA som söker hjälp tillhör uttalat HBTQIA+-gemenskapen. Cannon (2020, s. 182) påpekar 

att detta är oroväckande både med tanke på att detta tyder på att stödtjänsterna för utövare av 

våld i nära förhållanden inte når ut till HBTQIA+-personer men även eftersom detta tyder på 

att nuvarande servicefältet inte beaktar HBTQIA+-brukares behov. Vidare menar Cannon et 

al. (2016, i Cannon, 2020) att våldsutövande HBTQIA+-brukares behov av sensitivt 

bemötande i stödtjänster kring våld i nära förhållanden utgår från att bearbeta eventuellt 

trauma kring brukarens bakgrund, upplevelser av homo- eller transfobi, kamratstödsgrupper 

som är öppna för diverse genus samt serviceproducenter följer principer för tryggare rum. 

Studien lyfter även fram behovet för samarbete mellan HBTQIA+-organisationer och aktörer 

som arbetar kring våld i nära relationer. Cannon (2020, s.189) hävdar att anpassningen av 

specifik psykoedukativ hjälp för HBTQIA+-våldsutövare istället för att tillämpa en modell 

vars syfte är att passa alla fungerar för att minska återfall. Dessutom konstaterar Cannon 

(2020) att problemet måste erkännas av beslutsfattare för att forskningsresultaten om vård ska 

implementeras i praktiken. 

Stiles-Shields & Carroll (2015) påpekar att rollerna av våldsutövare och våldsutsatta i delvis 

kan gå in i varandra, vilket kan göra att kvantitativa data från våld i nära relationer bland 

homosexuella kan bokföras dubbelt. Detta leder även till att statistik som indelas efter kön 

förvrängs. Vidare menar de även att bristen på representativa data över våld i nära relationer 
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bland HBTQIA+-personer är problematiskt med tanke på planeringen, finansieringen och 

verkställningen av stödtjänster. 

Utifrån den tidigare forskning som presenterats i kapitlet blir bristen av forskning angående 

HBTQIA+-brukares erfarenheter av våld i nära relationer uppenbar. Speciellt i en finsk och 

nordisk kontext finns stora kunskapsgap och i Sverige fokuserar den existerande forskningen 

i huvudsak på lesbiska kvinnors erfarenheter. Det internationella perspektivet blir 

mångsidigare, trots att resultaten inte kan tillämpas direkt i en finsk kontext. Gemensamt för 

tidigare forskning både i Finland och övriga länder är den uppenbara kunskapsbristen som 

finns bland beslutsfattare och professionella angående HBTQIA+-brukares upplevelser om 

våld i nära relationer. 

2.3. Lagstiftning och förordningar 

I början av år 2015 ratificerade Finland Europarådets konvention om förebyggande och 

bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (2014), den så kallade 

Istanbulkonventionen, som steg i kraft 1.8.2015. Istanbulkonventionens syfte är att på EU-

nivå skydda primärt kvinnor och flickor samt att förebygga och avveckla våldets uppkomst. I 

Istanbulkonventionen konstateras även i artikel 4, att ”Parterna ska tillämpa bestämmelserna i 

denna konvention, särskilt åtgärderna för att skydda brottsoffrens rättigheter, utan åtskillnad 

såsom på grund av kön, genus… sexuell läggning, könsidentitet, … eller ställning i övrigt.” 

(Europarådet 2014, s. 6). Övervakande expertgruppen GREVIO har i sin rapport påpekat att 

serviceproducenter kring våld i nära relationer i Finland har bristfällig kunskap om 

HBTQIA+-personers behov (Justitieministeriet 2021, s. 116). I och med 

Istanbulkonventionen ökade även kommunernas ansvar för arbetet kring våld i nära relationer 

(Europarådet, 2014). 

Även Amnesty International (2022, s. 3–4) påpekade i sin senaste rapport att Finland har 

bristfälliga stödtjänster för personer som upplevt våld i nära relationer. Ytterligare påpekas att 

dessa tjänster inte har tillräcklig kunskap om de våldsutsatta (i rapporten kvinnor och flickor) 

som tillhör minoriteter eller är marginaliserade. Dessutom lyfts specifikt icke-binära, trans- 

och intersexpersoner rättigheter fram och det konstateras att de har en marginaliserad och 

utsatt position i samhället. 
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HBTQIA+-personer berörs även av finsk lagstiftning. I Finlands grundlag 6§ fastställs att alla 

är lika inför lagen och att ingen person får särbehandlas utan godtagbart skäl på grund av t.ex. 

kön. Diskrimineringslagen 5§ behandlar myndigheternas skyldighet att främja likabehandling 

och i 8§ förbjuds diskriminering på grund av bl.a. ”sexuell läggning eller någon annan 

omständighet som gäller den enskilde som person”, vilket exempelvis kan syfta på icke-

binära, trans- eller intersexpersoners genus och identitet. Förbudet mot diskriminering är 

alltså lagstadgat i Finland. 

I socialvårdslagen 11§ konstateras att socialservice ska ordnas för "5) för stödbehov på grund 

av närstående- och familjevåld samt annat våld eller annan illabehandling,", vilket även 

omfattar HBTQIA+-personer som upplevt våld i nära relationer. I Finlands grundlags 19§ 

bekräftas även att ”Det allmänna skall, enligt vad som närmare bestäms genom lag, 

tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster samt främja 

befolkningens hälsa.”, vilket med andra ord innebär att lagen förpliktar till att erbjuda 

tillräckliga stödtjänster för alla brukare. 

3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel kommer jag att presentera avhandlingens teoretiska referensram samt göra 

ställningstaganden angående epistemologin och ontologin. 

 

De populäraste teorierna angående våld i nära förhållanden har sina rötter i feministisk teori 

och utgår från att våld i nära relationer är könade processer. Då vi ser på HBTQIA+-

relationer, kan dessa teorier inte tillämpas med samma utgångspunkt. Dock kan de 

feministiska teorierna fokusera utom på kön eller genus även på andra intersektionella 

attribut, som etnicitet, socioekonomisk ställning, funktionsvariation eller ålder. Den 

gemensamma nämnaren för dessa är makt och makt(o)balansen i relationerna. 

 

I och med att avhandlingen fokuserar på HBTQIA+-personer som brukare och fokuserar 

speciellt på en intersektionell kategori valde jag att leta efter en teori som fokuserar på just 

denna aspekt, istället för att tillämpa en intersektionell teori. Teorins syfte är att ge läsaren en 

djupare förståelse för de förutsättningar och bakomliggande faktorer som kan antas påverka 

HBTQIA+-personers hjälpsökande och upplevelser av detta samt de professionellas 

förståelse för bemötandet av HBTQIA+-brukare. 
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3.1. Queerteori  

Eftersom jag i min magisteravhandling kommer att beskriva HBTQIA+-personers 

erfarenheter av våld i nära förhållanden samt professionellas synpunkter och erfarenheter 

med denna brukargrupp, har jag valt att använda mig av queerteori som teoretisk referensram.  

Jag valde att använda mig av denna teoretiska referensram p.g.a. att jag vinklat mina 

forskningsfrågor (se kapitel 1.1.) utgående från förståelsen av att HBTQIA+-personer utgör 

en utsatt minoritet som besitter vissa särdrag i förhållande till den övriga befolkningen i 

samhället. Jag strävar efter att förklara brukarnas upplevelser av stödtjänster relaterade till 

våld i nära förhållanden utgående från ett queerteoretiskt perspektiv.  

Queerteori kan förstås som ett paraplybegrepp för liknande perspektiv som strävar efter att 

studera normalisering och avnormalisering av genus och sexualitet. Queerteori handlar om att 

problematisera produktion och reproduktion av kön, genus och sexualitet genom ett 

normkritiskt perspektiv och kännetecknande för queerteori är avsaknaden av tydliga teser 

eller enhetliga konkreta formuleringar (Berg & Wickman, 2010). Queerteori kan istället ses 

som en reaktion på poststrukturalistisk och postmodern kultur- och samhällsteori, feministisk 

teoribildning och det amerikanska forskningsfältet ”lesbian and gay studies” (Berg & 

Wickman 2010, s. 20-21). Queerteori fokuserar på hur språk och symbolik konstrueras och 

rekonstrueras och hur detta formar förståelsen av omvärlden. Den grundläggande tesen 

bakom queerteori utmanar heteronormativitet och argumenterar att sexualitet konstrueras i 

förhållande till tid, rum, kultur, historia och politisk atmosfär (Sullivan, 2003). Berg & 

Wickman (2010, s. 10) poängterar även att ”kärnan i queerteori utgörs av en kritisk analys av 

antagandet att en viss relation mellan de tre faktorerna kön, genus och sexuella begär är 

självklar, enhetlig och naturlig”. I praktiken kan alltså queerteori beskrivas som ett 

normkritiskt perspektiv på den rådande heterosexuella matrisen som genomsyrar vårt 

samhälle. Ytterligare är queerteori starkt sammankopplad med intersektionalitet, som strävar 

efter att synliggöra makt och vilka faktorer som påverkar individens position i samhället.  

Berg & Wickman (2010, s. 59–60) påpekar att queerteorins styrka ligger i förståelsen för den 

kulturella och diskursiva reglering av sexualitet och genusbegriplighet som är avgörande för 

sociala processer. I denna avhandling är de beskrivna sociala processerna både processerna 

inom den nära relationen där det uppkommit våld, men även de sociala processerna av 

hjälpsökande och i mötet mellan den våldsutsatta eller våldsutövande brukaren samt den 
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professionella. Förutom att bägge av dessa sociala processerna konstrueras och rekonstrueras 

i mötet sinsemellan bland dessa parter, kontextualiseras dessa sociala processer även i den 

sociala verklighet som vi befinner oss i. 

Samtidigt har queerteorin mött kritik som argumenterar att om vi primärt fokuserar på 

sexualitet och genus, medför det en risk för att övriga intersektionella perspektiv, som 

socioekonomisk tillhörighet eller etnicitet uteblir, vilket i värsta fall kan leda till att den 

tillämpade teorin åtminstone implicit kan förstås som klassföraktande eller rasistisk. En del 

forskare har gått steget längre och hävdat att queerteori och queeraktivister har ”white-

washed” homosexualitet (Sullivan 2003, s. 66–67). I praktiken illustrerar detta, hur fokus på 

enbart sexualitet och genus av de intersektionella kategorierna leder till att de övriga 

intersektionerna blir osynliga och normen för homosexualitet som följd av detta konstrueras 

till en normativ, vit, medelålders, medelklassig och man utan funktionsvariation. 

3.1.1. Heteronormativitet 

En central aspekt av queerteorin är problematiserandet av heteronormativitet. Med 

heteronormativitet avses antagandet om heterosexualitet som utgångspunkt. I ett 

heteronormativt samhälle betonas heterosexuella förhållanden som norm, medan övriga 

sexuella läggningar betraktas som avvikande eller till och med onaturliga. Åhman (2020, 

s.14) beskriver hur heteronormativitet kan förstås genom kopplingen mellan ”kropp, 

sexualitet och identitet; är du biologiskt sett född kvinna behöver du uppvisa rätt sorts 

femininitet och känna sexuellt begär till det motsatta könet för att andra ska kunna uppfatta 

dig som begriplig”. Utgångspunkten är alltså, att personer ska leva på ett visst sätt för att 

passa in i normen. 

För personer som avviker från heteronormen kan detta leda till utestängning och 

minoritetsstress (se kapitel 3.1.2.), vilket kan förbli osynligt för dem, som tillhör normen. 

Heteronormativiteten är instutionaliserad i vårt samhälle och blir synlig förutom i 

interaktioner mellan enskilda personen även mera allmänt i det vardagliga livet, social- och 

hälsovården, utbildning och arbete (Åhman, 2020). 

Rossi & Sudenkaarne (2021) argumenterar dock att även homonormativitet bör 

uppmärksammas inom queer-forskning idag, eftersom sexuella minoriteters rättigheter har 
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dominerat den allmänna debatten över genus- och könsfrågor. Homonormativitet synliggör 

den ojämna maktbalansen även inom HBTQIA+-rörelsen.  

3.1.2. Minoritetsstress 

Minoritetsstress innebär den strukturella ojämlikhet, de fördomar och de medvetna eller 

omedvetna kränkningar som personer möter på grund av att de tillhör en minoritet som 

avviker från normen. Minoritetsstress och dess följder kan i vissa fall identifieras som en av 

de påverkande faktorerna bakom våldet, som försvårande faktor då personen söker sig till 

stödtjänster och i bemötande och stödandet av personen i tjänsterna. Minoritetsstress i en 

HBTQIA+-kontext kan indelas i tre bakomliggande faktorer; internaliserad homofobi, 

upplevt stigma samt diskriminering (Ristock 2011, s. 178). 

Begreppet minoritetsstress har fått starkt fotfäste inom queer-forskning och begreppets syfte 

är att synliggöra hur HBTQIA+-personer upplever en form av långvarig stress på grund av 

sin minoritetsställning. Stress leder i allmänhet till en rad olika symptom och olika personer 

hanterar stress på olika sätt. Exempelvis visar Justitieministeriets (2021) rapport om 

HBTQIA+-personer i Finland att HBTQIA+-personer har mer problem med sin psykiska 

hälsa samt missbruk i jämförelse med hela befolkningen på grund av upplevd 

minoritetsstress. Minoritetsstressen är alltså en konstant extra påfrestning för HBTQIA+-

personers välmående och till och med hälsa. Meyer & Frost (2013) påpekar dock, att alla 

HBTQIA+-personer inte automatiskt mår sämre än heterosexuella eller cis-personer på grund 

av att sin sexuella läggning eller genus. Istället förklarar de att det avgörande är hur 

avgörande personen anser att minoritetsställningen är för sin egen identitet. Inlärda coping-

mekanismer kan minska på upplevd minoritetsstress och stressen upplevs olika av olika 

individer. 

Minoritetsstress har i tidigare forskning identifierats ha ett samband med HBTQIA+-

personers erfarenheter som både våldsutsatta och våldsutövare i nära relationer. Samtidigt 

menar andra att sambandet mellan dessa är mer komplicerat i och med att minoritetsstress 

och våld i nära relationer ofta korrelerar med t.ex. missbruk och det som följd av detta kan bli 

svårt att urskilja vad som beror på vad (Stiles-Shields & Carroll, 2015; Barrett, 2015).  

Jag har valt att använda mig av queer-teori med fokus på heteronormativitet och 

minoritetsstress i och med att avhandlingen behandlar HBTQIA+-brukare i våldstjänster och 
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dessa teoretiska referensramar erbjuder en förståelse för HBTQIA+-brukares utsatthet både i 

samhället i allmänhet men även inom specifikt dessa tjänster. 

4. Forskningsmetod och insamling av material 

I detta kapitel beskriver jag avhandlingens forskningsprocess samt redogör jag för de 

metodologiska val jag gjort i avhandlingen. 

 

4.1. Forskningsfilosofi 

Ontologi och epistemologi är vetenskapsfilosofiska begrepp som strävar efter att både 

förklara och problematisera vår förståelse av omvärlden, kunskap och vetenskap. Med 

ontologi avses frågan om hur vi förhåller oss till vad som är verklighet (Åsberg 2001, s.3–4). 

Epistemologi förklarar i sin tur ståndpunkten till vår kunskapsuppfattning och behandlar 

vilken kunskap som kan anses tillförlitlig (Åsberg 2001, s. 29). 

Avhandlingens ontologiska utgångspunkt är konstruktivistisk, vilket innebär att verkligheten 

är socialt konstruerad. Verkligheten formas efter upplevelser och föreställningar, således 

beror verkligheten på observerarens upplevelser och föreställningar. Verkligheten är alltid 

kontextbunden.  

Avhandlingens epistemologiska utgångspunkt är konstruktivistisk i och med att 

avhandlingens syfte är att förstå och förklara upplevelser, istället för att sträva efter att skapa 

en absolut eller oberoende kunskap.  

Som följd av dessa kan min forskarposition i avhandlingen beskrivas som reflexiv. Jag inser 

att min roll som forskare inte är neutral och att vem jag är kan färga resultatet.  

4.2. Kvalitativ forskning  

Kvalitativ forskning är vanligt inom samhällsvetenskaper idag. Utmärkande för kvalitativ 

forskning är strävan efter att beskriva det undersökta i sin naturliga kontext, inte i tillgjorda 

miljöer. Kvalitativ forskning fokuserar på samspelsprocessen mellan forskaren och 
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informanterna, där målet för forskaren blir att beskriva upplevelserna, inte att mäta dessa 

genom enskilda variabler (Ely & Anzul, 1993). 

Med andra ord är alltså syftet med kvalitativ forskning att förstå och gestalta informanternas 

berättelser samt att skapa ny kunskap på basen av detta (Kvale & Brinkmann, 2014), vilket 

jag i denna avhandling har strävat efter att göra angående både HBTQIA+-brukarnas och de 

professionellas erfarenheter om stödtjänsterna i anknytning till våld i nära relationer. Syftet 

var ytterligare att lyfta fram brukarnas erfarenheter och förstå hur brukarna anser att deras 

identitet påverkat bemötandet och stödet samt att förstå hur professionella som möter dessa 

brukare resonerar kring temat.  

4.3. Abduktiv forskningsansats 

I denna avhandling har jag valt att använda en abduktiv forskningsansats. Detta innebär att 

jag har kombinerat ett deduktivt tillvägagångssätt, alltså att utgå från teori med syfte att testa 

hypoteser och induktivt tillvägagångssätt, alltså att samla in eget empiriskt data med syfte att 

genom analys utveckla teorier (Starrin & Svensson 1994, s. 51; Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 

110). 

Jag har valt att använda ett abduktivt tillvägagångssätt i och med att jag under hela 

forskningsprocessen pendlat mellan teori och empiri. Meningen var att beskriva HBTQIA+-

brukarnas samt de professionellas erfarenheter och skapa kunskap om dessa, inte strävan efter 

att göra allmänna generaliseringar eller att försöka härleda en hypotes att testa (Kvale & 

Brinkmann 2014, 240). Teorin har fungerat som stöd för analysen av materialet, men 

samtidigt har det empiriska materialet även inverkat på valet av teori. Tuomi & Sarajärvi 

(2018) beskriver forskandet i ett abduktivt tillvägagångssätt som en dialog mellan existerande 

teorier och empiri.   

I praktiken innebär en abduktiv forskningsansats i denna avhandling att jag haft queer-teori 

som teoretisk utgångspunkt då jag påbörjat materialinsamlingen. I samband med analysen av 

mitt empiriska material valde jag att inkludera minoritetsstress till teorin, eftersom detta var 

en central aspekt i min analys.  
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4.4. Sökandet av lämpliga informanter samt urval 

Jag inledde sökandet av lämpliga informanter för min avhandling med tanken om att 

intervjua enbart HBTQIA+-personer som upplevt våld i nära relationer samt sökt någon form 

av professionellt stöd relaterat till detta. Ytterligare valde jag att avgränsa urvalet till över 18-

åringar, i och med att min avhandling handlar om ett sensitivt tema och då jag ville 

säkerställa enligt bästa förmåga att informanterna själva kunde ge samtycke till att delta i 

studien. I och med att jag antog att målgruppen jag önskade att nå ut till skulle vara relativt 

liten, valde jag att inte göra ytterligare avgränsningar angående t.ex. geografisk belägenhet i 

Finland eller ålder. Jag gjorde även ett medvetet val i att inte avgränsa när våldet och 

sökandet av hjälp skett, utan strävade efter att inkludera erfarenheter från olika tidpunkter. 

Jag valde även medvetet att bjuda in personer med erfarenhet av våld i nära relationer, vilket 

inkluderar både våldsutövare och våldsutsatta i och med att tidigare forskning visat att dessa 

roller delvis kan gå in i varandra (se kapitel 2.2.). Mitt mål var att hitta mellan 7–9 

informanter.  

Jag lade upp en inbjudan till intervju samt bild (se bilagorna A och B) för att väcka intresse, 

med information om studien samt kontaktuppgifter till mig i den slutna Facebook-gruppen 

Sateenkaari-Suomi med 8700 medlemmar. Jag blev kontaktad av två intresserade personer, 

som slutligen ändå valde att inte delta i intervjuerna. Jag fick positiv feedback över det valda 

ämnet och blev även tillfrågad om jag önskade att HBTQIA+-föreningar delade inbjudan i 

sina kanaler på sociala medier, för att nå ut till potentiella informanter. Jag var även själv i 

kontakt med HBTQIA+-föreningar via e-post angående delandet av inbjudan till intervju och 

flera föreningar delade inbjudan. Problemet var dock att få av dessa HBTQIA+-föreningar ha 

någon anknytning till arbetet kring våld i nära relationer och därför inte kunde vidarebefordra 

inbjudan direkt till personer som fyllt kriterierna för inbjudan till intervjun. Istället delades 

inbjudan i nyhetsbrev och inlägg på sociala medier, så att lämpliga informanter själva kunde 

vara i kontakt. Detta ledde inte direkt till att informanter tog kontakt, men flera av 

föreningarna blev intresserade av avhandlingen och lovade att tipsa lämpliga personer om 

denna även i ett senare skede. 

Efter att inte ha nått ut till lämpliga informanter utvidgade jag mitt sökande även till tredje 

sektorns aktörer som erbjuder stöd för både våldsutövare och våldsutsatta i nära relationer, 

för att via dem nå HBTQIA+-brukare som sökt sig till dessa tjänster. Jag utarbetade en mer 
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allmän inbjudan till intervju, som baserade sig på den jag publicerat i Facebook-gruppen 

tidigare (se bilaga C), som jag tillsammans med bilden bifogade till föreningar och 

organisationer. Svaren jag fick från diverse aktörer, både skyddshem och öppenvårdstjänster, 

synliggjorde hur lite HBTQIA+-personer söker professionell hjälp för våld i nära relationer. 

Flera av de föreningar eller organisationer jag kontaktade konstaterade att de inte stött på en 

enda brukare som passade målgruppen för min avhandling eller att de under alla 

verksamhetsår haft enstaka brukare som passat målgruppen.  

I och med detta insåg jag att jag får utvidga min målgrupp ytterligare och valde att inkludera 

även professionella med erfarenhet av att arbeta kring våld i nära relationer med HBTQIA+-

brukare. Jag kontaktade delvis samma föreningar och organisationer som tidigare samt 

inkluderade även ytterligare föreningar med koppling till arbete kring våld i nära relationer. 

Jag utarbetade även en inbjudan till intervju som riktade sig åt professionella (se bilaga D). 

Vissa av svaren tydde på att det bland professionella fanns en osäkerhet över att uttala sig i 

frågan med enstaka erfarenheter av HBTQIA+-brukare. Det förblev oklart i dessa svar, om 

detta var enskilda anställdas eller föreningens/organisationens syn på deltagandet. 

Efter att ha utfört ett antal intervjuer med professionella insåg jag till min besvikelse att jag 

åter fick se över avhandlingens innehåll och utvidga mina informanter än en gång. Från 

början hade jag utgått från att ha ett brukarperspektiv men i och med bristen av informanter 

fick jag omformulera min ståndpunkt till avhandlingen. Jag valde att även inkludera 

professionella som saknar personlig erfarenhet av att arbeta med HBTQIA+-brukare, men 

vars nuvarande arbetsplats erbjuder stödtjänster relaterade till våld i nära relationer även för 

dessa. Jag kontaktade de föreningar eller organisationer som tidigare svarat på mina e-

postmeddelanden och förklarade situationen för dessa. 

Efter att ha påbörjat intervjuandet utnyttjade jag den så kallade snöbollseffekten för att hitta 

fler lämpliga informanter. Snöbollseffekten innebär att jag inlett intervjuerna med enstaka 

lämpliga informanter, som sedan kunnat tipsa mig vidare till fler informanter (Tuomi & 

Sarajärvi 2018). I praktiken har detta skett så, att jag i slutet av varje intervju bett 

informanterna att tipsa vidare om min magisteravhandling till potentiella informanter, som 

sedan kunnat ta kontakt med mig. En del av dessa ledde till ytterligare intervjuer. 

Efter att ha letat efter lämpliga informanter för att delta i studien, utförde jag slutligen två 

intervjuer med HBTQIA+-personer som upplevt våld i nära relationer samt sex intervjuer 
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med professionella. Sammanlagt intervjuade jag sju informanter. Alla intervjuer skedde på 

finska. I avhandlingen har jag valt att citera dessa på originalspråk och som bilaga J hittas fria 

översättningar till svenska. Jag valde att översätta citaten för att avhandlingen som helhet ska 

gå att läsa på svenska. 

Av de professionella hade tre arbetserfarenhet från öppenvårdstjänster relaterade till våld i 

nära relationer medan tre hade erfarenheter av att arbeta på skyddshem. Två av de 

professionella arbetade inom tjänster, som riktade sig specifikt till ett kön utgående från en 

binär könsindelning. En av de professionella informanterna hade inte personlig erfarenhet av 

att arbeta med HBTQIA+-personer som upplevt våld i nära relationer, men arbetsuppgifterna 

möjliggjorde i teorin att detta kunde hända. Studien hade god spridning i och med att de 

professionella utgjordes av tre socionomer, en psykoterapeut, en socialarbetare samt en 

person som var utbildad både till sexolog och socionom. Av de professionella identifierade 

två som heterosexuella cis-personer och resten som HBTQIA+-personer. Jag ansåg att detta 

var relevant att ta reda på i och med att det kunde innebära att en del informanter besatt mer 

information på grund av ett eget intresse för ämnet. 

Av de brukare som deltog i intervjuerna identifierade den ena informanten med en sexuell 

minoritet och som cis-person medan den informanten tidigare identifierat sig med en sexuell 

minoritet och senare som icke-binär.  

4.5. Materialinsamling – kvalitativa intervjuer 

Jag samlade in mitt eget empiriska material genom att intervjua HBTQIA+-personer med 

erfarenhet av stödtjänster relaterade till våld i nära relationer samt professionella som arbetat 

med eller på sin nuvarande arbetsplats kunde arbeta med dessa brukare. Intervjuerna 

fokuserade på̊ brukarnas upplevelser av stödtjänsterna och de professionellas tankar om 

nuvarande stödtjänster samt utvecklingsförslag för dessa. 

Jag valde att utföra materialinsamlingen genom kvalitativa intervjuer, som är en av de mest 

använda materialinsamlingsmetoderna inom kvalitativ forskning (Fontana & Frey i Denzin & 

Lincoln, 2000). Kvalitativa intervjuer är samtal, där kunskap konstrueras genom växelverkan 

mellan forskaren och informanten (Kvale & Brinkmann, 2018, s. 2).  
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Min magistersavhandling har sin epistemologiska utgångspunkt i konstruktionismen (se 

kapitel 3.1.3.), vilket innebär att avhandlingen baserar sig på tanken om att en objektiv 

verklighet saknas i och med att verkligheten omkring oss är socialt konstruerad och därmed 

subjektiv. På grund av denna utgångspunkt var intervjuernas syfte inte enbart att samla in 

data att rapportera, utan istället att underlätta informanterna i att berätta om och tolka sina 

kontextbundna erfarenheter (Morris 2006, s. 194, 204). 

Intervjuerna utfördes enskilt och som semistrukturerade intervjuer. Jag har valde att utföra 

materialinsamlingen genom enskilda semistrukturerade intervjuer i och med att våld i nära 

relationer är ett sensitivt ämne och jag ansåg att det vore viktigt för informanterna att få 

berätta ostört om sina upplevelser (se vidare kapitel 4.5.). För de professionellas var syftet 

med individuella intervjuer dessutom även att erbjuda konfidentialitet i och med att 

informanterna kom från olika föreningar och organisationer. Jag upplevde att det är viktigt att 

informanterna får utrymme för att berätta både om styrkor men även brister som de möjligtvis 

identifierat på den egna arbetsplatsen. Jag erbjöd alla informanter att välja, om de önskade att 

intervjuerna genomförs på plats eller på distans. Slutligen genomfördes en av intervjuerna 

hemma hos en informant, medan resten genomfördes via Zoom. Under en av intervjuerna 

som genomfördes via Zoom var min uppkoppling till internet bristfällig, vilket ledde till att 

jag var tvungen att hålla kameran avstängd under intervjun och det blev en paus på några 

minuter i intervjun. Detta kan ha haft en inverkan på hur bekväm informanten känt sig under 

intervjutillfället och därmed även påverkat vad hen berättat under intervjun. 

Den semistrukturerade forskningsintervjun är en intervjuteknik där forskaren använder sig av 

en i förväg sammanställd och utarbetad intervjuguide. Intervjuguiden innehåller frågor, som 

under intervjun kan kompletteras med följdfrågor eller förtydliganden beroende på vad 

informanten svarar.  (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.53). I och med att våld i nära relationer är 

ett sensitivt tema, ansåg jag att det var viktigt att ha en välformulerad och igenomtänkt 

intervjuguide och valde därför i förväg att avvika från intervjuguiden så lite som möjligt. Jag 

valde trots detta att genomföra intervjuerna som semistrukturerade istället för slutna och 

strukturerade intervjuer, i och med att strukturerade intervjuer inte möjliggör att ställa 

följdfrågor eller förtydliga det informanten berättar. 

De själva intervjutillfället ämnade jag att göra så trygg för informanten som möjligt. Brett 

(2021) påpekar att det är viktigt att vara väl förberedd inför intervjuer angående sensitiva 

teman där informanterna eventuellt kan ha emotionella reaktioner till ämnet. Med detta i 
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åtanke reflekterade jag innan brukarintervjuerna över mina eventuella egna reaktioner ifall 

informanten skulle regera under intervjun t.ex. genom att börja gråta. I sådana situationer är 

det viktigt för forskaren att själv hålla sig lugn och erbjuda informanten en paus vid behov 

(Brett, 2021). Jag beaktade detta i planerandet av brukarintervjuerna och kom överens dessa 

på tidpunkter, som möjliggjorde att vid behov avbryta intervjuerna och återkomma senare 

under samma dag alternativt följande dag. 

Jag inledde intervjuerna med en kort presentation och allmänna frågor, med syfte att göra 

informanterna bekväma med intervjusituationen. Intervjuguiderna (se bilaga G och H) 

innehöll en del öppna frågor, för att ge informanterna möjlighet att även lyfta fram de 

faktorer som de själva upplevde vara relevanta för avhandlingen (Ely et al. 1993, s.67, 74). 

Jag valde dessutom att i slutet av brukarintervjuerna inkludera en fråga om hur de önskar att 

bli bemötta, om vi träffas i ett annat sammanhang samt en lista över avgiftsfritt stöd på finska 

och svenska (se bilaga I), ifall intervjun skulle komma att väcka negativa minnen eller tankar 

som personen önskar få professionellt stöd för. Enligt Brett (2021) kan det vara bra att bära 

med pamfletter med kontaktuppgifter ifall informanterna önskar att prata ut om sina 

upplevelser efter intervjun, då forskarens uppgift är att skapa information om 

forskningsämnet medan stödtjänsterna ämnar stöda förändringen hos personen. Intervjuerna 

varade mellan 33 och 87 minuter. 

4.6. Analysmetod – kvalitativ innehållsanalys 

Jag genomförde semistrukturerade intervjuer som jag transkriberade ordagrant och 

inkluderade pauser, skratt samt andra tydliga känslouttryck. Jag valde att transkribera 

materialet noggrant i och med att det med tanke på innehållsanalysen är viktigt att förstå 

förutom vad informanten har sagt något även hur detta är sagt. Detta är viktigt till exempel 

om informanten konstaterar något sarkastiskt, som sedan transkriberas till textform utan att ta 

detta i hänsyn i senare skeden av analysen. Jag transkriberade materialet vartefter att 

intervjuerna utfördes. 

Det transkriberade materialet kom slutligen att utgöra 88 A4-sidor med Times New Roman 

fontstorlek 12 och radavstånd 1,5. Detta material analyserade jag genom en kvalitativ 

innehållsanalys.  
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Syftet med en kvalitativ innehållsanalys är att strukturera materialet på ett tydligt sätt utan att 

tappa relevant innehåll. Metoden är en form av textanalys, där forskaren strävar efter att 

belysa innebörden i texten (Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 105, 110). Det relevanta materialet 

kategoriseras och kodas för att få fram resultatet.  

Jag påbörjade min analys genom att noggrant läsa igenom transkriberingarna av intervjuerna 

för att få en överblick av materialet. Medan jag läste igenom det transkriberade materialet, 

började jag finna återkommande teman i intervjuerna. Efter att ha gått igenom materialet 

återgick jag till teorin och den tidigare forskningen med dessa teman i åtanke. Jag jämförde 

tidigare forskning och teorin i förhållande till dessa. 

Efter detta förflyttade jag mig tillbaka till det transkriberade materialet. Jag delade upp dessa 

i två grupper, professionella och brukare. Jag inledde med att märka ut de relevanta delarna 

av intervjuerna, efter de teman som jag tidigare funnit i materialet. Jag märkte ut dessa med 

olika färger (exempelvis grön för delar som hängde ihop med de sensitivt bemötande eller 

kunskap och gult för sådant som hängde ihop med heteronormativitet). Till en början hade 

jag sju kategorier; heteronormativitet (1), att känna sig välkommen (2), positiva upplevelser 

(3), sensitivt bemötande samt kunskap (4), våld utanför romantiska relationer (5), 

normalisering av våld och att inte söka hjälp (6) samt minoritetsstress (7). Jag skrev 

sammanfattningar för det relevanta i var och en av kategorierna och plockade ut relevanta 

citat för dessa arbetsrubriker. Jag utökade även min teoretiska referensram till att beröra 

specifikt även minoritetsstress i detta skede eftersom jag valt att tillämpa ett abduktivt 

tillvägagångssätt. 

Efter att ha plockat ut citaten och läst igenom sammanfattningarna hittade jag likheter inom 

en del av kategorierna och valde att se över dessa. Jag hittade även motsättningar i 

informanternas åsikter och valde att skapa en egen kategori för dessa. Det är förutom att finna 

likheter även viktigt att hitta olikheter i informanternas berättelser ur det empiriska materialet 

(Bryman, 2008). Jag slog även ihop kategorier med sammanhängande och likartat innehåll, 

vilket ledde till att jag slutligen hade fem kategorier; minoritetsstress (1), bemötande av 

HBTQIA+-personer (2), tillgänglighet av tjänsterna (3), positiva upplevelser och möjligheter 

(4) samt avvikande åsikter (5). Jag skrev om sammanfattningarna för att passa denna 

indelning och använde återigen färger för att gruppera citaten jag tidigare plockat ur det 

transkriberade materialet under rätt rubriker. Sedan tog jag upp teorin samt den tidigare 

forskningen och mina egna forskningsfrågor igen för att reflektera över de nya kategorierna i 
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relation till dessa. Slutligen läste jag än en gång igenom allt transkriberat material för att 

försäkra mig om att jag plockat med allt för avhandlingen relevant material. Resultaten av 

analysen presenteras i kapitel 5. 

4.7. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är termer som härstammar från kvantitativ 

forskning. Begreppet validitet strävar efter att bevisa att man i studier ”mäter det man ger sig 

ut för att mäta”, medan reliabilitet strävar efter att förklara studiers noggrannhet av mätning 

oberoende av var och när studien genomförs och generaliserbarhet syftar på studiens 

representativitet (Åsberg 2001, s. 61). Dessa beskrivningar utgår från kvantitativ forskning 

och behöver tillämpas på ett annorlunda sätt inom kvalitativ forskning. 

Wollcott (1995, i Denzin & Lincoln 2000, s. 393) föreslår att validitet inom kvalitativ 

forskning skulle beaktas genom hur väl studiens resultat motsvarar beskrivningen. Vidare 

konstaterar Wollcott att det inom kvalitativ forskning inte är möjligt att nå fram till en absolut 

tolkning av resultatet. Det centrala blir istället att läsaren förstår hur studien genomförts och 

vilka tolkningar forskaren har gjort. Det är även viktigt att vara tydlig med de metodologiska 

och etiska val som gjorts under forskningsprocessen och att förklara deras eventuella 

inverkan på resultatet. 

I och med att avhandlingens insamlingsmetod var intervjuer och analysmetoden utgjordes av 

en kvalitativ innehållsanalys, kan den ovannämnda definitionen av reliabilitet förkastas. 

Avhandlingens empiriska material har i sig varit kontextbundet och detta kunde ha sätt olika 

ut med andra informanter, i en annan tid eller i ett annat rum. Även vem jag är har kunnat 

påverka informanternas vilja eller bekvämlighet om att diskutera avhandlingens sensitiva 

teman. Även vad som tolkats som relevant för forskningsfrågorna och utgående från teorin 

kunde ha uppfattats olika av en annan forskare. Syftet med kvalitativ forskning är inte att 

skapa forskning som frånkopplas all kontext, utan att lyfta fram den nya kunskapen i just 

denna kontext. 

Syftet med avhandlingen är att undersöka behovet för rehabiliteringstjänster anpassade för 

HBTQIA+-personer och att belysa brukares erfarenheter av stödtjänster efter våld i 

HBTQIA+-relationer. Dessa erfarenheter fungerar som underlag för hur de nuvarande 

stödtjänsterna kunde utvecklas för att bättre tjäna även denna brukargrupp. Förutom detta 
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ämnar avhandlingen även att analysera vad professionella önskar för att utveckla sitt 

kunnande och på så sätt bättre kunna stöda HBTQIA+-personer som upplevt våld i nära 

relationer och att synliggöra gapet mellan brukargruppen och nuvarande stödtjänster. Det 

centrala för att uppnå detta resultat är att avhandlingen är representativ för de upplevelser och 

tankar som informanterna delade med sig av i intervjuerna. Studiens syfte var inte att 

generalisera resultaten till en större population utan att fördjupa kunskapen om just dessa 

informanters erfarenheter. 

4.8. Forskningsetiska överväganden 

Inom samhällsvetenskaplig forskning, vars syfte är att förstå, förklara och påverka 

samhälleliga fenomen är det viktigt att forskningen bedrivs på ett etiskt hållbart sätt. 

Samhällsvetenskaplig forskning har huvudsakligen som uppgift att samtidigt tjäna både det 

vetenskapliga och det mänskliga intresset (Kvale & Brinkmann 2014, 97–99). 

Att följa forskningsetiska principer är centralt under alla steg av avhandlingen och jag följde 

under hela processen Forskningsetiska delegationens (TENK, 2012; TENK, 2019) 

anvisningar om god vetenskaplig praxis samt etiska principer för humanforsking. God 

vetenskaplig praxis innebär att forskningen gjorts på ett etiskt hållbart och av universitet 

godkänt tillvägagångssätt. Vidare betonar dessa ansvarsfullhet samt hänsyn till så väl 

informanterna som andra forskare i avhandlingen. 

Jag bad informanterna om informerat samtycke genom en samtyckesblankett (se bilagor E 

och F), bad om lov för att banda in intervjuerna och värnade om att data lagras på ett lämpligt 

sätt (Kvale & Brinkmann, 2014). I praktiken innebär detta att allt data lagrades på en 

lösenordskyddad dator i en lösenordskyddad mapp samt i universitetets molntjänst. Jag 

samlade inte in personuppgifter från informanterna. Ingen utomstående gavs under 

forskningsprocessen tillgång till data och det kommer att förstöras efter att avhandlingen 

lämnats in och godkänts. De transkriberade intervjuerna anonymiserades och alla 

personuppgifter och igenkänningsfaktorer raderades i detta skede av forskningsprocessen.  

I och med att våld i nära relationer är ett sensitivt ämne som handlar om personernas privatliv 

och HBTQIA+-personer kan anses ha en utsatt position i samhället var det viktigt att 

intervjuguiden var välformulerad och frågeställningen neutral. Dessutom valde jag att utföra 

enskilda intervjuer med informanterna med tanke på ämnets sensitivitet och för att säkerställa 
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konfidentialitet. Trost (2010) påpekar exempelvis, att gruppintervjuer inte lämpar sig för 

sensitiva teman, eftersom risken för att informationen sprids vidare. Även möjligheten att 

efteråt ångra det informanten berättat eller för hur hen ska bli bemött av andra som deltagit i 

gruppintervjun var en påhängande risk, som hade inverkan på mitt val om enskilda intervjuer. 

Dessutom ansåg jag att det var viktigt för informanterna att få berätta om sina upplevelser 

och iakttagelser ostört. Alla informanter valde själv att ta kontakt och delta samt vad de 

delade med sig av under intervjuerna. 

Utöver detta erbjöd jag även i slutet av intervjuerna informanterna information om avgiftsfri 

diskussionshjälp som går att få, ifall intervjuerna väckte negativa minnen eller känslor och 

informanterna skulle ha känt ett behov av att prata om dessa med en professionell. Brett 

(2021) påpekar att detta kan anses vara en bra lösning då intervjuerna berör ett sensitivt 

ämne. Rollen som forskare inom socialt arbete är en annan än som professionell som arbetar 

på fältet och det är ur en etisk synvinkel viktigt att detta under intervjutillfällena förblir klart 

både för informanten och för forskaren själv. Enligt Brett (2021) är det viktigt att vara 

empatisk i intervjusituationerna, men det är inte forskarens uppgift att erbjuda psykosocialt 

stöd och detta kan i värsta fall leda till att informanten delar med sig om sådant, som hen 

egentligen inte hade önskat att dela i forskningssyfte. 

Då vi använder intervjuer som materialinsamlingsmetod, är det viktigt att informanterna har 

självbestämmanderätt över vad de önskar att dela med sig av i forskningssyfte. I min 

magisteravhandling behandlas sensitiva teman och upplevelser som informanterna varit med 

om, vilket gör att det är viktigt att informanterna gett informerat samtycke för att delta i 

studien (Aaltonen et al. 2006, s. 124–127). Detta är viktigt att beakta under hela 

forskningsprocessen, från planeringen av studien till slutförandet av magisteravhandlingen. 

Jag valde att intervjua både brukare och professionella som arbetar med HBTQIA+-personer 

som upplevt våld i nära relationer. Mitt motiv bakom detta val var att lyfta fram även 

brukarnas röst, då HBTQIA+-personer som varit med om våld i nära relationer har en utsatt 

position både i samhället i allmänhet men även inom den egna gemenskapen. Samtidigt 

kritiserar Walkerdine (i Aaltonen et al. 2006, s. 242–243) att narrativet om “en egen röst” kan 

vara vilseledande i studier där informanterna består av utsatta grupper. Utsattheten kan i sig 

ha lett till att dessa inte skapat en ”egen röst” som går att lyfta fram i studier. Detta kan 

förstås genom att brukargruppen blir en marginal inom marginalen. Inom socialt arbete råder 

även en stark tradition och ett juridiskt krav på strukturellt socialt arbete, där tanken om att 
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socialarbetare och andra professionella som arbetar med utsatta grupper kan företräda dessa 

brukare, för att föra fram orättvisor och påverka rådande strukturer (Talentia 2018). Jag anser 

att denna magisteravhandling fångar in både brukares egna erfarenheter men även 

andrahandserfarenheter från professionella som arbetat med brukargruppen. 

Våld i nära relationer är ett sensitivt tema, som kan väcka känslor och reaktioner i 

informanterna. Med detta i åtanke ansåg jag att det är viktigt att informera informanterna 

noggrant i förhand om studiens syfte och tillvägagångssätt. Med detta ämnade jag även att 

upplysa informanterna på förhand om vad intervjufrågorna kommer att beröra, vilket även 

Honkatukia, Nyqvist och Pösö betonar (i Aaltonen et al. 2006, s. 300) ur en forskningsetisk 

synvinkel. Vid planeringen av intervjuguiderna för både brukare och professionella la jag in 

påminnelser om att de trots givet samtycke inte är tvungna att svara på frågor som känns 

obekväma och att intervjun vid behov kan avbrytas. 

Dessutom tillfrågade jag i intervjutillfällena av informanterna som berättade att de inte 

identifierar med en binär könsindelning om vilket pronomen de önskade att jag skulle 

använda i avhandlingen. I och med att intervjuerna gjordes på finska, där pronomen för alla 

genus- och könsidentiteter är den samma, ansåg jag att denna språkliga skillnad var viktig att 

beakta. 

5. Resultat 

I detta kapitel kommer jag att beskriva innehållsanalysens resultat och återge dessa med 

förankring till mina forskningsfrågor (se kapitel 1.1.), tidigare forskning (se kapitel 2.2.) 

samt teorin (se kapitel 3). 

5.1. Minoritetsstress 

Både min egen analys och tidigare forskning har identifierat minoritetsstress (se kapitel 

3.1.2.) som en central aspekt av hur, om och vart HBTQIA+-personer söker sig till 

stödtjänster relaterade till våld i nära relationer samt för vilka upplevelserna av hjälpen är. 

Minoritetsstress är fortgående och påverkar olika individer på olika sätt, men alla förutom en 

av informanterna beskrev upplevelser av minoritetsstress som de själva upplevt eller som de 

observerat hos brukare. En del informanter använde under intervjuerna begreppet 

minoritetsstress, medan andra under intervjun beskrev minoritetsstress utan att omnämna 
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detta direkt. I de beskrivningar där begreppet minoritetsstress inte användes direkt av 

informanterna, analyserade och tolkade jag som minoritetsstress i linje med tidigare 

forskning. 

Flera av informanterna spekulerade under intervjuerna om vilka faktorer som kan inverka på 

hjälpsökandet hos HBTQIA+-brukare. Brukarna resonerade mer kring egna samt bekantas 

erfarenheter och en av de former av minoritetsstress som nämndes i intervjuerna var rädslan 

för hur man blir bemött som HBTQIA+-person av de professionella. Båda brukarna som 

intervjuades beskrev att de innan de sökt sig till stödtjänsterna funderat över om och hur 

deras sexuella läggning eller könsidentitet kommer att inverka på stödet eller bemötandet.  

De professionella informanterna var relativt ens om att minoritetsstress blir synligt i arbetet 

med HBTQIA+-personer som upplevt våld i nära relationer. Det spekulerades även kring hur 

mycket minoritetsstress inverkar negativt på hjälpsökandet bland HBTQIA+-personer. Flera 

av informanterna betonade de professionellas ansvar att motverka minoritetsstressen hos 

brukarna. Informanterna diskuterade även de upplevda stigman som minoritetsstress kan leda 

till hos HBTQIA+-brukare. 

” Mutta semmonen supervanhemmuuden vaatimus tai superkumppanuuden vaatimus tai just 

se onnellisuusmuuri tai onnellisuuden taakka. Et mun pitää näyttää koko maailmalle et meil 

menee aika hienosti tässä. Et ei vaan päästä sanomaan, et sateenkaari-ihmiset on aina ollu 

tollasii, et tottakai noil homoil tulee riitaa ja kaikkee. Et ku kannetaan niin paljon niitä 

leimoja ja niit stigmoja. ” 

I citatet ovan beskriver en av informanterna stigmat som HBTQIA+-personer kan känna över 

att leva upp till de ideal som samhället lägger på föräldrar eller partners. Dessa har blivit 

ytterligare betonade för HBTQIA+-personer som följd av att lagstiftningen i Finland idag 

möjliggör regnbågsfamiljer och äktenskap mellan HBTQIA+-personer. Argument från 

motståndare för dessa rättigheter har delvis byggt på förutfattade meningar om att HBTQIA+-

personer inte kan vara lika bra föräldrar eller äkta makar som heterosexuella och har behövts 

motbevisas av HBTQIA+-personer. HBTQIA+-personer möter även stereotypier angående 

korta och ostabila romantiska relationer, som i sin tur medför social press och kan försvåra 

hjälpsökandet (t.ex. Rollè et al. 2018, s. 4; Ovesen 2021, s. 161–164). Sociala normer och 

förväntningar angående romantiska relationer kan alltså försvåra hjälpsökande för 
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HBTQIA+-personer i och med att det inte alltid varit en självklarhet att HBTQIA+-personer 

har rätt till dessa varken ur en juridisk eller social synvinkel. 

Med anknytning till detta problematiserade även flera av informanterna risken för att 

HBTQIA+-brukare i professionellas ögon blir representanter för hela HBTQIA+-

gemenskapen. Detta stämmer överens med tidigare forskning, som har indikerat att 

fenomenet inverkar negativt på HBTQIA+-personers hjälpsökande (Ovesen, 2021). I citatet 

nedan spekulerar en av de professionella informanterna om den upplevda minoritetsstressen 

samt skammen över att antas representera alla HBTQIA+-personer då hen söker hjälp.  

” Mut kyl mä ajattelen, et sit kun siin on viel se vähemmistöstatus, ni se häpeä myös 

suhteessa omaan yhteisöön vaikka. Et mä pilaan kaikkien sateenkaari-ihmisten maineen, ku 

meil tulee tällasii riitoi, et meil käy poliisit. Vaikka. Et siihen tulee viel sit se, muittenkin 

sateenkaari-ihmisten maine kannettavaks omassa mielessä. ” 

En viktig aspekt som en av brukarna lyfte fram i intervjun var rädslan för att bli 

diskriminerad av professionella. I praktiken kan rädslan exempelvis handla om att bli 

förlöjligad eller att inte bli trodd (Åhman, 2020). I mitt empiriska material beskrev en av 

brukarinformanterna ett inre stigma, som berott på informantens homosexualitet och försvårat 

hjälpsökandet från professionella. Detta beskriver även Carvalho et al. (2011, i Rollè et al. 

2018) som ett hinder för HBTQIA+-personers hjälpsökande för våld i nära relationer. 

” Ehkä siinä on just se, ylipäätänsä tunnistaminen ja tavallaan se avun pyytämisen…Se, että 

jotenki ehkä meillä niinkö homoilla on joku sisäinen stigma, joka ehkä on vähän sellanen, et 

pyrkii välttelemään sellasia viranomaistahoja tai semmosia, jossa joutuu omasta 

seksuaalisuudestaan jotenkin mainitsemaan…tai ajattelee, että joutuu mainitsemaan ja ehkä 

joku voikin tuomita vielä ja sillee. ” 

Olika former och följder av minoritetsstress beskrevs både av brukarna och de professionella. 

De flesta informanter var ens över att minoritetsstress är en viktig fråga att beakta i 

planeringen och verkställningen av stödtjänster för HBTQIA+-brukare som upplevt våld i 

nära relationer. 
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5.2. Bemötandet av HBTQIA+-personer 

En annan viktig synvinkel som nämndes i alla intervjuer var bemötandet av HBTQIA+-

personer i tjänster relaterade till våld i nära relation. Informanterna ansåg att bemötandet av 

HBTQIA+-personerna har en avgörande roll för så väl att söka sig till stödtjänster som att 

fortsätta används sig av dessa. Även tidigare forskning har visat att ett sensitivt och stödande 

bemötande är centralt för att uppnå bästa möjliga resultat både för våldsutövaren och den 

våldsutsatta (Cannon, 2020). 

De professionella informanterna som själva hade arbetat med HBTQIA+-brukare reflekterade 

i intervjuerna över hur de bemött dessa brukare. En av informanterna beskrev hur hen lyft 

upp frågan om sensitivt bemötande av HBTQIA+-personer på sin arbetsplats, vars tjänster 

riktar sig enbart till ett kön och har sin utgångspunkt i en binär könsindelning. I citatet nedan 

beskriver informanten sin oro över detta samt hur arbetsgivaren förhöll sig till frågan. 

” Ni mä olin huolissani siitä, että mitä se tarkottaa, että eikai mun tarvii niinku alkaa äänen 

perusteella sukupuolittaa ihmistä, joka soittaa ja kysyy [om tjänsten]. Ni mä sain semmosen 

ohjeistuksen, että ihminen saa itse sen määrittää, että niinku, että hänelle kerrotaan, että me 

olemme [tjänst för specifikt ett kön], haluatko hakeutua tänne vai johonkin toiseen 

paleveluun? Ni semmonen ohjeistus meillä on. ” 

Flera av de professionella informanterna lyfte även fram problematiken för HBTQIA+-

brukare i tjänster, som riktar sig enbart till kvinnor eller män. Dessa exkluderar icke-binära, 

trans- och intersexpersoner, vilket är problematiskt i och med att det inte finns alternativa 

tjänster som riktar sig till dessa brukargrupper. De diskuterade även stereotyper kring genus, 

kön och våld i nära relationer och problematiserade detta förhållningssätt i möten med 

HBTQIA+-brukare. Vissa informanter funderade även kring hur de själva bemött HBTQIA+-

personer som sökt sig till skyddshem eller öppenvårdstjänster och eventuellt haft förutfattade 

meningar eller omedvetet förstärkt stereotypier. 

” Mut pakko myöntää, et semmonen heteronormatiivisuus on tosi tiukassa, niinku omassakin 

päässä. Se vaatii tosi paljon työtä, että pääsee siitä niinku eroon. Että…sitä vaan niinku 

olettaa, vaikka tää, tää tota muunsukupuolinen, niin hän sitte itse kerto mulle, et hän on 

muunsukupuolinen. Mut mä olin niinku mielessäni sukupuolittanut hänet naiseksi. Ja sitte jos 

asiakas puhuu vaikka, että ’puoliso, tää väkivaltanen puoliso sitä ja tätä’, ni kyllä sitä 
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mielessään kuvittelee, että se on mies. Se väkivaltanen puoliso. Että…tota…täytyy ite tehä 

tosi paljon kyllä töitä ittensä kanssa, että ei tekis semmosia oletuksia. ” 

I citatet ovan beskriver en informant sina egna förutfattade meningar om en brukare som hen 

mött. Informanten konstaterar att dessa stereotypier indoktrinerats i det egna tänkandet och 

att det krävs ett aktivt engagemang för att undvika dessa. Åhman (2020) har i sin 

undersökning konstaterat, att sensitivt bemötande kräver fortgående utbildning för 

professionella. Flera av de professionella reflekterade om detta och beskrev att de skulle 

önska mer utbildning angående arbetet med och bemötandet av HBTQIA+-personer. Vissa 

nämnde även, att de upplevde sig behöva mer information om våld i HBTQIA+-relationer 

och om bakomliggande faktorer samt förklaringsmodeller. I sin litteraturöversikt påvisar 

Rollè et al. (2018) att det behövs kunskap om HBTQIA+-personer och gemenskapen samt 

särdragen som dessa medför i arbetet, för att effektivt kunna hjälpa både våldsutövare och 

våldsutsatta. Mekanismerna bakom våldet behöver förstås i en HBTQIA+-kontext för att 

hjälpen ska kunna besvara stödbehovet. Detta innebär att det bland professionella krävs 

kunskap om HBTQIA+-relationer och hur brukaren ser på sin identitet. Många av de 

professionella informanterna var ens om att enstaka professionella kan besitta mycket 

kunskap om HBTQIA+-brukares behov, men att detta utnyttjas inte tillräckligt i det praktiska 

arbetet. Det blir även problematiskt om dessa enstaka anställda byter arbetsplats och 

kunskapen i och med det försvinner. Även brukarna lyfte upp liknande erfarenheter. Några av 

de professionella ansåg att kunskapsgapet borde åtgärdas på nationell nivå och följas upp av 

Institutet för hälsa och välfärd, som för tillfället ansvarar över statliga tjänster i anknytning 

till våld i nära relationer.  

Även brukarna beskrev i intervjuerna varierande erfarenheter av bemötande (se även kapitel 

5.4.). De diskuterade under intervjuerna bemötanden med olika myndigheter som de mött 

under hjälpsökningsprocessen. Ovesens (2021) resultat tyder på att utöver social- och 

hälsovårdspersonal saknar även andra myndigheter, som polisen verktyg och utbildning för 

att möta HBTQIA+-brukare som upplevt våld i nära relationer. I citatet nedan berättar en av 

informanterna om en negativ erfarenhet i ett möte med polisen som följd av att ha blivit utsatt 

för våld i nära relation. 

” Mun yks ex-tyttöystävä hakkas mua jatkuvasti ja sit tuli semmonen tilanne, et poliisit tuli 

meille. Niin koska mä oon se poikamainen, ni mä jouduin puhutteluun, vaik mä en ollu tehny 

mitään. Silleen, et mä jouduin poistumaan asunnosta ja mä olin sillee, et täs nyt ollaan taas 
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sit sillee, et niinku oletus on se, et joku pieni tyttö ei voi satuttaa-tyyppinen tai siis sillee… 

Mut sillon tosiaan poliisit ei mitenkään ohjannut, et ’me voidaan viedä sut turvakotiin’ tai 

jotain. Vaikka siellä olin niinku ilman talvitakkia, ilman kenkiä, naama veressä. Et, tota…ni. 

” 

Åhman (2020) beskriver liknande erfarenheter, där myndigheter har feltolkat våldet och 

utgått från en normativ syn på genus och våld. Detta problematiserade även en del av de 

intervjuade professionella, av vilka en beskrev specifikt hur våldet mellan två kvinnor eller 

där en kvinna alternativt en feminint presenterande person gör att våldet kan vara svårare för 

professionella att förstå i och med att detta skiljer sig från hur vi är vana att se på våld i nära 

relationer. Två av informanterna önskade mer utbildning om våld i HBTQIA+-relationer 

förutom åt social- och hälsovårdsanställda även åt polisen och rättsväsendet. 

5.3. Brist på tillgänglighet 

Ett tema som såväl brukare som professionella lyfte fram i intervjuerna var tillgängligheten 

för HBTQIA+-personer av tjänster relaterade till våld i nära relationer. Bristen på 

tillgänglighet kom fram utgående från hur lite HBTQIA+-personer i allmänhet söker sig till 

tjänster relaterade till våld i nära relationer trots att tidigare forskning visar, att våld är minst 

lika vanligt i HBTQIA+-relationer (Rollè et al., 2018; Fjær, Gundersen & Mossige, 2013) om 

inte vanligare (Andresson 2008 i Ristock, 2011; Messinger, 2011; Kelley et al., 2012). 

” Mulla on ollu semmonen huoli, että, että uskaltaako sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön 

kuuluvat ylipäätään hakeutua turvakotiin. On paljon sellasta pelkoa siitä, että leimataan 

tai…että niinku syrjitään tai ei kohdella hyvin. Mul on semmonen…Uskon näin. Ja mulle on 

sanonukki eräs, eräs tota transtaustanen nainen, että hänelle on joskus sanottu, että ei 

transnainen voi mennä turvakotiin. Et on paljon tämmöstä, niinku ihmeellistä uskomusta. ” 

I utdraget ovan beskriver en av de professionella informanterna sina upplevelser kring 

HBTQIA+-personer inte söker sig till stödtjänster som följd av minoritetsstress. Ytterligare 

beskriver informanten hur en transkvinna berättat om att hon haft en uppfattning om att 

transpersoner inte är välkomna till skyddshem. Felaktiga föreställningar som denna kunde 

enkelt åtgärdas genom att öppet kommunicera detta åt brukare. En annan informant har 

liknande erfarenheter och funderade på om detta beror på att tjänsterna ofta marknadsförs på 

ett genuskodat sätt, tjänster för våldsutsatta marknadsförs för kvinnor och tjänster för 
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våldsutövare för män. Bristen av representation omtalades i flera av intervjuerna och vissa 

funderade även kring hur detta kunde förbättras på den egna arbetsplatsen. En annan 

informant funderade i citatet nedan specifikt på hur brukare ska hitta fram till tjänsterna, som 

inte i marknadsföring riktas åt HBTQIA+-personer eller att dessa inte välkomnas i 

serviceproducenternas beskrivning av sina tjänster och målgrupper för dessa. Detta beskriver 

en av de professionella informanterna i citatet nedan. 

” Koska, se ei tuu esiin et onks tää just mulle mistään. He ei voi lukee, et heitäkin kutsutaan 

tähän. ” 

I båda brukarintervjuerna konstaterade informanterna att de haft väldigt lite kunskap om 

hurdana tjänster som erbjuds för våldsutsatta i nära relationer. Den ena informanten berättade 

om sitt bemötande av polisen (se kapitel 5.2.), då hen inte blivit hänvisad till ett skyddshem. 

Informanten beskrev att hen saknade kunskap om att dessa tjänster existerade och övervägde 

därför inte alternativet i stunden. Den andra informanten beskrev liknande erfarenheter och 

konstaterade att hen i och med tidigare utbildning från socialbranchen var medveten om att 

skyddshem existerade, men överlag inte hade vetskap om hurdana tjänster som erbjuds för 

våldsutsatta.   

Brukarna spekulerade även över vänner och bekanta inom HBTQIA+-gemenskapen, som 

upplevt våld men inte sökt professionell hjälp. Båda informanterna påpekade att de tillhör de 

enda i den egna bekantskapskretsen som sökt professionell hjälp och förde fram en oro över 

hur få bekanta som använt sig av tjänster relaterade till våld i nära relationer, trots att bägge 

identifierade att våld var relativt vanligt. Även tidigare forskning tyder på att våld i 

HBTQIA+-relationer är minst lika vanligt som i heterosexuella relationer (Rollè et al., 2018) 

om inte vanligare (Messinger, 2011), trots att HBTQIA+-personer är underrepresenterade i 

stödtjänsterna. I citatet nedan funderar ena informanten över detta. 

” Mä on tääl [regnbågsförening] näissä puuhissa mukana, niin hirveen moni siellä kertoo 

kokemusta täst parisuhteessa tapahtuvasta väkivallasta, sitä on tosi paljon ollu. Et kyl sitte, 

enkä mä tiiä ketään muuta, kuka ois lähtenyt turvakotiin paitsi minä. ” 

Underrepresentationen av HBTQIA+-personer i tjänster relaterade till våld i nära relationer 

oroade både brukarinformanterna samt de professionella. I Finland saknar vi vetskap om hur 

många som blir utanför stödtjänsterna, men trots detta vet vi från tidigare forskning att under 
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20% våldsutsatta HBTQIA+-personer söker sig till stödtjänster i andra länder (Battista et al., 

2020). I kapitel 5.2. spekulerade informanterna om bakomliggande orsaker till detta. 

En annan aspekt av tillgänglighet som både brukarna och de flesta professionella lyfte fram 

var geografiska skillnader i tillgängligheten. Informanterna var överens om att tjänsterna i 

huvudstadsregionen och i storstäder var mer tillgängliga för HBTQIA+-personer både i 

marknadsföring och personalens kunskap. En del funderade även kring hur skyddshem och 

öppenvårdstjänster relaterade till våld i nära relationer betjänar HBTQIA+-brukare i områden 

utanför tätorter. Liknande resultat har även påvisats i tidigare forskning (Rollè et al., 2018). 

5.4. Positiva upplevelser och möjligheter 

Resultaten av analysen visade att det förutom brister och utvecklingsbehov även fanns 

positiva upplevelser bland så väl brukare som professionella. Tidigare forskning har visat att 

kännetecknade för HBTQIA+-personers positiva erfarenheter har varit att känna att man 

blivit hörd av den professionella samt att den professionella har varit respektfull och aktivt 

arbetat för att bli medveten om och minska sina egna fördomar (Åhman, 2020). 

” Kaikki suju hirveen hyvin mun mielestä…Mä en kertaakaan huomannu mitään semmosta, 

et ois ollu niinku jotenki, se kohtaaminen ois ollu jotenki negatiivisväritteinen tai kaikki on 

suhtautunu täysin asiallisesti. ” 

En av brukarinformanten berättade i citatet om sina positiva erfarenheter av bemötandet från 

professionella, där bemötandet varit respektfullt och sakligt. Hen beskrev under intervjun att 

hen funderat över om och hur det var relevant att ta upp att hen varit i en HBTQIA+-relation 

eller inte. Slutligen hade hen kommit fram till att det var relevant för kontexten av 

hjälpsökandet att nämna detta. I likhet med den första brukarinformanten ansåg även den 

andra brukarinformanten att de tjänster som de sökt sig till motsvarat deras stödbehov på ett 

ändamålsenligt sätt.  

De professionella informanterna hade även positiva upplevelser av att ha kunnat erbjuda 

HBTQIA+-personer adekvat hjälp. Flera berättade om positiv respons från dessa brukare och 

beskrev att detta kändes meningsfullt. En av informanterna funderade i intervjun på om de 

HBTQIA+-brukare som hen mött på sin arbetsplats verkligen var nöjda med servicen och 

ansåg att de inte hade någon negativ feedback eller om de istället har tidigare upplevelser av 
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diskriminering från andra tjänster och därför nöjer sig med otillräckligt stöd för att undvika 

ytterligare diskrimineringserfarenheter. 

Två av de professionella informanterna beskrev även att de identifierat positiva särdrag hos 

HBTQIA+-brukare, som kunde utnyttjas som möjligheter i utvecklingen av tjänster. En av 

dessa informanter beskrev det som en inre styrka hos många HBTQIA+-personer, som följd 

av att de ofta kan ha blivit utsatta för diskriminering och mikroagressioner tidigare. Den 

andra informanten beskrev HBTQIA+-personers positiva särdrag på följande sätt. 

” Mä ajattelen, että se mikä pitäis nähdä, on se sateenkaari-ihmisten resilienssi. Et sit ku on 

tavallaan kohdannut paljon asioita itsessään ja joutunut pohtii itseään, ni useinhan sitten on 

aika tietoinen itsestään ja osaa pyytää ja osaa ehkä nähdä maailman moni…niinku 

avoimemmin. ” 

Båda dessa informanter var ens om att denna styrka eller resiliens vore viktig att beakta och 

dra nytta av i framtiden speciellt i vidareutveckling av stödtjänster. Intressant nog har detta 

inte uppmärksammats i tidigare forskning. Ytterligare utvecklingsmöjligheter som 

informanterna diskuterade var regnbågsseparatistiska tjänster för våld i nära relationer, vilket 

även tidigare forskning har fört fram som ett alternativ (Cannon, 2020). Många av 

informanterna ansåg att detta kunde vara en lösning för att skapa genuint tryggare utrymmen 

för HBTQIA+-personer och en av de professionella informanterna berättade att  

5.5. En alternativ synvinkel 

I analysen av materialet skilde sig en av intervjuerna anmärkningsvärt från de övriga. En av 

de professionella informanterna saknade själv erfarenhet av att arbeta med HBTQIA+-

personer som upplevt våld i nära relationer men på sin arbetsplats potentiellt kunde möta 

även HBTQIA+-brukare. 

I denna intervju funderade informanten kring vad det kan bero på att de enbart haft enstaka 

HBTQIA+-brukare under tiotals verksamhetsår. Informanten beskrev hur tjänsterna riktas till 

alla våldsutövare, men marknadsförs till män som använder våld. Dessutom beskrev 

informanten att de även har möjlighet att arbeta med eventuell familj. Under intervjun tog 

informanten flera gånger upp marknadsföringen av genuskodade tjänster och spekulerade på 

om detta kan uppfattas som exkluderande.  
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” Mikä ehkä meidän työs näyttäyty, kun kuullaan väkivaltaa kokeneit naisii, jotka on, jotka 

on niinku…monesti kertoo, et on tullut kohdatuks varsin ikävällä tavalla…ei oo tullu 

kuulemisen kokemust ja siin on jollain lailla semmonen se sukupuolineutraali asennoituminen 

on yhtenä tekijänä siellä taustalla. Että jotenki…ni… ylipäätänsä, et mitä väkivaltatyössä, ni, 

ni jos…ylipäätänsä jos…Sukupuoli on tietyl tavalla…tuntuu jopa vähän kielletyltäki 

puheenaiheelta, ni, ni, seksuaalivähemmistöistä puhutaan vielä vähemmän, et jotenki se 

niinku…Vaikee ajatella, et jos se ei niinku…Nää on nyt kyl niinkö…Ehk meillä on 

kehittämisen ja kehittymisen paikka, ni kyl niinku monis muissaki tai monil muillakin tahoilla 

sama tilanne. ” 

I citatet ovan beskriver informanten att genusneutralt bemötande inte alltid är lösningen för 

bättre tjänster och lyfter fram negativa genussensitiva brukarerfarenheter bland 

heterosexuella. Detta är dock motstridigt i kontrast till tidigare forskning (t.ex. Rollè et al. 

2018, s. 6), som understryker vikten av ett sensitivt och inkluderande språkbruk, som 

fungerar som första kontakt med brukaren. Informanten spekulerade även om tjänsterna 

överlag och gjorde ingen skillnad mellan bemötandet av heterosexuella eller HBTQIA+-

brukare. 

En annan aspekt som skilde denna intervju från de övriga var informantens förhållningssätt 

till utvecklingen av tjänster. Medan de andra informanterna konstaterade att tjänsterna 

behöver utvecklas för att bättre möta även HBTQIA+-brukares behov och att 

marknadsföreningen av tjänster behöver elaboreras för att nå denna brukargrupp, ansåg en av 

informanterna att utvecklingsarbetet torde börja då HBTQIA+-brukare börjat använda sig av 

dessa tjänster. 

” Täytyy sanoo, et oon ihan, ihan kyllä pöllö, et…et jotenki, miten voi huomioida siin 

vaiheessa, kun ei ole asiakkuutta? ” 

I citatet ovan ifrågasätter informanten om det är möjligt att beakta HBTQIA+-brukare i 

tjänsterna, som dessa inte förbrukar. Paradoxalt nog, tyder tidigare forskning (bl.a. Ovesen, 

2021) på att om HBTQIA+-personer inte beaktas i planering och marknadsföring av tjänster, 

kommer dessa troligtvis att utnyttja tjänsterna i mindre utsträckning. Detta är även 

motsägelsefullt med tanke på hur de övriga professionella informanterna förhållit sig till 

bristen på tillgänglighet för HBTQIA+-personer som presenteras i kapitel 5.3. 



 48 

Informanten beskrev även hur hen ogärna klassificerar HBTQIA+-brukare som en grupp med 

särbehov eller en speciellt svår grupp att arbeta med. Till skillnad från detta, beskrev de 

övriga professionella särbehoven de identifierat hos HBTQIA+-brukare. En av dessa övriga 

informanter kritiserade diskursen om att ”här behandlas alla lika” och förklarade att detta kan 

osynliggöra de särdrag som kan identifieras hos HBTQIA+-brukare. 

I min analys steg de tidigare kategorierna genomgående fram ur det empiriska materialet och 

i och med att en av informanternas svar var olikartade från de övriga svaren, bildade dessa sin 

egen kategori. 

6. Slutsatser och avslutande diskussion 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för svaren på̊ mina forskningsfrågor (se kapitel 1.1) 

kring utmaningar och möjligheter gällande stödtjänster för HBTQIA+-personer som upplevt 

våld i nära relationer samt eventuella särbehov i dessa tjänster.  

Syftet med avhandlingen var att undersöka behovet för rehabiliteringstjänster anpassade för 

HBTQIA+-personer och att belysa brukares erfarenheter av stödtjänster efter våld i 

HBTQIA+-relationer. Dessa erfarenheter fungerar som underlag för hur de nuvarande 

stödtjänsterna kunde utvecklas för att bättre tjäna även denna brukargrupp. Förutom detta 

ämnar avhandlingen även att analysera vad professionella önskar för att utveckla sitt 

kunnande och på så sätt bättre kunna stöda HBTQIA+-personer som upplevt våld i nära 

relationer och att synliggöra gapet mellan brukargruppen och nuvarande stödtjänster. 

Ytterligare kommer jag att ta ställning till vidare forskningsbehov samt diskutera min 

forskningsprocess som helhet.  

6.1. Slutsatser 

Nedan presenterar jag de brister samt möjligheter som mitt forskningsresultat tyder på̊ att 

finns inom tjänster relaterade till våld i nära relationer för HBTQIA+-brukare.  

6.1.1. Bristfälliga tjänster 

Avhandlingens första forskningsfråga var Vilka upplevelser har HBTQIA+-personer som 

brukare och professionella som arbetat med denna klientgrupp av stödtjänster relaterade till 
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våld i nära relationer? Trots att upplevelserna är varierande, visar både mitt empiriska 

material samt tidigare forskning att finns det tydliga brister i det nuvarande servicefältet. 

Det nuvarande servicefältet (presenteras i kapitel 2.1.3.) är uppbyggt utgående från en binär 

könsindelning och har sin utgångspunkt i mäns våld mot kvinnor. De professionella som 

arbetar med våld i nära relationer är produkter av samhället de lever i och behöver vara alerta 

på sina egna förutfattade meningar och privilegier. Utgångspunkten inverkar både på hur 

stödtjänsterna är uppbyggda och hur samt åt vem de marknadsförs och heteronormativitet är 

fortfarande utgångspunkten i stödtjänsterna. HBTQIA+-brukare hamnar lätt utanför dessa 

tjänster i och med att de inte passar in på stereotypen av brukare, vilket i sin tur verkar 

påverka hjälpsökandet bland HBTQIA+-personer negativt. 

För tillfället visar både tidigare forskning och mitt empiriska material att HBTQIA+-personer 

som brukargrupp är osynliga inom tjänster relaterade till våld i nära relationer. Hur våld i 

nära relationer diskuteras i den allmänna debatten idag exkluderar majoriteten av HBTQIA+-

brukare från att överhuvudtaget identifiera sig som våldsutsatta eller våldsutövare. Trots detta 

gör socialvårdslagen (1301/2014) ingen skillnad på våldsutsattas genus, kön eller sexuella 

läggning, utan förpliktar myndigheter att hjälpa och stöda alla som utsätts för våld i nära 

relationer. Trots återkommande tillkortakommanden i egen och internationell rapportering, 

består problemet i Finland obesvarat. Dock blir våldet i nära relationer bland HBTQIA+-

personer osynligt även i en del av rapporteringen, då internationella aktörer som t.ex. 

Amnesty International i sin rapport enbart diskuterar mäns våld mot kvinnor. 

De HBTQIA+-personer som använder sig av tjänster relaterade till våld i nära relationer som 

olika myndigheter eller föreningar erbjuder, har varierande erfarenheter av hur de blivit 

bemötta samt om stödet besvarat deras stödbehov. I mitt empiriska material som utgjordes av 

två brukarinformanter var erfarenheterna i huvudsak positiva, men även här hade en av 

informanterna mött fördomar i anknytning till våldet. Tidigare forskning (t.ex. Ovesen, 2021; 

Åhman, 2020; Rollè et al., 2018) beskriver liknande upplevelser om fördomar och 

diskriminering.  

I och med Istanbulkonventionen och GREVIO:s rekommendationer angående 

serviceproducenters bristfälliga kunskap kring våld i nära relationer i Finland bland 

HBTQIA+-personers behov (Justitieministeriet 2021, s. 116) är det finländska våldsarbetet i 

ett förändringsskede. Tjänsterna behöver omorganiseras från att tidigare ha varit dominerade 
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av tredje sektorns aktörer till att i allt större utsträckning ordnas av kommuner och staten, 

snart även välfärdsområden. Detta kan antas vara en möjlighet att se över hur och för vem 

tjänsterna ordnas samt att ta tag i den kritik som Finland fått angående våldstjänster och 

inklusion. 

6.1.2. Särbehov 

Min andra forskningsfråga som avhandlingen strävat efter att besvara var Vilka särbehov kan 

identifieras hos dessa brukare i nuvarande stödtjänster? 

De professionella jag intervjuat ansåg att många professionella inom arbetet kring våld i nära 

relationer har bristande kunskap om HBTQIA+-brukares särbehov i tjänster relaterade till 

våld i nära relationer. Många önskade vidare utbildning om ämnet och upplevde att 

kunskapen fanns hos enstaka intresserade anställda. Detta påvisar i likhet med tidigare 

forskning (Ovesen, 2021) att kvalitén av den service och det stöd som erbjuds HBTQIA+-

brukare varierar beroende på den enskilda professionellas intresse och kunskap om 

HBTQIA+-brukare. Detta oroade även de professionella i och med att de professionella som 

inte har kunskap om HBTQIA+-brukares särbehov inte alltid har förståelse för de särbehov 

som kan identifieras hos brukargruppen och i och med detta kan erbjuda bristfälligt stöd eller 

inte ha kunskap om var brukaren kan få stöd som passar just denna brukares stödbehov.  

Trots att våldet i sig har liknande drag hos HBTQIA+-brukare och heterosexuella brukare, 

kan bakomliggande faktorer till våldet skilja sig åt bland brukargrupperna. Centralt för de 

särbehov som mitt empiriska material och tidigare forskning har kunnat identifiera är de 

maktdynamiker som inverkar på våldet mellan HBTQIA+-personer. Då makten inte fördelas 

efter föreställningar den traditionella genusindelningen som tjänsterna ofta baserar sig på gör 

att de interventionsmodeller som skapats utgående från en heteronormativ syn på våld i nära 

relation inte alltid är applicerbara i arbetet med HBTQIA+-brukare (Rollè et al., 2018). 

Feminiserandet av våldsutsatthet och maskuliniserande av våldsutövande har påvisats vara 

problematiskt i och med att de osynliggör de maktstrukturer som orsakar våld i nära 

relationer bland HBTQIA+-brukare (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2009). Stödtjänsterna 

har starka rötter i feministisk politik (se kapitel 2.1.3.), vilket syns i tyngdpunkterna av 

arbetet än idag. Detta behöver i och för sig inte vara negativt, men den teoretiska 

referensramen för våldsarbete behöver utvidgas för att inkludera ett genuint intersektionellt 
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tankesätt i planering och verkställandet av tjänsterna. Syftet blir alltså inte att helt och hållet 

slopa de nuvarande tjänsterna, utan istället att utveckla dessa. 

Minoritetsstress har både i mitt empiriska material och i tidigare forskning konstaterats vara 

viktigt att uppmärksamma i alla skeden av rehabiliteringsprocessen för så väl våldsutsatta 

som våldsutövare. Detta stöds även av teorin, som har visat att acceptans och coping-

mekanismer kan minska upplevd minoritetsstress (Meyer & Frost, 2013), vilket ytterligare 

talar för att utbilda professionella i dessa frågor. Minoritetsstress genomsyrar både våld- och 

maktdynamiken i HBTQIA+-relationer samt processer av hjälpsökande bland HBTQIA+-

personer. Även skamaspekten förknippad till minoritetsstress är värd att notera som särbehov 

för HBTQIA+-brukare, trots att skam ofta förknippas med våld även i heterosexuella 

relationer där våld är närvarande. 

Anmärkningsvärt i mitt eget empiriska material var att en av de intervjuer jag utförde med en 

professionell informant var till stor del oöverensstämmande med övriga intervjuer. En 

relevant skillnad till de övriga professionella informanterna, var att hen saknade egen 

erfarenhet av att arbeta med HBTQIA+-brukare. Detta förklarar inte avvikande åsikterna, 

men kan ha bidragit till att informanten haft svårt att föreställa sig vad arbetet kan innebära. 

Vidare spekulerade denna informant i brist på egen erfarenhet i sina svar istället om 

hypotetiska bemötanden och fall, och fokuserade i dessa på genus- och könsminoriteter. I och 

för sig erbjuder informantens arbetsplats tjänster i första hand åt specifikt ett kön, men 

informanten uppmärksammade inte att denna målgrupp även kan innehålla homosexuella 

brukare. Dessa potentiella brukare nämndes inte under intervjun, utan istället fokuserade 

informanten på icke-binära, trans- och intersexpersoner. 

6.1.3. Utvecklingsidéer för HBTQIA+-vänligare tjänster relaterade till våld i nära 

relationer 

Den sista forskningsfrågan var Hur kunde stödtjänster relaterade till våld i nära relationer 

utvecklas för att bättre tjäna även HBTQIA+-personers rehabiliteringsbehov? I kapitlet 

strävar jag efter att besvara denna fråga utgående från mitt empiriska material och tidigare 

forskning. 

I mitt empiriska material diskuterade informanterna behovet för regnbågsseparatistiska 

tjänster. De flesta informanter ansåg att detta kunde vara lösningen för att skapa tjänster som 
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på bästa möjliga sätt kunde besvara HBTQIA+-brukares behov. Även tidigare forskning har 

indikerat att bästa resultat uppnås då tjänsterna planeras och organiseras utgående från ett 

HBTQIA+-vänligt perspektiv (Rollè et al., 2018). Cannon (2020) påpekar i sin studie att ett 

alternativ till detta kan vara att utveckla tjänster i samarbete med nationella eller lokala 

regnbågsföreningar. 

En av brukarinformanterna för denna avhandling förhöll sig skeptiskt till 

regnbågsseparatistiska tjänster i och med att hen ansåg att detta kunde öka på 

diskrimineringen i och med att HBTQIA+-brukare inom våldstjänster som följd av detta 

skulle indelas i sin egen kategori och ses som åtskilda från övriga brukargrupper. Förutom 

detta kan separatistiska tjänster anses vara problematiska på grund av att detta kan försvåra 

hjälpsökandet för de HBTQIA+-personer som inte öppet tillhör HBTQIA+-gemenskapen. 

Regnbågsseparatistiska tjänster kan erbjuda en lösning till tryggare utrymmen för både 

våldsutsatta och våldsutövande HBTQIA+-personer, men detta eliminerar inte 

kunskapsbristen som finns bland alla professionella som kommer i kontakt med personer som 

upplevt våld i nära relationer. Separata tjänster kunde erbjuda en möjlighet för professionella 

att vidareutbilda sig kring dessa teman och samtidigt erbjuda brukare upplevelsen om att 

dessa tjänster är riktade specifikt till mig. Dock poängterade även en av de professionella, att 

regnbågsseparatism inte alltid innebär att tjänsterna är inkluderande i och med att det finns 

diskriminering även inom HBTQIA+-gemenskapen och på grund av att även de 

professionella som är intresserade av dessa frågor påverkas av sina fördomar och kan agera 

på ett osensitivt sätt. Även tidigare forskning har visat att synliga symboler som exempelvis 

en regnbågsflagga vid ingången, som kunde antas indikera att personalen hade kunskap om 

sensitivt bemötande av HBTQIA+-personer, inte alltid garanterar ett kompetent bemötande 

(Åhman 2020, s. 121) Detta illustrerar hur viktigt det är att stödtjänsterna håller det som lovas 

och inte marknadsför tjänster som inte kan erbjudas eller ger en falsk känsla av trygghet åt 

HBTQIA+-brukare. 

Alla informanter berörde under intervjuerna kunskapsbristen hos professionella inom 

våldstjänster. Efter att ha upplevt ett trauma som personen söker hjälp för kan det antas vara 

oskäligt att behöva utbilda den professionella vars uppgift är att hjälpa den våldsutsatta om 

bemötandet. En viktig aspekt av utvecklingsarbete är att kartlägga den kunskap diverse 

professionella idag har och på basen av detta. Även lagstiftningen (1325/2014; 731/1999) 

förbjuder diskriminering och kräver likabehandling av alla oberoende genus, kön eller sexuell 



 53 

läggning. Alla socialarbetare och professionella som i sitt arbete kan komma i kontakt med 

våldsutsatta eller våldsutövare i nära relationer borde ha en grundläggande kunskap om de 

särdrag som kan identifieras i våld i nära HBTQIA+-relationer. På detta sätt kunde 

likabehandling säkerställas och HBTQIA+-personer kunde få adekvat hjälp från socialt 

arbete, utan att behöva oroa sig över hur insatt den enstaka socialarbetaren eller övriga 

professionella är i just dessa frågor. 

HBTQIA+-brukare är ingen homogen grupp, utan bland dessa finns personer med olika 

socioekonomiska, kulturella, religiösa och etniska bakgrunder. Som socialarbetare är det 

avgörande att bemöta brukare från olika bakgrunder med respekt och öppenhet. Trots att 

HBTQIA+-brukare kan antas ha vissa särdrag, inverkar dessa individuellt på var och en 

brukares stödbehov. En god baskunskap och en normkritisk inställning erbjuder 

socialarbetare och andra professionella en intersektionell utgångspunkt för att på bästa 

möjliga sätt kunna besvara enskilda HBTQIA+-brukares stödbehov. 

Eftersom HBTQIA+-brukare inte är en enhetlig grupp fördelas även privilegier olika inom 

gruppen HBTQIA+-brukare. Rossi & Sudenkaarne (2021) hävdar att speciellt genus- och 

könsminoriteter både juridiskt och socialt idag har en sämre position än sexuella minoriteter. 

Detta är även värt att observera och viktigt att ha i åtanke i utvecklandet av våldstjänster för 

att utvecklingsarbete ska vara genuint inkluderande.  

I kapitel 5.4. lyfter jag upp positiva upplevelser och möjligheter för utvecklingen av tjänster 

relaterade till våld i nära relationer. Två av informanterna fokuserade på HBTQIA+-brukares 

resiliens och självkännedom, som de hade identifierat som styrkor hos brukargruppen. I och 

med att våldsarbetet både för den våldsutsatta och våldsutövande parten är ett 

förändringsarbete, är självkännedom och självreflexivitet viktiga egenskaper hos brukaren. 

Att ta vara på och uppmärksamma dessa styrkor vore viktigt med tanke på utvecklingen av 

regnbågsvänligare våldstjänster. 

6.2. Avslutande diskussion 

Nedan presenterar jag avhandlingens avslutande diskussion, som jag delat in i 

metoddiskussion, kritisk självreflektion samt implikationer och förslag på fortsatt forskning. 
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6.2.1. Metoddiskussion 

Under materialinsamlingen för avhandlingen mötte jag från flera professionella en 

tveksamhet på att ställa upp på intervjuer om ämnet. Det förblev oklart, om detta av enskilda 

anställda eller föreningarnas samt organisationernas syn på deltagandet. En del potentiella 

professionella informanter avböjde inbjudan med att konstatera, att de enbart mött enstaka 

HBTQIA+-brukare under sin karriär. Jag fundera mycket kring om detta berodde på enstaka 

professionellas rädsla för att göra bort sig eller synliggöra bristen på kunskap om dessa 

frågor. Å andra sidan var det ofta förmän i föreningarna eller organisationerna som jag i 

första hand kontaktade, så de fungerade som gatekeepers för om de anställda deltog eller inte. 

Med ordet gatekeeper avses personer som är i nyckelposition och kan avgöra om andra kan 

delta i studien eller inte (Morris, 2006). 

Dessa nekande svar för att ställa upp på intervjuer för avhandlingen synliggjorde dock i sig 

hur lite HBTQIA+-brukare utnyttjar nuvarande stödtjänster förknippade med våld i nära 

relationer. Detta tyder i sig på att stödnätverket bristfälligt svarar på just denna brukargrupps 

stödbehov eller misslyckas i att nå ut till dessa brukare.  

Av de professionella som deltog i intervjuerna identifierade två av sex som heterosexuella 

cis-personer, vilket betyder att fyra av de professionella informanterna själv tillhör 

HBTQIA+-gemenskapen. Detta tyder på att informanterna själva antingen tillhörde 

HBTQIA+-gemenskapen eller var intresserade av HBTQIA+-frågor och kan ha varit en 

bakomliggande faktor till varför de valde att delta i intervjuerna. Det är viktigt att 

uppmärksamma att alla anställda inom tjänster relaterade till våld i nära relationer inte 

nödvändigtvis har samma intresse och som följd av bristfällig kunskap även kan antas sakna 

självreflexivitet i dessa frågor. Det vore viktigt att denna kunskap skulle institutionaliseras i 

våldstjänsterna, istället för att det vore fast på enskilda anställda att vidareutbilda sig i dessa 

frågor. 

 I och med att HBTQIA+-brukare är underrepresenterade i tjänster kring våld i nära 

relationer, var det svårt att hitta lämpliga informanter. Jag var även tvungen att se över de 

kanaler jag använt för att nå ut till brukarinformanter, i och med att orginalplanen slutligen 

inte ledde till en enda informant. Jag funderade både på om jag använt rätt kanaler för att nå 

brukare, men även om min inbjudan till intervju kunde ha utformats på ett annat sätt. Jag 

valde även att inte understryka att jag själv tillhör HBTQIA+-gemenskapen, men i ljuset av 



 55 

avhandlingens resultat kunde detta eventuellt ha bidragit till fler brukarinformanter i och med 

att detta kunde ha indikerat att jag har en annan förståelse för att tillhöra en minoritet. 

Från början hade jag planerat att enbart intervjua brukare om sina erfarenheter. Att även 

inkludera ett professionellt perspektiv gav dock avhandlingen en bredare förståelse för de 

brister och möjliga utvecklingsförslag som diskuteras bland professionella. Brukarnas och de 

professionellas upplevelser, erfarenheter och tankar stödde varandra och gav en intressant 

inblick i hur olika parter ser på de nuvarande tjänsterna och utvecklingsbehoven. 

Bägge av de brukare som deltagit i intervjuerna arbetar idag som professionella eller 

erfarenhetsexperter inom våldsfältet. Dessa informanter har erbjudits möjlighet att bearbeta 

det trauma som våldet medfört och de HBTQIA+-brukare som inte har erbjudits tillräckligt 

eller icke-ändamålsenligt stöd efter våld i nära relationer kan antas sakna resurser eller vilja 

att delta i intervjuer om ämnet. Det är inte ovanligt att det kan vara svårt att hitta lämpliga 

informanter för intervjuer angående våld i nära relationer. Dichter et al. (2019) påpekar att en 

faktor som kan öka intresset för brukare för att delta ifall studien ämnas använda för att 

utveckla tjänster eller på andra sätt förbättra situationen för övriga brukare. 

Jag valde att utföra semi-strukturerade intervjuer med informanterna. Å ena sidan erbjöd 

detta möjligheten att ställa följdfrågor och gav informanterna möjligheten att lyfta fram och 

reflektera kring det för dem centrala aspekterna under intervjuerna. Å andra sidan bidrog 

detta eventuellt till att informanter kan ha lyft fram sådant som de antagit att jag som forskare 

vill att de ska säga (Bryman, 2008). Under transkriberingen var det viktigt för mig att 

transkribera materialet noggrant, för att inte tappa relevanta nyanser som kunde ha präglat 

resultatet. 

Under analysskedet arbetade jag fram kategorier utgående från det empiriska materialet och 

förde en dialog mellan dessa samt den tillämpade teorin. Eftersom jag använde en abduktiv 

forskningsansats tillkom minoritetsstress som underrubrik för teorin i analysskedet. Ifall jag 

valt en alternativ teoretisk referensram för avhandlingen eller hade tillämpat ett deduktivt 

tillvägagångssätt skulle avhandlingens resultat se annorlunda ut. 

Som helhet är jag nöjd med forskningsprocessen och ansåg att det gick väl. I framtiden tänker 

jag att det vore viktigt att förbereda alla intervjusituationer så att tekniken inte försvårar 

intervjuandet. Trots detta anser jag att alla intervjuer i huvudsak gick bra och jag är tacksam 



 56 

över att informanterna valde att dela med sig av sina erfarenheter och tankar. 

Forskningsprocessen var utan undantag lärorik samt intressant.  

6.2.2. Kritisk självreflektion 

Inom samhällsvetenskaper och specifikt socialt arbete bedrivs ofta forskning av en i 

allmänhet privilegierad forskare som forskar i mer marginaliserade människors erfarenheter 

och liv (Denzin & Lincoln 2000, s. 109). Detta innebär att det under forskningsprocessen är 

viktigt att vara observant på sina egna tankar och känslor samt att vara medveten om den 

subjektivitet dessa kan medföra. 

Vad forskaren fäster sin uppmärksamhet vid och på vilket sätt denna tolkning av kunskap 

rekonstrueras för läsaren färgas av den som bedriver studien. Detta betyder att forskaren 

besitter en maktposition som kunskapsskapare i samhället, vilket redan i sig medför ett 

ansvar. Forskning inom socialt arbete kan förutom att ha som syfte att belysa kunskap, även 

att skapa förändring i nuvarande normer och system samt får som följd av detta en politisk 

dimension (Morris 2006, s. 135). Denna politiska dimension har jag under 

forskningsprocessen varit medveten om och beaktat. Jag har intagit en reflexiv 

forskarposition och valt inte utgått ifrån att försöka presentera mig som objektiv, utan istället 

strävat efter att vara öppen i forskningsprocessens olika skeden om hur jag gått till väga och 

motivera de val jag gjort. I och med att jag med avhandlingen strävar efter att skapa 

förändring, har jag även öppnat hur jag föreslår att resultaten bör implementeras (se kapitel 

6.2.3.). 

Som följd av mitt eget intresse för avhandlingens ämne, kom jag på mig själv med att i första 

hand leta efter brister i servicen under materialinsamlingen. Jag insåg att jag drog egna 

slutsatser om resultaten trots att jag inte påbörjat analysen av mitt empiriska material. Det är 

inte oerhört att forskare kan ha förutfattade meningar eller dra egna slutsatser om resultatet 

under materialinsamlingen och en reflexiv forskarposition erbjuder ett ändamålsenligt 

verktyg för att bearbeta dessa. Trots detta är viktigt att hålla sig öppen för nya tolkningar och 

insikter under analysskedet (Aaltonen et al. 2006, s. 247). Jag valde som följd av denna insikt 

att hålla en paus från transkriberingen och reflekterade istället över avhandlingens syfte ur ett 

bredare perspektiv. Jag återgick även till tidigare forskning och reflekterade över mina 

förutfattade meningar i förhållande till dessa. Jag valde även att se över resultat från tidigare 

forskning som var motstridigt med mina slutsatser, för att påminna mig själv om hur 
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mångfacetterat forskningsproblemet är. Trots att jag varit tydlig med min subjektiva roll som 

forskare, ansåg jag att det var viktigt att behandla allt empiriska material som likvärdigt och 

att inte koncentrera mig på delar av det innan analysskedet. 

Då jag efter att ha samlat in det återstående materialet återgick till transkriberingen 

reflekterade jag fortfarande över materialet, men med ett bredare perspektiv än tidigare. 

Under analysskedet pendlade jag (som beskrivet i kapitel 4.6.) mellan empiri och teori, vilket 

möjliggjorde att jag inte snöade in mig i ett perspektiv utan snarare närmade mig mitt 

empiriska material från olika perspektiv. Detta resulterade även slutligen i kategorin om 

positiva erfarenheter och möjligheter (se kapitel 5.4.). 

Trots detta har min egen position som en del av HBTQIA+-gemenskapen präglat min 

forskningsprocess samt de utgångspunkter avhandlingen har. Jag har haft en del baskunskap i 

och med detta, men samtidigt även vissa förutfattade meningar om vad som fungerar och vad 

som kan vara problematiskt för HBTQIA+-brukare i socialtjänster i allmänhet. Under 

forskningsprocessen har jag aktivt försökt reflektera över och motarbeta dessa förutfattade 

meningar. Å andra sidan kan det även ha medfört en förförståelse för informanternas 

berättelser som en ”utomstående” kanske inte skulle ha och kan eventuellt ha skapat tillit 

bland dessa. 

6.2.3. Implikationer samt förslag till fortsatt forskning 

Denna avhandlings syfte var förutom att undersöka behovet för rehabiliteringstjänster och 

belysa brukares erfarenheter av samt professionellas tankar om stödtjänster efter våld i 

HBTQIA+-relationer även att utnyttja dessa erfarenheter som underlag för utveckling av 

nuvarande stödtjänster för att i framtiden bättre tjäna även HBTQIA+-brukare. I och med att 

avhandlingen även ämnar fungera som stöd för beslutsfattare samt för professionella som 

arbetar med HBTQIA+-personer som upplevt våld i nära relationer har jag inkluderat en 

sammanfattning av avhandlingen på finska (se bilaga K). Som jag i kapitel 1.2. och 4.8. 

påpekat finns det både ett etiskt och juridiskt krav för socialarbetare att utföra strukturellt 

socialt arbete. Med detta i åtanke kommer jag att skicka den finskspråkiga sammanfattningen 

till de aktörer inom våldstjänster som jag har vetskap om. 

Både mina resultat tyder på att nyckeln till lyckade stödtjänster (Rollè et al, 2018; Åhman, 

2020) är respektfullt, sensitivt och inkluderande bemötande. Informanterna i min avhandling 
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räknade upp praktiska exempel, som att vara medveten om och aktivt motverka sina 

förutfattade meningar om genus, sexualitet eller brukarens familje- eller parrelationer. Ett sätt 

genom vilket informanterna själva försökte motverka detta var att använda ett inkluderande 

språk och välja neutrala ord och uttryck. En informant beskrev hur hon ger brukaren själv 

utrymme att berätta om sin och sin partners genusidentitet vid behov. 

Ett annat viktigt exempel som steg fram med tanke på tillgängligheten för HBTQIA+-

brukare, var att ordna utrymmet för tjänsterna tillgängligt för HBTQIA+-brukare. Detta 

räknade informanten upp att i praktiken kan innebära exempelvis regnbågsflaggor eller andra 

symboler i mottagningsutrymmet, representation av HBTQIA+-personer och relationer i 

planscher eller broschyrer samt genom könsneutrala toalettutrymmen. Alla dessa signalerar åt 

HBTQIA+-brukare att de är välkomna och att tjänsterna även är till för dem. 

Dessa implikationer utgör början till konkreta förslag för utveckling av nuvarande 

stödtjänster och bör specificeras som följd av fortsatt forskning. I framtiden vore det viktigt 

att fortsätta forska kring HBTQIA+-personer som upplevt våld i nära relationer och beakta 

perspektiv som uteblivit från denna avhandling. 

För att synliggöra utsträckningen av våld i nära HBTQIA+-relationer i Finland, vore det 

viktigt att även intervjua HBTQIA+-personer som upplevt våld i nära relationer och inte sökt 

professionell hjälp. Att förstå varför dessa personer inte sökt professionell hjälp och hurdan 

alternativ hjälp de tagit emot från t.ex. familj och vänner vore viktigt med tanke på 

utvecklingen av nuvarande stödtjänster. En annan central aspekt vore att undersöka hur 

tjänster relaterade till våld i nära relationer bättre kunde nå HBTQIA+-brukare i och med att 

vi vet att dessa idag är underrepresenterade. 

Även våld i olika typer av nära HBTQIA+-relationer kunde undersökas vidare. Denna studie 

har varit fokuserad på våld i parrelationer som följd av att informanterna haft erfarenhet om 

detta. Även familjevåld och hedersvåld som HBTQIA+-personer utsätts för i Finland vore 

viktigt att skapa en djupare förståelse för.  

I Finland saknas även våldsutövarperspektivet helt i forskningen om våld i nära HBTQIA+-

relationer. Att förstå och som följd av detta bättre besvara dessa brukares behov är 

betydelsefullt för att minska våld i nära relationer bland HBTQIA+-brukare. Inte heller detta 

perspektiv blev synligt i mitt empiriska material, där båda brukarinformanterna hade sökt 
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hjälp som våldsutsatta. Samtidigt är det klart att för varje HBTQIA+-person som utsätts för 

våld i en romantisk eller sexuell relation finns även en HBTQIA+-person som utför våld mot 

sin(a) partner(s). 

I denna avhandling avgränsade jag inte informanterna till en viss sexuell- eller könsminoritet. 

Vi vet dock från tidigare forskning att exempelvis våld i nära relationer där transpersoner blir 

våldsutsatta kan ha vissa särdrag (Ristock, 2011). Det vore viktigt att skapa mer kunskap om 

de diverse grupperna inom HBTQIA+-gemenskapen, för att identifiera likheter och olikheter 

som stöd för utveckling av mer inkluderande tjänster. 

Respektive resultat i denna avhandling erbjuder även möjligheter att fördjupas i och vore 

viktiga att förstå särskilt i en finsk kontext. Att bättre förstå hur minoritetsstress inverkar på 

möten mellan HBTQIA+-brukare och professionella eller positiva erfarenheter kunde 

utnyttjas i utvecklingen av tjänster i framtiden. Avslutningsvis kan jag konstatera, att fortsatt 

forskning om våld i nära HBTQIA+-relationer krävs för att uppnå jämlika och tillgängliga 

stödtjänster i enlighet med socialvårdslagen (1301/2014). 
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Bilaga A: Inbjudan till intervju för brukare i Facebook-gruppen 
 
Hei kaikki Satenkaari-Suomen jäsenet!  
Opiskelen sosiaalityötä Helsingin yliopistossa ja lähestyn teitä tekeillä olevan 
maisterintutkielmani tiimoilta. Tutkielman aiheena on selvittää seksuaali- tai 
sukupuolivähemmistöön kuuluvien henkilöiden kokemuksia lähisuhdeväkivaltatyöstä ja 
turvakotipalveluista. Väkivaltatyö voi pitää sisällään esimerkiksi yksilökäyntejä, 
parikeskusteluja, perhetapaamisia tai vertaistukiryhmiä. 
 
Aihetta on tutkittu Suomessa kansainvälisessä vertailussa suhteellisen vähän ja aihe on tärkeä 
myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta, sillä esimerkiksi Oikeusministeriön selvityksessä 
vuodelta 2021 todetaan, ettei seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden 
kokemaa lähisuhde- ja seksuaaliväkivaltaa tunnisteta riittävän hyvin väkivallan uhrien 
tukipalveluissa ja -rakenteissa. 
 
Etsin tutkielmaani haastateltavaksi yli 18-vuotiaita, seksuaali- ja/tai 
sukupuolivähemmistöön kuuluvia henkilöitä, joilla on kokemusta 
lähisuhdeväkivaltatyöstä tai turvakodista. Haastatteluun olisi hyvä varata noin tunti aikaa 
ja se toteutetaan yksilöhaastatteluna helmi-/maaliskuun aikana yhteisesti sovitussa paikassa 
pääkaupunkiseudulla tai Teams-etäyhteydellä. Voit halutessasi vapaasti jättää vastaamatta 
joihinkin kysymyksiini, keskeyttää haastattelun milloin haluat tai pyytää haastattelun jälkeen 
poistamaan kohtia, joita et halua jättää aineistoon. Haastattelut ovat luottamuksellisia, 
aineisto anonymisoidaan eikä henkilöllisyytesi paljastu missään tutkimuksen vaiheessa. 
Haastattelu tallennetaan ja aineisto säilytetään tutkimuksen ajan ehdottoman 
luottamuksellisesti. Kerättyä aineistoa käytetään ainoastaan tämän tutkielman toteuttamiseen. 
Kun tutkielma on arvioitu, haastattelutallenne tuhotaan välittömästi. Äänitettä ei tule 
kuulemaan kuin tutkielman tekijä, ja kirjoitetuksi tekstiksi purettua aineistoa saattaa lukea 
myös tutkielmani ohjaaja. Haastattelusta voidaan käyttää tutkielmassa suoria lainauksia 
havainnollistavana esimerkkinä, mutta ne ovat pseudonymisoituja (mm nimitiedot poistettu), 
eikä yksittäisiä vastaajia pystytä lainauksista tunnistamaan. 
 
Mikäli olisit kiinnostunut osallistumaan haastatteluun, ilmoittauduthan joko facebookissa 
yksityisviestillä, tai sähköpostitse osoitteeseen ira.niemisto(at)helsinki.fi. Mikäli haluat 
lisätietoa tutkimuksesta ennen haastatteluun ilmoittautumista, ota rohkeasti yhteyttä! 
Lisätietoja saa tarvittaessa myös ohjaajaltani Matilda Wrede-Jäntiltä (matilda.wrede-
jantti(at)helsinki.fi). En valitettavasti voi tarjota palkkiota haastatteluun osallistumisesta, 
mutta lähetän mielelläni valmiin työni sinulle luettavaksi! 
 
Tutkimustulokseni ja johtopäätökseni ovat käytettävissä myös apuna päätöksentekijöille ja 
parisuhdeväkivallan osapuolten kanssa toimiville. Tämän vuoksi toivonkin löytäväni 
mahdollisimman moniäänisen vastaajaryhmän. Kiitos jo etukäteen mahdollisesta 
mielenkiinnostasi ja osallistumisestasi. Jokainen haastattelu on hyvin merkittävä 
tutkimukseni kannalta!  
Intervjun kan också göras på svenska. 
 
Ystävällisin terveisin, / M.v.h. 
Ira Niemistö 
ira.niemisto(at)helsinki.fi 
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Bilaga B: Bild för inbjudan till intervju för brukare 
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Bilaga C: Allmän inbjudan till intervju för brukare 
 

Hei!  
Opiskelen sosiaalityötä Helsingin yliopistossa ja lähestyn teitä tekeillä olevan 
maisterintutkielmani tiimoilta. Tutkielman aiheena on selvittää seksuaali- tai 
sukupuolivähemmistöön kuuluvien henkilöiden kokemuksia lähisuhdeväkivaltatyöstä ja 
turvakotipalveluista. Väkivaltatyö voi pitää sisällään esimerkiksi yksilökäyntejä, 
parikeskusteluja, perhetapaamisia tai vertaistukiryhmiä. 
 
Aihetta on tutkittu Suomessa kansainvälisessä vertailussa suhteellisen vähän ja aihe on tärkeä 
myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta, sillä esimerkiksi Oikeusministeriön selvityksessä 
vuodelta 2021 todetaan, ettei seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden 
kokemaa lähisuhde- ja seksuaaliväkivaltaa tunnisteta riittävän hyvin väkivallan uhrien 
tukipalveluissa ja -rakenteissa. 
 
Etsin tutkielmaani haastateltavaksi yli 18-vuotiaita, seksuaali- ja/tai 
sukupuolivähemmistöön kuuluvia henkilöitä, joilla on kokemusta 
lähisuhdeväkivaltatyöstä tai turvakodista. Haastatteluun olisi hyvä varata noin tunti aikaa 
ja se toteutetaan yksilöhaastatteluna maalis-/huhtikuun aikana yhteisesti sovitussa paikassa 
pääkaupunkiseudulla tai Teams-etäyhteydellä. Voit halutessasi vapaasti jättää vastaamatta 
joihinkin kysymyksiini, keskeyttää haastattelun milloin haluat tai pyytää haastattelun jälkeen 
poistamaan kohtia, joita et halua jättää aineistoon. Haastattelut ovat luottamuksellisia, 
aineisto anonymisoidaan eikä henkilöllisyytesi paljastu missään tutkimuksen vaiheessa. 
Haastattelu tallennetaan ja aineisto säilytetään tutkimuksen ajan ehdottoman 
luottamuksellisesti. Kerättyä aineistoa käytetään ainoastaan tämän tutkielman toteuttamiseen. 
Kun tutkielma on arvioitu, haastattelutallenne tuhotaan välittömästi. Äänitettä ei tule 
kuulemaan kuin tutkielman tekijä, ja kirjoitetuksi tekstiksi purettua aineistoa saattaa lukea 
myös tutkielmani ohjaaja. Haastattelusta voidaan käyttää tutkielmassa suoria lainauksia 
havainnollistavana esimerkkinä, mutta ne ovat pseudonymisoituja (mm nimitiedot poistettu), 
eikä yksittäisiä vastaajia pystytä lainauksista tunnistamaan. 
 
Mikäli olisit kiinnostunut osallistumaan haastatteluun, ilmoittauduthan sähköpostitse 
osoitteeseen ira.niemisto(at)helsinki.fi. Mikäli haluat lisätietoa tutkimuksesta ennen 
haastatteluun ilmoittautumista, ota rohkeasti yhteyttä! Lisätietoja saa tarvittaessa myös 
ohjaajaltani Matilda Wrede-Jäntiltä (matilda.wrede-jantti(at)helsinki.fi). En valitettavasti voi 
tarjota palkkiota haastatteluun osallistumisesta, mutta lähetän mielelläni valmiin työni sinulle 
luettavaksi! 
 
Tutkimustulokseni ja johtopäätökseni ovat käytettävissä myös apuna päätöksentekijöille ja 
parisuhdeväkivallan osapuolten kanssa toimiville. Tämän vuoksi toivonkin löytäväni 
mahdollisimman moniäänisen vastaajaryhmän. Kiitos jo etukäteen mahdollisesta 
mielenkiinnostasi ja osallistumisestasi. Jokainen haastattelu on hyvin merkittävä 
tutkimukseni kannalta!  
Intervjun kan också göras på svenska. 
 
Ystävällisin terveisin, / M.v.h. 
Ira Niemistö 
ira.niemisto(at)helsinki.fi 
  



 67 

Bilaga D: Allmän inbjudan till intervju för professionella 

Hei! 

Opiskelen sosiaalityötä Helsingin yliopistossa ja lähestyn teitä tekeillä olevan 
maisterintutkielmani tiimoilta. Tutkielman aiheena on selvittää seksuaali- tai 
sukupuolivähemmistöön kuuluvien henkilöiden kokemuksia lähisuhdeväkivaltatyöstä ja 
turvakotipalveluista sekä asiakasryhmän kanssa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä 
aiheesta. 

Aihetta on tutkittu Suomessa kansainvälisessä vertailussa suhteellisen vähän ja aihe on tärkeä 
myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta, sillä esimerkiksi Oikeusministeriön selvityksessä 
vuodelta 2021 todetaan, ettei seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden 
kokemaa lähisuhde- ja seksuaaliväkivaltaa tunnisteta riittävän hyvin väkivallan uhrien 
tukipalveluissa ja -rakenteissa. 

Etsin tutkielmaani haastateltavaksi väkivaltatyötä tekeviä ammattilaisia, jotka ovat 
työskennelleet seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön kuuluvien asiakkaiden kanssa 
tai vaihtoehtoisesti työskentelevät työtehtävissä, joissa voisi kohdata asiakasryhmään 
kuuluvia asiakkaitta. Haastatteluun olisi hyvä varata noin tunti aikaa ja se toteutetaan 
yksilöhaastatteluna huhtikuun aikana yhteisesti sovitussa paikassa pääkaupunkiseudulla tai 
Zoom-etäyhteydellä. Voit halutessasi vapaasti jättää vastaamatta joihinkin kysymyksiini, 
keskeyttää haastattelun milloin haluat tai pyytää haastattelun jälkeen poistamaan kohtia, joita 
et halua jättää aineistoon. Haastattelut ovat luottamuksellisia, aineisto anonymisoidaan eikä 
henkilöllisyytesi paljastu missään tutkimuksen vaiheessa. Haastattelu tallennetaan ja aineisto 
säilytetään tutkimuksen ajan ehdottoman luottamuksellisesti. Kerättyä aineistoa käytetään 
ainoastaan tämän tutkielman toteuttamiseen. Kun tutkielma on arvioitu, haastattelutallenne 
tuhotaan välittömästi. Äänitettä ei tule kuulemaan kuin tutkielman tekijä, ja kirjoitetuksi 
tekstiksi purettua aineistoa saattaa lukea myös tutkielmani ohjaaja. Haastattelusta voidaan 
käyttää tutkielmassa suoria lainauksia havainnollistavana esimerkkinä, mutta ne ovat 
pseudonymisoituja (mm nimitiedot poistettu), eikä yksittäisiä vastaajia tai heidän 
työpaikkaansa pystytä lainauksista tunnistamaan. 

Mikäli olisit kiinnostunut osallistumaan haastatteluun, ilmoittauduthan sähköpostitse 
osoitteeseen ira.niemisto(at)helsinki.fi. Mikäli haluat lisätietoa tutkimuksesta ennen 
haastatteluun ilmoittautumista, ota rohkeasti yhteyttä! Lisätietoja saa tarvittaessa myös 
ohjaajaltani Matilda Wrede-Jäntiltä (matilda.wrede-jantti(at)helsinki.fi). En valitettavasti voi 
tarjota palkkiota haastatteluun osallistumisesta, mutta lähetän mielelläni valmiin työni sinulle 
luettavaksi! 

Tutkimustulokseni ja johtopäätökseni ovat käytettävissä myös apuna päätöksentekijöille ja 
parisuhdeväkivallan osapuolten kanssa toimiville. Tämän vuoksi toivonkin löytäväni 
mahdollisimman moniäänisen vastaajaryhmän. Kiitos jo etukäteen mahdollisesta 
mielenkiinnostasi ja osallistumisestasi. Jokainen haastattelu on hyvin merkittävä 
tutkimukseni kannalta! 

Intervjun kan också göras på svenska. 

Ystävällisin terveisin, / M.v.h. 
Ira Niemistö (ira.niemisto(at)helsinki.fi) 
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Bilaga E: Samtyckesblankett för brukare 
 
 
SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISEEN  
 
Annan suostumukseni haastatteluun, jossa selvitetään seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön 

kuuluvien henkilöiden kokemuksia lähisuhdeväkivaltatyöstä ja turvakotipalveluista. Olen 

saanut tietoa tutkimuksesta ja minulle on kerrottu tutkimuksen toteutuksesta ja menetelmästä. 

Osallistun tutkimukseen vapaaehtoisesti ja tiedän, että voin keskeyttää osallistumiseni 

haastattelun aikana tai pyytää haastattelun jälkeen poistamaan kohtia, joita en halua jättää 

aineistoon. Haastattelu on luotamuksellinen. 

Annan myös suostumukseni haastattelujen nauhoittamiseen. Haastattelussa esiin tulevat 

henkilökohtaiset asiat tullaan muuttamaan niin, ettei minua voi tunnistaa pseudonymisoimalla 

mahdolliset lainaukset. Haastattelutallenne sekä aineisto tuhotaan tutkimuksen valmistuttua, 

eikä aineistoa käytetä muuhun.  

 
 
 
________________________________ 
paikka ja päivämäärä  
 
________________________________ 
allekirjoitus  
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Bilaga F: Samtyckesblankett för professionella 
 
 
SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISEEN  
 
Annan suostumukseni haastatteluun, jossa selvitetään seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin 

kuuluvien henkilöiden kanssa työskentelevien kokemuksia asiakasryhmän kanssa tehtävästä 

lähisuhdeväkivaltatyöstä ja turvakotipalveluista. Olen saanut tietoa tutkimuksesta ja minulle 

on kerrottu tutkimuksen toteutuksesta ja menetelmästä. Osallistun tutkimukseen 

vapaaehtoisesti ja tiedän, että voin keskeyttää osallistumiseni haastattelun aikana tai pyytää 

haastattelun jälkeen poistamaan kohtia, joita en halua jättää aineistoon. Annan suostumukseni 

haastattelujen nauhoittamiseen ja minua on informoitu siitä, että nauhoituksen voi keskeyttää 

koska vain. 

Haastattelu on luottamuksellinen ja haastatteluaineiston käsittelyssä noudatetaan 

tutkimuseettisiä periaatteita. Haastatteluaineisto anonymisoidaan ja haastattelussa esiin 

tulevat henkilökohtaiset asiat pseudonymisoidaan ja muutetaan niin, ettei minua tai 

työpaikkaani voi tunnistaa. Haastattelutallenne sekä aineisto tuhotaan tutkimuksen 

valmistuttua, eikä aineistoa käytetä muuhun tarkoitukseen.  

 

 
 
________________________________ 
paikka ja päivämäärä  
 
________________________________ 
allekirjoitus  
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Bilaga G: Intervjuguide för brukare 
 
 
INTERVJUGUIDE 
 
Syftet med denna intervju är att samla information om våld i nära relationer och hjälp 
relaterat till detta. Först skulle jag ändå vilja höra lite om dig och sedan om det du varit med 
om. Tyngdpunkten i intervjun kommer ändå att ligga vid dina erfarenheter av stödtjänsterna. / 
Tämän haastattelun tarkoitus on kerätä tietoa lähiskuhdeväkivallasta ja väkivaltatyöstä. Ensin 
haluaisin kuitenkin kuulla vähän sinusta ja kokemuksistasi. Haastattelun pääpaino tulee 
kuitenkin olemaan kokemuksissasi väkivaltatyöstä. 
 
Berätta lite om dig själv? / Kerro vähän itsestäsi? 
 
Hur skulle du beskriva din könsidentitet? / Miten kuvailisit sukupuoli-identiteettiäsi? 
 
Hur skulle du beskriva din sexuella läggning? / Miten kuvailisit seksuaalista 
suuntautumistasi? 
 
Syftet med denna intervju är att samla information om våld i nära relationer och hjälp 
relaterat till detta. Jag är medveten om att ämnet kan väcka starka känslor och vill därför 
påminna dig om att vi kan ta en paus eller avbryta intervjun när som helst. Har du några 
frågor? / Tämän haastattelun tarkoituksenahan on kerätä tietoa lähisuhdeväkivallasta ja tähän 
liittyvästä avusta. Tiedostan että aihe voi herättää sinussa voimakkaita tunteita ja haluankin 
vielä muistuttaa sinua siitä, että voimme pitää tauon tai keskeyttää haastattelun koska tahansa. 
Onko sinulla jotain kysyttävää?  
 
Är det ok för dig att nu gå över till dessa teman? / Onko sinun puolestasi ok nyt siirtyä näihin 
aiheisiin? 
 
(Om joo, fortsätter intervjun) 
 
Kunde du berätta mer om dina erfarenheter av våld i nära relationer? Hur skulle du beskriva 
våldet i relationen (hur, var, när, förändring över tid)? / Voisitko nyt kertoa lisää 
lähisuhdeväkivallasta, kuinka kuvailisit suhteessa esiintynyttä väkivaltaa, (miten, missä sitä 
esiintyi, milloin, muuttuiko väkivalta ajan myötä)?” 
 
När sökte du hjälp? / Milloin hait apua? 
 
Hurdan hjälp sökte du? Minkälaista apua hait?  
 
Sökte du hjälp själv eller tillsammans med din(a) partner(s)? / Haitko apua itse vai yhdessä 
kumppan(in/eiden) kanssa? 
 
Vad fick dig att söka hjälp? / Mikä sai sinut hakemaan apua? 
 
Visste du/hur tog du reda på hurdan hjälp det finns att få? / Tiesitkö/mistä selvitit millaista 
apua on tarjolla? 
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Vilka föreställningar hade du om eller förväntningar på stödtjänsterna? / Millaiset 
ennakkokäsitykset tai odotukset sinulla oli tukipalveluista? 
 
Hur upplevde du att du blev bemött då du sökte hjälp? / Kuinka koit tulleesi kohdatuksi, kun 
hait apua? 
 
Hurdan hjälp fick du? / Minkälaista apua sait? 
 
Var något annorlunda än vad du hade väntat dig? / Oliko jokin erilaista, kun mitä olit 
odottanut? 
 
Hur skulle du beskriva den hjälp du erbjöds? / Kuinka kuvailisit saamaasi apua? 
 
Hur översstämde den med de stödbehov du då hade? / Kuinka hyvin apu vastasi tuentarpeitasi 
tuolloin? 
 
Minns du något särskilt lyckat eller misslyckat med det rebjudna stödet? / Muistatko jotakin 
erityisen onnistunutta tai epäonnistunutta tarjotussa tuessa? 
 
Upplevde du att din sexuella läggning eller könsidentitet påverkade bemötandet eller 
tjänsterna? Tog du dessa på tal? / Koitko, että seksuaalinen suuntautumisesi tai sukupuoli-
identiteettisi vaikutti kohtaamiseen tai tukeen? Otitko nämä puheeksi? 
 
Hur tycker du att stödtjänsterna kunde utvecklas för att bättre tjäna HBTQIA+ personers 
behov? / Miten tukipalveluita tulisi mielestäsi kehittää, jotta nämä palvelisivat seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöjä paremmin? 
 
I mina intervjuer med professionella steg representation i t.ex. broschyer och på hemsidor 
upp som en factor för hjälpsökandet. Vad anser du om vikten av representation vid 
hjälpsökandet? / Haastatteluissani ammattilaisten kanssa representaation merkitys esimerkiksi 
nettisivuilla tai esitteissä nousi vahvasti esiin. Mitä itse ajattelet representaatiosta 
avunhakemisvaiheessa? 
 
Om materialet väcker följdfrågor under forskningsprocessen, får jag då vara i kontakt? / 
Saanko olla sinuun uudelleen yhteydessä, mikäli minulla herää aineistoon liittyviä 
kysymyksiä myöhemmin tutkimusprosessin aikana?  
 
Anser du att det finns ett behov för separata regnbågstjänster angående våld i nära relationer? 
Varför, varför inte? / Koetko tarvetta sateenkaarierityisille väkivaltapalveluille? Miksi tai 
miksi ei? 
 
(Stäng av inbandning samt ge informanten kontaktuppgifter för stöd) 
 
Hur önskar du att jag bemöter dig om vi träffas i ett annat kontext? / Kuinka toivot minun 
kohtaavan sinut, mikäli tapaamme toisessa kontekstissa? 
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Bilaga H: Intervjuguide för professionella 
 
INTERVJUGUIDE 
 
Berätta lite om ditt arbete?  Hur ser en typisk arbetsdag ut? / Kertoisitko hieman työstäsi? 
Miltä tyypillinen työpäiväsi näyttää? 
 
Har du i ditt nuvarande arbete arbetat med HBTQIA+ brukare som upplevt våld i nära 
relation(er)? / Oletko nykyisessä työssäsi kohdannut seksuaali-/sukupuolivähemmistöön 
kuuluvia asiakkaita, jotka ovat kokeneet lähisuhdeväkivaltaa? 
 
(Om nej: Vad tror du att det beror på? / Mistä luulet tämän johtuvan?) 
(Om joo: Skiljer sig denna grupp? Vilka konsekvenser har detta för arbetet? / Erottuuko tämä 
ryhmä? Miten tämä näkyy työssäsi?) 
 
Har du kunnat identifiera särbehov hos dessa brukare? Hurdana särbehov? / Oletko 
tunnistanut erityistarpeita työskennellessäsi asiakasryhmän kanssa? Millaisia? 
 
Upplever du att du på din nuvarande arbetsplats fått tillräckligt med information om 
HBTQIA+ personer samt dessa gruppers behov? / Koetko saaneesi nykyisessä työssäsi 
tarpeeksi tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista asiakkaista ja ryhmien 
erityistarpeista? 
 
Har ni på din arbetsplats riktlinjer för hur HBTQIA+ brukare som upplevt våld i nära 
relationer ska bemötas? / Onko teillä työpaikallasi ohjeistusta siitä, kuinka kohdata seksuaali- 
ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvaa asiakasta, joka on kokenut lähisuhdeväkivaltaa? 
 
(Om joo: Vad tänker du om dessa? Vad innehåller dessa? / Mitä ajattelet näistä? Mitä nämä 
pitävät sisällään?) 
(Om nej: Varför inte? Finns det behov för riktlinjer? / Miksi ei? Onko ohjeistukselle 
tarvetta?) 
 
Hur upplever du att det nuvarande servicefältet möter HBTQIA+ personers behov? / Miten 
koet nykyisen palvelujärjestelmän palvelevan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvia 
asiakkaita?  
 
Har du själv identifierat brister i servicetjänsterna för HBTQIA+ brukare? Har du identifierat 
styrkor? / Oletko itse tunnistanut puutteita palvelujärjestelmässä seksuaali- ja 
sukupolivähemmistöasiakkaiden palveluissa? Oletko tunnistanut vahvuuksia? 
 
Har du samarbetat med andra aktörer i HBTQIA+ brukares ärenden? Hur upplevde du detta 
samarbete? / Oletko tehnyt yhteistyötä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien 
asiakkaiden asioissa muiden tahojen kanssa? Millaisena koit mahdollisen yhteistyön muiden 
toimijoiden kanssa? 
 
Upplevler du att du kan erbjuda tillräkligt med stöd för HBTQIA+ brukare? / Koetko voivasi 
tarjota riittävästi tukea seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille? 
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Upplever du att servicefältet i allmänhet kan erbjuda tillräckligt stöd för HBTQIA+ brukare? 
/ Koetko että palvelukenttä tarjoaa riittävästi tukea seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 
edustajille? 
 
(Om nej: Hur borde dessa utvecklas? / Miten tulisi kehittää?) 
 
Hurdan respons har du fått från HBTQIA+ brukare? / Millaista palautetta olet saanut 
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilta asiakkailta? 
 
Slutligen/Lopuksi: 
 
Vad har du för utbildning? / Mikä sinun koulutustaustasi on? 
Arbetserfarenhet? / Työkokemus? 
(Påminn informanten om att det inte är obligatoriskt att svara) 
Tillhör du själv HBTQIA+-gemenskapen, vill du öppna upp? / Kuulutko itse seksuaali- tai 
sukupolivähemmistöön, haluatko tarkentaa? 
 
(Om informanten svarar: Upplever du att detta syns i ditt arbete? / Koetko tämän näkyvän 
työssäsi?) 
 
Om materialet väcker följdfrågor under forskningsprocessen, får jag då vara i kontakt? / 
Saanko olla sinuun uudelleen yhteydessä, mikäli minulla herää aineistoon liittyviä 
kysymyksiä myöhemmin tutkimusprosessin aikana? 
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Bilaga I: Kontaktlista för stöd åt brukarinformanter 
 
Mikäli haastattelun jälkeen koet tarvetta keskusteluavulle, tätä on saatavilla maksutta 
esimerkiksi: 

• Mieli ry:n kriisipuhelin 24/7, p. 09 2525 0111 
• Nollalinja auttava puhelin 24/7, p. 080 005 005 
• Rikosuhripäivystys ma-pe klo 9–20, p. 116 006 

 
Om du efter intervjun känner att du behöver samtalsstöd, finns detta tillgängligt avgiftsfritt 
t.ex.: 

• Mieli ry:s kristelefon (på svenska) må & ons kl. 16–20, tfn. 09 2525 0112 
• Nollinjens hjälpande telefon (på svenska), 24/7, tfn. 080 005 005  
• Brottsofferjouren (på svenska), mån-fre kl. 12-14, tfn. 116 006 

 
 
  



 75 

Bilaga J: Citaten på svenska 
 
Jag har fritt översatt till svenska de finskspråkiga citaten som förekommer i avhandlingen. 
Citaten presenteras i den ordning som de förekommer i texten. 
 
5.1. Minoritetsstress 

” Men ett sådant där krav på superföräldraskap eller superpartnerskap eller just en 

lycklighetsmur eller lycklighetsbörda. Att jag behöver visa för hela världen att det faktiskt 

går riktigt bra för oss här. Så ingen bara kan säga att HBTQIA+-människor alltid har varit 

sådana, att förstås grälar dom här homona och sånt. Att när man bär på så mycket fördomar 

och stigman.” (s. 39) 

”Men jag tänker nog att i och med minoritetsstatusen, så uppstår skammen också gentemot 

den egna gemenskapen. Att nu förstör jag alla regnbågsmänniskors rykte, då våra gräl leder 

till att polisen kommer. Fast…Så man tänker liksom att man också har alla andra 

regnbågsmänniskors rykte att bära.” (s. 40) 

”Kanske det är just det, att överhuvudtaget känna igen och be om hjälp…Kanske vi homon 

på nåt sätt bär ett inre stigma, som kanske blir lite sådant, att vi försöker undvika 

myndigheter och sådana, där man blir tvungen att på nåt sätt nämna om sin sexualitet…eller 

tänker att man borde nämna eller att nån kan döma en och så.” (s. 40) 

5.2. Bemötandet av HBTQIA+-personer 

” Så jag var orolig för vad det betyder, att jag inte behöver börja genuskoda människor på 

basen av deras röst, om de ringer och frågar [om tjänsten]. Så jag fick som instruktion, att 

personen själv får definiera sitt genus, vi berättar att vi är [tjänst för specifikt ett kön], vill du 

söka dig hit eller till en annan tjänst? Sådana instruktioner har vi. ” (s. 41) 

” Men det måste jag medge, att heteronormativiteten sitter nog i, även hos en själv. Det 

kräver väldigt mycket arbete att komma ifrån det. Man liksom bara utgår ifrån att…fast den 

här icke-binära själv berättar för mig att hen är icke-binär. Men jag hade för mig själv 

genuskodat hen till kvinna. Och om klienten exempelvis pratar om sin partner, ’min 

våldsamma partner det ena och det andra’, så föreställer man nog sig att det är en man. Den 

våldsamma partnern. Att…det där…man får nog arbeta väldigt mycket med sig själv för att 

inte göra sådana antaganden. ” (s. 41) 
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” Min en ex-flickvän slog mig jämt och sedan kom en situation, där polisen kom till oss. På 

grund av att jag var den pojkaktiga av oss, blev jag tilltalat trots att jag inte gjort nåt. Alltså, 

jag tvingades lämna lägenheten och jag konstaterade, ’här är vi nu igen’, med antagandet att 

en liten flicka inte kan skada någon eller så…Men då hänvisade polisen inte mig på något 

sätt, typ ’vi kan föra dig till ett skyddshem’ eller något. Fast jag stod där, utan vinterjacka, 

utan skor med blodigt ansikte. Så att…ja.” (s. 42) 

5.3. Brist på tillgänglighet 

” Jag har nog varit orolig över om HBTQIA+-personer överhuvudtaget vågar söka sig till 

skyddshem. Det finns mycket rädsla för att bli stämplad eller…att bli diskriminerad eller 

illabehandlad. Jag har en…Jag tror det. Och en, en kvinna med transbakgrund har berättat 

för mig, att någon sagt åt henne, att en transkvinna inte kan söka sig till et skyddshem. Så det 

finns många sådana, konstiga föreställningar. ” (s. 43) 

”För det kommer ingenstans fram, att är detta riktat åt just mig. De kan inte läsa, att de 

också bjuds in. ” (s. 44) 

” Jag är med i de här [regnbågsförenings] grejerna, där hemskt många berättar om 

upplevelser av våld i nära relationer, det har varit mycket av sådant. Och sedan vet jag inte 

om någon annan som skulle ha farit till ett skyddshem, förutom jag själv. ” (s. 44) 

5.4. Positiva upplevelser och möjligheter 

” Jag tycker att allt gick väldigt bra… Inte en enda gång märkte jag att nån det skulle ha 

varit nåt, att bemötandet skulle ha varit negativ eller alla förhöll sig riktigt sakligt. ” (s. 45) 

” Jag tänker att det som vi borde se är HBTQIA+-personers resiliens. Att när man på sätt 

och vis blivit tvungen att möta mycket saker hos en själv och fundera över sig själv, så blir 

man väl sedan ganska medveten om sig själv och kan be om hjälp och se världen…liksom 

öppnare. ” (s. 46) 

5.5. En alternativ synvinkel 

”Vad som kanske syns i vårt arbete, då vi möter kvinnor som upplevt våld som…som 

liksom…ofta berättar att de bemötts på ett väldigt tråkigt sätt…att de har en upplevelse av att 

inte blir hörda och på något sätt är en genusneutral inställning som en orsak till detta. Att på 
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nåt sätt…ja…överhuvudtaget, att hur våldsarbetet, så om…överhuvudtaget om…Genus är på 

något sätt…känns till och med lite förbjudet att tala om, så, så, sexuella minoriteter talas nog 

ännu mindre, att på något sätt liksom…Det är svårt att tänka sig, att om inte liksom…Det här 

är nog…Kanske vi har ett behov för utveckling och att utvecklas, så har nog många andra 

ställen och många andra instanser samma situation. ” (s. 47) 

” Jag måste nog säga att jag är helt, helt knasig. Att…att liksom, hur kans man 

uppmärksamma i det skedet, om det inte finns ett klientskap? ” (s. 47) 
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Bilaga K: Sammanfattning på finska 
Suomenkielinen yhteenveto 
 
Tutkielman tarkoituksena oli muodostaa käsitys seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien 
asiakkaiden kokemuksista väkivaltapalveluista sekä analysoida mitä työntekijät toivovat osaamisen 
kehittämisen tueksi, jotta väkivaltapalvelut paremmin vastaisivat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin 
kuuluvien asiakkaiden tarpeisiin. Keskityin tutkielmassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 
kokemaan lähisuhdeväkivaltaan, sillä aikaisempi tutkimus aiheesta on rajallista sekä Suomessa että 
kansainvälisesti. Myös Oikeusministeriö (2021) on julkaisussaan todennut, että seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöjen kokemasta lähisuhdeväkivallasta ja heidän kohtaamisestaan 
väkivaltapalveluissa on liian vähän tietoa. Tutkielmassani pyrin vastaamaan seuraaviin 
tutkimuskysymyksiin: Mitä kokemuksia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla asiakkailla ja 
heitä kohtaavilla ammattilaisilla on väkivaltapalveluiden toimivuudesta? Mitä seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöjen erityistarpeita nykyisessä väkivaltapalvelujärjestelmässä voidaan tunnistaa? 
Kuinka nykyistä palvelujärjestelmää tulisi kehittää, jotta se paremmin vastaisi seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöjen palvelutarpeisiin? 
 
Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä toimi queer-teoria, keskittyen erityisesti vähemmistöstressiin ja 
heteronormativisuuteen. Heteronormatiivisuudella tarkoitetaan olettamusta heteroseksuaalisuudesta ja 
binäärisestä sukupuolijaottelusta. Vähemmistöstressillä tarkoitetaan rakenteellista epätasa-arvoa, 
ennakkoluuloja ja sekä tietoisia että tiedostamattomia loukkauksia, joita henkilö kohtaa kuuluessaan 
vähemmistöön. Vähemmistöstressillä on aikaisemmassa tutkimuksessa osoitettu olevan yhteys 
väkivallan esiintymiseen ja se on tunnistettu vaikeuttavana tekijänä sekä avunhakemisessa että 
kohtaamisissa ammattilaisten kanssa. 
 
Tutkielman materiaali koostui kahdesta puolistrukturoidusta haastattelusta seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin kuuluvien asiakkaiden kanssa. Näillä oli omakohtaista kokemusta 
väkivaltapalveluista. Lisäksi materiaali koostui kuudesta puolistrukturoidusta haastattelusta 
väkivaltatyötä tekevien ammattilaisten kanssa, jotka nykyisessä työssään ovat kohdanneet tai voisivat 
kohdata seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia asiakkaita. Materiaali analysoitiin laadullisen 
sisältöanalyysin menetelmin, jonka pohjalta syntyi viisi kategoriaa: 1) vähemmistöstressi, 2) seksuaali- 
ja sukupuolivähemmistöjen kohtaaminen, 3) puutteellinen saavutettavuus, 4) positiiviset kokemukset ja 
mahdollisuudet sekä 5) poikkeava näkökulma. 
 
Tulokset osoittivat, että suurin osa haastateltavista oli itse kokenut tai identifioinut 
vähemmistöstressiä kohtaamisissa. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt kokevat 
stigmaa, joka vaikeuttaa avunhakemista. Tähän vaikuttaa pelko siitä, miten ammattilainen kohtaa 
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvan asiakkaan; esimerkiksi pelkona siitä, että apua hakeva 
henkilö päätyy tahtomattaan tässä kohtaamisessa edustamaan työntekijälle kaikkia seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Myös syrjityksi tulemisen pelko ja tarve oikeuttaa 
oman suhteen olemassaolo nousi esiin empiirisessä aineistossani. Haastateltavat korostivat 
sensitiivisen kohtaamisen merkitystä, esimerkiksi siten, ettei oleteta asiakkaan tai tämän kumppanin 
sukupuolta. Nykyinen palvelujärjestelmä nähtiin ongelmallisena, sillä heteronormatiivisuus voi johtaa 
väkivallan maskulinisointiin ja uhriutuminen femininisointiin, jonka myötä seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöt pahimmassa tapauksessa jäävät palveluiden ulkopuolelle.  
 
Myös väkivaltapalveluiden saavutettavuus puhututti haastateltavia, jotka toivat esiin, etteivät 
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat asiakkaat välttämättä löydä avun piiriin, mikäli heitä 
ei tähän erityisesti kutsuta. Myös representaation merkitystä esimerkiksi väkivaltapalveluiden 
markkinoinnissa korostettiin. Aineistossa käsiteltiin myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin 
kuuluvien asiakkaiden aliedustettua asemaa väkivaltapalveluissa. Asiakkaat, jotka olivat hakeutuneet 
palveluiden piiriin, kuvasivat kuitenkin myös positiivisia kokemuksia ja saadun avun vastanneen 
heidän palvelutarpeitaan. Ammattilaiset toivat esiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien 
asiakkaiden resilienssin, jota tulisi hyödyntää palveluissa nykyistä enemmän. 
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Useat vastaajat toivoivat sateenkaarierityisiä väkivaltapalveluita sekä lisää koulutusta seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin kuuluvien asiakkaiden kohtaamisesta väkivaltapalveluissa. Nämä 
ehdotukset saavat tukea myös aikaisemmasta tutkimuksesta ja myös esimerkiksi Cannon (2020) 
ehdottaa väkivaltapalveluiden kehittämistä yhteistyössä kansallisten tai paikallisten 
sateenkaarijärjestöjen kanssa. 

 


