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Abstract 
This study is a systematic literature review that examines violence against women with disa-
bilities. The purpose of the study is to create an overview of existing knowledge about the 
vulnerability of women with disabilities. Fourteen international studies on the subject have 
been reviewed to answer the purpose of the study. The overview has been strengthened 
through research background and through the introductory section with existing reports by the 
Swedish National Board of Health and Welfare. A thematic analysis method has been applied 
to included articles with following themes; Intimate partner violence, Sexual violence - the 
most common type of violence, Physical violence, psychological violence and neglect and 
Staying in a violent environment and not seeking help. Analysis is further conducted using 
radical feminism, power and intersectionality. The purpose of the theory based analysis is 
gaining an in-depth understanding of the phenomena behind violence against women with dis-
abilities. Conclusions include, that women with disabilities in general are particularly vulnera-
ble to violence compared with other women, the most common type of violence is sexual vio-
lence and dependency is the main contributing factor to disabled women's vulnerability to vi-
olence. Lastly, the results relevance to social work are discussed.  
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Sammanfattning 
Studien är en systematisk litteraturöversikt som behandlar ämnet våld mot kvinnor med funkt-
ionsvariation. Syftet är att skapa en överblick på befintligt kunskapsläge kring utsattheten för 
våld mot kvinnor med funktionsvariation. Studien har genomförts med en granskning av 13 
vetenskapliga studier kring föreliggande ämne för att besvara studiens syfte. Översikten har 
stärkts genom forskningsbakgrund och inledande avsnitt med befintliga rapporter av Social-
styrelsen. Analysen görs sedan genom en tematisk analys för att tydligt bryta ner artiklarna i 
specifika teman, vilka inkluderar; Våld i nära relationer, Sexuellt våld - den vanligaste vålds-
typen, Fysiskt våld, psykiskt våld och försummelse samt Att stanna kvar i våld och inte söka 
hjälp. Analys genomförs vidare med hjälp av teorierna radikalfeminism, makt och intersekt-
ionalitet. Analysen utifrån teorierna används för att få en djupgående förståelse och för att se 
fenomenen bakom våld mot kvinnor med funktionsvariation. Slutsatser inkluderar bland annat 
att kvinnor med funktionsvariation generellt är särskilt utsatta för våld jämfört med andra 
kvinnor, den vanligaste våldstypen som kan identifieras är sexuellt våld och kvinnornas bero-
endeställning är den största bidragande faktorn till utsattheten för våld. Avslutningsvis disku-
teras studiens resultat mot relevansen för socialt arbete och en diskussion kring vidare forsk-
ning förs. 
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1. Inledning 
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2012) lever cirka 15% av den vuxna befolkningen i 
världen med en funktionsvariation.  I Sverige har, enligt Statistiska centralbyrån [SCB], drygt 
900 000 personer i åldrarna 16–64 år en funktionsvariation. Det framkommer att majoriteten 
av dessa personer är kvinnor. I FN:s konvention om Rättigheter för personer med funktions-
nedsättning framhålls kvinnor med funktionsvariation som en särskilt utsatt grupp när det 
kommer till våld, jämfört med män i samma situation (Socialstyrelsen, 2011; Socialstyrelsen, 
2016). Kvinnors utsattheten bekräftas även av WHO (2012) som i sin rapport anger personer 
med funktionsvariation som särskilt utsatta för våld men lyfter särskilt gruppen kvinnor med 
funktionsvariation och deras utsatthet för våld internationellt. 
 
Kvinnor med funktionsvariation benämns i av Socialstyrelsen (2016) som en grupp med sär-
skild utsatthet för våld i nära relationer tillsammans med äldre kvinnor, kvinnor med utländsk 
bakgrund samt kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik. Socialstyrelsen identifierar 
dessa grupper som heterogena och konstaterar att särskild kunskap krävs i bemötandet av 
kvinnor som tillhör dessa grupper. En och samma kvinna kan påverkas av ett antal omständig-
heter som alla inverkar på kvinnans situation i relation till våld. Av den anledningen förordar 
Socialstyrelsen (2016) att fokus inte ligger på grupptillhörigheten utan på faktorer som kan 
påverka kvinnans utsatthet, såsom funktionsvariationen i kombination med exempelvis eko-
nomiska resurser eller tillgång till hjälp och/eller stöd. Ett antal sårbarhetsfaktorer identifieras 
som generellt utmärkande för social utsatthet och inkluderar bland annat; bristande kunskap 
om rättigheter/skyldigheter, ekonomiskt beroende av närstående/samhället, isolering, ensam-
het, beroende av andra i daglig livsföring och beroende av våldsutövaren. Kvinnor med just 
funktionsvariation blir således en extra utsatt grupp då de generellt uppfyller en eller flera av 
sårbarhetsfaktorerna. 
 
I statistik hämtad från Socialstyrelsen (2016) omnämns kvinnor med psykiska eller intellektu-
ella funktionsvariationer som särskilt sårbara. Den sårbarhetsfaktor som i synnerhet påverkar 
gruppen negativt och förvärrar våldsutsattheten är beroendet av andra personer i den dagliga 
livsföringen. Även om kvinnorna ofta har personer i sin närhet i form av närstående, assisten-
ter, vårdpersonal, färdtjänstchaufförer osv. som kan upptäcka våldet kan samma personer 
också vara våldsutövare. I forskning från bland annat Socialstyrelsen framkommer att våldet 
är av samma karaktär mot gruppen kvinnor med funktionsvariation som mot kvinnor gene-
rellt, våldsutövaren är ofta en närstående eller partner och är återkommande. Våld mot perso-
ner med funktionsvariation reduceras i den samhälleliga diskussionen dessutom ofta till något 
annat, såsom brister i en verksamhet eller lokala missförhållanden. På så sätt blir frågor som 
egentligen borde beröra våld istället frågor om brister i verksamhet och slutligen verksamhets-
utveckling (Socialstyrelsen, 2016; Socialstyrelsen 2011). 
 
1.1 Problemformulering 
Uppmärksamheten kring våld mot kvinnor med funktionsvariation samt bristen på stödet till 
kvinnorna har enligt Socialstyrelsen (2016) ökat på senare tid. Med utgångspunkt i det som 
lyfts fram om kvinnor med funktionsvariation som särskilt utsatta för våld av både WHO 
(2007) och av Socialstyrelsen (2016) avser denna studie att ytterligare undersöka kunskapslä-
get vad gäller utsattheten för våld gentemot kvinnor med funktionsvariation. Kunskap om 
målgruppens utsatthet kan ha stor betydelse för att förstå deras unika situation och för att pro-
fessionella ska kunna stödja dem på bästa sätt. Då mäns våld mot kvinnor kan ses som ett 
samhälleligt problem kan det anses av vikt att socialarbetare har vetskap om att gruppen kvin-
nor med funktionsvariation är extra utsatta (Socialstyrelsen, 2016). Följande studie kommer 
mot bakgrund av föreliggande utsatthet att redogöra för det nuvarande kunskapsläget genom 
att identifiera och undersöka redan tillgänglig forskning kring våld mot kvinnor med 
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funktionsvariation. Bedömningen är således att en systematisk litteraturöversikt på området 
blir viktig då den kan ge en tydligare mer heltäckande bild av hur våldsutsattheten mot kvin-
nor med funktionsvariation ser ut. 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att, genom en litteraturstudie, få en överblick över det nuvarande kunskaps-
läget genom att identifiera och undersöka befintlig forskning kring våld mot kvinnor med 
funktionsvariation. Syftet konkretiseras i följande frågeställningar: 
  
- Hur beskrivs utsattheten för våld hos gruppen kvinnor med funktionsvariation i forskning? 
 
- Vilka våldstyper är vanligt förekommande?  
 
- Vilka möjliga förklaringar kan ges till kvinnornas utsatthet för våld? 
 
1.3 Avgränsningar 
Forskning (Socialstyrelsen, 2016). visar att både män och kvinnor med funktionsvariation lö-
per högre risk för våldsutsatthet jämfört med personer utan funktionsvariation. Samma forsk-
ning framhåller dock kvinnor med funktionsvariation som en särskilt utsatt grupp när det 
kommer till våld. Av denna anledning, samt för att kunna nå en djupgående analys och dis-
kussion, kommer denna studie endast att fokusera på hur våldsutsatthet kan se ut hos målgrup-
pen kvinnor med funktionsvariation. Andra grupper såsom kvinnor generellt eller män kom-
mer endast benämnas i ett jämförande syfte. Studien beskriver våld och annan utsatthet för 
kvinnor med funktionsvariation, exempelvis fysisk- och psykisk misshandel och sexuella 
övergrepp. Studien begränsas inte av vad som kan anses som en brottslig handling utan inklu-
derar även handlingar som inte per definition nödvändigtvis är brottsliga. 
 
1.4 Definitioner av begrepp 
För att precisera frågeställningen och besvara eventuella oklarheter i de begrepp som används 
följer under detta avsnitt en definition på i studien återkommande begrepp. Vid sidan av be-
greppsdefinitionen följer även en motivering till varför en definition är nödvändig och/eller 
varför begreppet kräver vidare definition. 
 
1.4.1 Funktionsvariation 
Begreppet funktionsvariation används i denna studie som ett alternativt begrepp istället för 
begreppen funktionsnedsättning och eller funktionshinder. Begreppet funktionsnedsättning av-
ser en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga, vilket kan vara med-
fött eller uppstå till följd av sjukdom eller skada. Ett Funktionshinder definieras som en be-
gränsning i en persons vardag vilket uppkommer till följd av en funktionsnedsättning i sam-
spel med samhället eller en persons omgivning. Samhället är anpassat efter vad som kan be-
nämnas som normativ funktionsförmåga och ett funktionshinder blir därför något kontextbun-
det (Socialstyrelsen, 2011). Begreppet funktionsvariation är en avvikelse från begreppen 
funktionsnedsättning och funktionshinder vad gäller fysisk eller intellektuell funktion. Be-
greppet funktionsvariation innebär att alla människor har en egen uppsättning förmågor, oför-
mågor, styrkor och svagheter (Institutet för hälsa och välfärd, 2018), det vill säga funktionsva-
riation syftar till personer som har någon typ av psykisk eller fysisk nedsatt funktionsförmåga 
(Socialstyrelsen, u.å.). I följande studie kommer begreppet funktionsvariation användas för att 
benämna både fysiska och psykiska/intellektuella variationer i kroppslig förmåga som skiljer 
sig från vad som anses normativ funktionsgrad. Begreppet tillämpas som ett paraplybegrepp 
för att inte avgränsa till en viss typ av funktionsvariation vilket syftar till att få en bred och 
övergripande bild av våldsproblematik mot kvinnor med funktionsvariation. 
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1.4.2 Våld 
Begreppet våld definieras av Socialstyrelsen (2016) i Socialstyrelsens handbok om våld uti-
från fyra olika våldstyper vilka inkluderar: fysiskt-, sexuellt- och psykiskt våld samt försum-
melse. Utöver de fyra våldstyperna beskrivs också ett antal typer av våld som bör definieras; 
ekonomisk kontroll, materiellt våld och funktionshinderrelaterat våld. Genom en utförlig defi-
nition av vad begreppet våld innefattar möjliggörs en bredare förklaring av begreppet. Be-
greppet våld har inte nödvändigtvis en direkt anknytning till kroppslig skada eller död utan 
gemensamt för samtliga våldstyper är att de har en negativ påverkan på våldsutsatta individer, 
familjer och samhället i stort. Nedanstående punkter definierar respektive våldstyper enligt 
Socialstyrelsen (2016) vilka är de definitioner på våld som denna studie kommer att använda 
sig av:  
 

• Fysiskt våld innebär att genom kroppslig kontakt eller med hjälp av någon typ av före-
mål tillbringa kroppslig skada genom en fysisk handling. Det kan handla om bland an-
nat, men inte uteslutande, en situation där våldsutövaren slår, knuffar, drar i håret, ska-
kar, sparkar, ger örfilar och/eller tar stryptag (Socialstyrelsen, 2016).  

 
• Psykiskt våld förutsätter till skillnad från fysiskt våld ingen kroppslig kontakt utan kan 

istället handla om hot, tvång, glåpord, trakasserier eller hån. Det kan även inkludera att 
utsättas för kontroll och social isolering (Socialstyrelsen, 2016). 

 
• Sexuellt våld innefattar både fysiskt och psykiskt våld men våldet har en sexuellt krän-

kande karaktär, exempelvis handlingar så som påtvingat samlag eller handlingar som 
kan jämställas med samlag, trakasserier av sexuell karaktär eller andra handlingar med 
sexuella inslag som inte sker med samtycke (Socialstyrelsen, 2016). 

 
• Försummelse definieras till skillnad från andra våldstyper som frånvaro av en hand-

ling. Försummelse handlar om att inte får nödvändig hjälp för att få sina basala behov 
tillgodosedda, exempelvis att den utsatta inte får behövlig hjälp med mat, medicin, 
personlig vård. Denna våldstyp är vanlig i miljöer där människor vårdar andra männi-
skor, så som i omsorgssammanhang på gruppboenden eller sjukhus (Socialstyrelsen, 
2016). 

 
• Ekonomisk kontroll innebär i korthet att neka en person insyn i sin egen eller gemen-

sam ekonomi (Socialstyrelsen, 2016). 
 

• Materiellt våld omfattar förstörelse eller stöld av en individs personliga tillhörigheter 
så som hjälpmedel, bohag, värdesaker eller uttalade hot mot individens husdjur (Soci-
alstyrelsen, 2016). 

 
 
1.4.3 Begreppet kvinna 
Eftersom att föreliggande studie undersöker den specifika målgruppen kvinnor krävs en när-
mare definition av vad studien avser med begreppet kvinna. Det biologiska könet är något 
som formas i en samhällskontext, både genom de egna tankarna men också genom handlingar 
och medicinska definitioner. Uppdelningen av vad det innebär att vara kvinna respektive man 
går att diskutera, särskilt med tanke på att uppdelningen dem emellan har visat sig svårare att 
definiera än det tidigare forskning på området visat. Tanken på kön som konstruktion är idag 
en närmast central utgångspunkt när det kommer till genusforskning. Det innebär i sin tur ett 
erkännande att kön helt eller delvis är beroende av människors föreställningar kring män och 
kvinnor (Mattsson, 2015). Då resultatet av studien baseras på forskning som sällan definierar 
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målgruppen kvinnor närmare än att säga att de är just kvinnor görs ett konstruktivt antagande 
om att de kvinnor som benämns i studien själva, och/eller av andra definierar sig/definieras 
som kvinnor.  
 

2. Bakgrund 
I en sammanställande rapport av Brottsförebyggande rådet (Brå, 2007) kring våld mot perso-
ner med funktionsvariation benämns våld mot kvinnor med funktionsvariation som ett särskilt 
viktigt område att belysa. I de fall kvinnor med funktionsvariation utsätts för våld tenderar 
våldsutövaren komma från personer i kvinnans närhet. Skillnaden mellan kvinnor och män 
med funktionsvariation och deras utsatthet stämmer överens med resterande våldsbrott mot 
kvinnor och män generellt (Myndigheten för delaktighet, 2017). Kvinnor med funktionsvari-
ation kan dock utsättas även för funktionshindersrelaterat våld. Kvinnor med funktionsvariat-
ion befinner sig i en särskilt sårbar situation då de dels diskrimineras som kvinnor och dels 
som personer med funktionsvariation. Kvinnor utsätts dessutom i högre grad av våld från när-
stående och övergreppen sker oftast över en längre tid vid upprepade tillfällen. Våldet mot 
kvinnor sker dessutom oftast i någons bostad. Män utsätts istället oftare för våld på allmänna 
platser, av personer som är okända för dem. Således är de övergrepp männen utsätts för oftare 
enstaka företeelser (Brå, 2007). Vidare kan en högre nivå av sexuellt våld ses hos gruppen 
kvinnor med funktionsvariation medan män med funktionsvariation snarare upplever våld i 
relation till så kallade ekonomiska övergrepp (Brå, 2007).  
 
Ett särskilt beroende benämns som en faktor vilken riskerar att i våldssituationer öka en funkt-
ionsvarierad kvinnas utsatthet för våld (Myndigheten för delaktighet, 2017). Förmågan att för-
svara sig och att kunna fly tas upp som exempel på avvärjande som kan försvåras vid eventu-
ell fysisk eller psykisk funktionsvariation. Beroendet i det vardagliga livet riskerar också att 
öppna upp för ytterligare sårbarhet, en sårbarhet som inte kan ses på samma sätt hos gruppen 
kvinnor generellt. Det blir dessutom angeläget att uppmärksamma hur våldet mot en person 
med funktionsvariation riskerar att uppkomma på fler arenor än hos en person utan funktions-
variation. Vilka som är förövare kan också variera då funktionsvariationen ofta innebär ett 
möte med exempelvis personal inom sjukvården, hemtjänst och färdtjänst.  
 
Brå (2007) presenterar i rapporten även en sammanställning kring synen på våld mot personer 
med funktionsvariation. Här benämns kvinnor med psykiska funktionsvariationer och perso-
ner med utvecklingsstörning som riskgrupper vad gäller utsatthet för våld. Utöver dessa två 
grupper nämns även ett antal riskgrupper vad gäller utsatthet mer generellt sett. Riskgrup-
perna inkluderar bland annat personer med kognitiva svårigheter, neuropsykiatriska diagnoser 
samt personer med funktionsvariation som är i stort sett osynliga för omgivningen. Rapporten 
benämner även faktorn osynlighet vilket används som förklaring till varför våldsbrott mot 
personer med funktionsvariation ofta riskerar att pågå under längre tid, särskilt i de fall det 
gäller våld från närstående. Ett brottsoffer som inte ser sig själv som ett sådant försvårar enligt 
Brå för andra personer i dennes omgivning att agera.  
 
I rapporten presenteras kategorier vilka enligt Brå (2007) beskriver kriterier för grupper i en 
befolkning som utgör en särskild sårbarhet för brott. Det första kriteriet innefattar risken att 
utsättas för upprepade brott, vilket kan kopplas till hur personer med funktionsvariation - sär-
skilt kvinnor riskerar att utsättas för upprepat våld. Det andra kriteriet handlar om psykiska 
reaktioner på upplevt brott - i detta fall handlar det om personens förmåga att reagera på brot-
tet och att den fysiska reaktionen begränsas till följd av funktionsvariationen. Det tredje krite-
riet innefattar resurser och förmågan att utnyttja sina ekonomiska, sociala och politiska resur-
ser. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Teori används bland annat för att tydligt belysa vissa strukturer och mekanismer bakom en 
problemformulering. Teorier hjälper också till att medvetet avgränsa ett problem och ge pro-
blemet en djupare mer precis mening (Danermark, Ekström & Karlsson, 2018). I Denna stu-
die kommer de teoretiska utgångspunkterna bestå av tre olika teorier och begrepp Radikal-
feminism, makt och intersektionalitet. Dessa teorier och begrepp presenteras och definieras i 
detta avsnitt.  
 
3.3 Radikalfeministisk teori 
Inom radikalfeministisk teori ligger tyngden på att samhället i grunden är patriarkalt, det vill 
säga att vi lever i ett patriarkat (Ljung, 2017). Makt används inom den radikalfeministiska te-
oribildningen för att beskriva den manliga överordningen och kvinnliga underordningen, det 
vill säga män har fördelar av att vara just män och av att kvinnor är underordnade inom detta 
patriarkala system. Personliga erfarenheter hos kvinnor lyfts fram som viktiga i att förstå pro-
blematik inom detta system. Analyser med hjälp av radikalfeministisk teori har sin utgångs-
punkt i att män på olika sätt anses besitta en viss rätt över kvinnors kroppar och sexualitet, ut-
övar sexuellt förtryck mot kvinnor och/eller utsätter kvinnor för sexualiserande våld (Ljung, 
2017). Radikalfeminister hävdar att anledningen till förtrycket av kvinnor grundas i biolo-
giska skillnader mellan män och kvinnor där antingen kvinnors kroppsliga förmåga att föda 
barn eller mäns medfödda aggressivitet utgör förklaringar till varför kvinnor underordnas och 
män överordnas. Utöver detta hävdas att det manliga framhålls som normativt medan det 
kvinnliga avviker från normen vilket ger negativa samhälleliga konsekvenser för det kvinn-
liga. Mannens kontroll över kvinnans kropp betraktas som grunden för kvinnoförtrycket och 
därför kommer frågor om kropp, sexualitet, makt och övergrepp i fokus inom den radikalfe-
ministiska teoritraditionen (Mattsson, 2015; Thomson, 2001). 
 
Teorin visar att ojämlikhet mellan kvinnor och män existerar i samhället; i det offentliga och i 
det privata, samt hur kvinnor på olika sätt påverkas av ojämlikhet och förtryck. Kritiken mot 
teorin blir dock att det ofta saknas en utförlig redovisning om exakt vilka mekanismer och 
processer som bidrar till och upprätthåller ordningen mellan kvinnor och män (Mattsson, 
2015). 
 
3.2 Makt  
Makt definieras av Foucault (2002) som någonting som är ständigt närvarande och utövas i 
alla former av sociala relationer och förhållanden bland annat sexuella relationer, bekant-
skapsförhållande och ekonomiska processer. Makt innefattar de omedelbara verkningarna av 
olika fördelningar som sker i olika situationer, av de ojämlikheter och rubbningar som uppstår 
i olika relationer samt de inre förutsättningarna för dessa differentieringar. Makt är enligt Bör-
jesson och Rhen (2009) ett svårfångat fenomen och kan uttryckas i en mängd situationer ge-
nom olika tekniker, subjekt och upplevelser. Ett centralt begrepp i en maktanalys är Makttek-
niker vilket handlar om de olika sätt varpå makt manifesterar sig i omgivningen. Makttekniker 
kan innefatta bland annat hot, våld, tvång, belöning och könsmakt. Det räcker inte att säga att 
det finns makt i samhället, eftersom att makten bara är relevant när den är aktiv. Det är också 
skillnad på att ha makt och att utöva makt. Det kanske vanligaste maktförhållandet är det mel-
lan två människor där den ena innehar makt över den andra och därigenom kan påverka den 
andres handlingar genom exempelvis våld. Förmågan och kapaciteten att utöva makt är inte 
den samma som att utöva den. Ett exempel skulle kunna tänkas vara ett parförhållande där 
mannen för första gången aktivt och med vilja utövar makt över kvinnan genom våld. Exemp-
let kan dock inte tolkas som att makten aldrig kommit till uttryck innan eftersom att makt inte 
kräver medvetenhet för att existera (Börjesson & Rehn, 2009). 
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Maktens subjekt syftar till de olika maktpositioner människor kan ta i det sociala livet. Makt 
är term för något som händer mellan människor, även om den inte alltid handlar om direkt på-
verkan, ansikte mot ansikte. Maktens upplevelse handlar däremot om de sätt på vilka makten 
ger sig tillkänna för människor; upplevelsen att utöva makt, att vara utsatta för makt och att 
inte vara utsatt för makt. Upplevelsen av makt tar dessutom olika uttryck beroende på om det 
handlar om kvinnor eller män, det vill säga könsmakt. Makt bör således i en intersektionell 
analys alltid analyseras i förhållande till könsmakten. Det är i regel så att kvinnor är i mindre 
gynnsamma positioner än män både när de väl innehar makt, samt när de inte har makt. De 
porträtteras exempelvis olika i media, till skillnad från män med makt som blir könsneutrala 
medan kvinnorna med makt, framställs som just kvinnor (Börjesson och Rehn, 2009). Med 
hjälp av maktens krafter skapas olika grupper och kategorier av människor i samhället, makt-
strukturer, som ordnas hierarkiskt i förhållande till varandra, där vissa grupper värderas högre 
än andra grupper. Maktstrukturerna ligger utanför människor och verkar på en övergripande 
och strukturell nivå i samhället, samtidigt som de bärs upp av människor genom sina hand-
lingar (Mattsson, 2015). 
 
Kritiken mot intersektionalitet kan även appliceras på maktbegreppet och maktanalyser. Att 
belysa maktens existens kan som Börjesson och Rehn (2009) skriver hjälpa till att avmaskera 
den, samtidigt riskerar den dock att befästas och trots att den synliggörs inte motverkas 
(Mattsson, 2015). 
 
3.1 Intersektionalitet 
Intersektionalitet är en form av kritisk teori som använder sig av feministiskt kritiska analys-
verktyg för att uppmärksamma makt, ojämlikhet och förtryck (Mattson, 2015). Dessa verktyg 
används för att belysa maktstrukturer, relationerna dem emellan och omedvetet samt medvetet 
upprätthållande av problematiska strukturer i samhället. Fördelen med en intersektionell ana-
lys är bland annat att det bidrar till att belysa alternativa förhållningssätt till förståelsen för 
maktordningar som verkar på individer i samhället (Barron, 2016). En intersektionell analys 
belyser att det finns grupper och individer i samhället som per automatik blir tilldelade vissa 
privilegier. Privilegierna baseras på egenskaper så som bland annat kön, sexualitet, etnicitet 
och funktionsvariation. Intersektionalitetsbegreppet handlar om hur flera av dessa kategorier 
kan samverka och påverka varandra. Utan det intersektionella synsättet skulle begreppen 
kunna antas vara isolerade från varandra utan någon vidare samverkan eller påverkan då flera 
av begreppen samspelar i en given kontext. En stor del av teorin visar på hur normer skapar 
förtryck mot de individer som hamnar utanför det som anses normalt (Mattsson, 2015). Att 
vara kvinna och funktionshindrad kan med en intersektionell analys kan för kvinnan även in-
nebära att vara dubbelt förtryck, något en intersektionell analys uppmärksammar (Barron, 
2016). 
 
I en intersektionell analys blir utgångspunkten att det manliga könet är överordnat det kvinn-
liga. Sexualitet handlar kortfattat om attraktion och förknippas ofta med fortplantning. Sexua-
litet bör i en intersektionell analys ses som en form av maktordning i samhället. Att leva med 
någon av motsatt kön ses som det självklara och normala och så har det även sett ut historiskt. 
Således kommer vad för typ av förhållande en person väljer att leva i att påverka dennes möj-
ligheter och position i samhället. Det är detta som kallas heteronormativitet (Mattsson, 2015). 
Begreppet heteronormativitet är ett begrepp som visar på att det finns en sexuell hierarki. Där 
det normföljande partnerskapet tilldelas fler privilegier än de normbrytande. Vidare så finns 
det enligt Mattsson (2015) i samhället också en vithetsnorm. Detta innebär förenklat att en vit 
man är mer privilegierad än en svart man. Hudfärgen ses som ett motsatspar där det svarta all-
tid definieras utifrån det vita eftersom att det vita är normen. Funktionsvariation i en intersekt-
ionell analys kan till exempel analyseras utifrån homogenisering av funktionsvariationen. Det 
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innebär att människor, oavsett etnisk bakgrund likställs med varandra, trots att de har olika 
språkliga eller kulturella behov (Fuentes, 2016).  
 
Begreppet intersektionalitet används för att uppmärksamma och synliggöra maktstrukturer, 
diskriminering, förtryck och orättvisor som uppstår eller skapas inom olika grupper av männi-
skor i samhället. Utgångspunkten är att samspelet mellan kategorierna kön, sexualitet, etnici-
tet och funktionsvariation bidrar till att konstruera ojämlikhet. Kategorierna kan inte separeras 
från varandra utan måste förstås som integrerande, det vill säga de är sammanvävda med 
varandra, men på ett sådant sätt att graden av förtryck kan variera i olika sammanhang. Olika 
grupper eller kategorier har olika erfarenheter och kan uppleva olika former av förtryck i olika 
situationer. En intersektionell analys syftar till att fånga just samspelet och skärningspunkten 
mellan de olika kategorierna och strukturerna. Intersektionalitet kan sägas bidra till förståel-
sen om att föreställningar om exempelvis kön också bär föreställningar om sexualitet och etni-
citet, på samma sätt som föreställningar om funktionsvariation alltid bär föreställningar om 
sexualitet och så vidare (Mattsson, 2015). 
 
Det intersektionella perspektivet kan hjälpa till att synliggöra maktstrukturer, diskriminering, 
förtryck men kan samtidigt i praktiken vara svårt att motverka och medvetandegöra och 
handla utifrån det. Att exempelvis tala om förtryckandet av en särskilt utsatt grupp riskerar att 
skapa ett sorts erkännande där själva erkännandet riskerar att bli en form av tom bekännelse. 
Att medge sig vara en del av ett problem och samtidigt sitta på en priviligierad position för-
ändrar varken maktpositioner eller ett egentligt ansvarstagande. Att belysa ojämlikhet riskerar 
att befästa den ojämlikhet som redan existerar och fokus tenderar att hamna på de privilegie-
rade snarare än den underordning som teorin syftar belysa (Mattsson, 2015).  
 

4. Metod 
Detta avsnitt kommer att redovisa studiens tillvägagångssätt. Avsnittet presenteras under föl-
jande rubriker: Val av metod, Analysmetod, Litteratursökning, Inklusions- och exklusionskri-
terier, Urvalsmetod, Källkritik, Metoddiskussion samt Etiska överväganden. 
 
4.1 Val av metod 
Studien syftar till att identifiera och undersöka det nuvarande kunskapsläget och befintlig 
forskning kring våld mot kvinnor med funktionsvariation. Undersökningen sker med hjälp av 
en systematisk litteraturöversikt innehållande både övergripande kvantitativ forskning och 
djupgående kvalitativa undersökningar. En systematisk litteraturöversikt innebär kortfattat en 
heltäckande översikt av tillgänglig forskning. Översikten görs med hjälp av ett protokoll vil-
ket består av bland annat en litteratursökning, kvalitetsgranskning, analys av forskning samt 
en presentation av slutsats (Booth, Papaioannou & Sutton, 2016).  En systematisk litteraturs-
ökning kan verka för att identifiera kunskapsluckor i forskning som gör det möjligt att under-
söka en unik aspekt av ett ämne inom valt område. Det har ansetts relevant att göra en littera-
turöversikt då syftet och frågeställningar dessutom skall styra valet av forskningsmetod 
(Booth, Papaioannou & Sutton, 2016). Booth et al. (2016) beskriver systematisk kunskaps-
översikt som en forskningsmodell utformad med syftet att förbättra tydlighet och validitet i 
redan befintliga vetenskapliga studier genom en vidare granskning. Det finns en hel del forsk-
ning inom ämnet våld mot kvinnor och även en del om våld mot kvinnor med funktionsvariat-
ion. Det verkar dock saknas tidigare litteraturöversikter och forskning som ger en tydlig över-
blick och en samlad bild av våld mot just kvinnor med funktionsvariation - vilket är anled-
ningen till att en litteraturöversikt ansetts relevant. Resultatet av översikten presenteras i en 
matris, vilket enligt Booth et al. (2016) ger läsaren en översikt över inkluderade studier och på 
så vis möjliggörs en identifiering av mönster, olikheter och likheter i inkluderade studier.  
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4.2 Analysmetod 
Resultatet presenteras först i en matris för att lyfta fram det viktiga i de olika studierna. Stu-
dien kommer sedan att använda sig av en tematisk analys för att tematisera resultatet och 
skapa en överblick över det våld som kan ses i undersökningarna. En tematisk analys söker 
efter specifika teman som framkommer i forskningsmaterial och fokus ligger här på vad som 
framkommer och inte hur det framkommer (Bryman, 2014). Analysmetoden verkar för en 
ökad förståelse för ett specifikt fenomen och genom tematisering ses även delarna som feno-
menet består av, samt hur dessa påverkar fenomenet i stort (Lindgren, 2014). Då den forsk-
ning som tar upp våld mot kvinnor med funktionsvariation visat på en hel del återkommande 
teman i form av olika typer av våld har tematisk analys valts för att mer ingående förklara fe-
nomenets olika delar. Den tematiska analysen följs av en teoribaserad analys med hjälp av de 
begrepp som beskrivs i teoriavsnittet. Den teoretiska analysen syftar till att ge nya möjliga 
förklaringar till de fenomen som framkommer i studierna.  
 
4.3 Litteratursökning 
Syftet med en litteratursökning är att identifiera information för forskningsämnet i fråga 
(Booths et al. 2016). Med hjälp av en systematisk litteratursökning kan forskare identifiera 
kunskapsluckor i forskning som gör det möjligt att undersöka en unik aspekt av ett ämne inom 
valt område. Dessutom är det viktigt att redogöra för tillvägagångssättet för att läsaren eller 
eventuella framtida intressenter ska ha möjlighet att hitta artiklarna som inkluderats i studien. 
Att tydligt beskriva tillvägagångssättet skapar en öppen forskningsmiljö och ökar i slutändan 
studiens trovärdighet i och med att studien görs replikerbar (Booths et al. 2016). 
 
Litteratursökningen genomfördes 2018-11-05 till 2018-11-07 i tre olika databaser som tillhan-
dahålls av Örebro universitetsbibliotek. Databaserna som användes för litteratursökningen är 
följande; Applied Social Sciences Index & Abstract [ASSIA], Social Science Premium Col-
lections och Social Services Abstracts. Urvalsprocessen bestod i ett första steg av att erhålla 
en översiktlig bild av vad det fanns för artiklar tillgängliga på området. I steg två inkludera-
des, alternativt exkluderades, artiklarna utifrån titelns relevans. I steg tre avgjordes relevansen 
genom att artiklarnas sammanfattning lästes. I ett fjärde steg lästes hela artikelns innehåll för 
att bedöma om artikeln skulle inkluderas i studien eller ej. 
 
Vid ett första tillfälle skedde en litteratursökning för att få en överblick på den forskning som 
fanns inom området våld mot kvinnor med funktionsvariation. Detta söktillfälle användes för 
att identifiera vilka databaser som innehöll relevanta artiklar för studien. Det första söktill-
fället för att finna artiklar till studien skedde 2018-11-06 där 7 artiklar valdes ut från databa-
sen Applied Social Sciences & Abstract [ASSIA]. Sökorden var women, violence och 
disability. Detta gav med inklusionskriteriet peer review 86 träffar, varav de flesta bedömdes 
irrelevanta för ämnet genom att läsa artiklarnas titel. Filtret disabled women användes för att 
ytterligare förstärka målgruppen och detta gav 21 träffar. 15 titlar bedömdes relevanta för äm-
net men genom att läsa artiklarnas sammanfattning sållades 7 stycken bort. Ytterligare en be-
dömdes vara irrelevant genom att läsa de åtta artiklarna i fulltext. 7 artiklar inkluderades till-
slut i studien och resten exkluderades då de exempelvis; inte hade ett tydligt syfte, var för 
gamla, inte hade fulltextversioner tillgängliga eller behandlade angränsande ämnen som inte 
kunde kopplas till studiesyftet.  
 
Det andra söktillfället skedde 2018-11-07 och genomfördes i databaserna Social Science Pre-
mium Collection och Social Services Abstracts. Sökorden som användes i databasen Social 
Science Premium Collection var women, disability och crime. Kombinationen crime AND 
disabilty gav 2853 träffar, filtret peer review användes vilket gav 1209 träffar. Vidare applice-
rades ett till filter fulltext vilket gav totalt 338 artiklar. De 338 artiklarna granskades i samma 
ordning som föregående databassökning genom att först läsa titlarna, där många sållades bort 
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som dubbletter eller på grund av att de behandlade en helt annan målgrupp än kvinnor med 
funktionsvariation. I steg två lästes sammanfattningen och i steg tre artiklarnas fulltext. I det 
första steget bedömdes 17 av artiklarna relevanta endast genom att titeln lästes. Av dessa var 
3 stycken fortfarande relevanta genom att sammanfattningen lästes. När fulltexten lästes in-
kluderades tillslut 2 artiklar. Sökorden som användes i databasen Social Services Abstract var 
women AND disability AND violence vilket gav 162 träffar i kombination med filtret peer re-
view. Samtliga artikeltitlar granskades vilket gav 19 relevanta artiklar. Efter att sammanfatt-
ningarna lästes exkluderades ytterligare 12 artiklar. De 7 kvarvarande lästes i fulltext vilket 
resulterade i 4 artiklar som inkluderades i studien med anledning av att 3 av artiklarna inte be-
döms kunna svara mot studiesyftet. Totalt inkluderades 13 stycken artiklar i studien. 
 
Utöver de filter som appliceras i litteratursökningen har också ett antal inklusions- och exklus-
ionskriterier använts. Syftet med sådana kriterier är att avgränsa studien och på så sätt svara 
mot studiesyftet och eventuella frågeställningar (Booth et al., 2016). Dessa kriterier har be-
stämts på förhand och fungerat som en ytterligare avgränsning för att resultatet av litteraturs-
ökningen ska hållas så relevant som möjligt. Ett första kriterium består i en avgränsning i mål-
gruppens ålder. Samtliga kvinnor som deltar i de undersökningar studien inkluderat är mellan 
åldrarna 18–99 år vid det tillfälle de deltagit i respektive undersökning. Ett andra kriterium 
har varit att studien endast ska inkludera undersökningar gjorda efter år 2005. Ett kriterium på 
årtal sattes upp med intentionen att hålla forskningen som inkluderas så relevant och aktuell 
som möjligt.  
 
4.4 Urvalsmetod 
Utgångspunkten för urvalet av artiklar under tidigare forskningsöversikt har varit att beakta 
hur väl artikeln i fråga svarar mot syftet. För att finna relevanta artiklar och främja en objektiv 
sökning har på förhand en bestämd systematisk urvalsprocess tillämpats. Ett systematiskt till-
vägagångssätt är det bästa sättet att undvika en vinklad undersökning (Booth et al., 2016). 
Systematiken gör också arbetet med att finna studier som svarar mot frågeställningarna en-
klare. Urvalsprocessen har bestått i att först välja relevanta databaser för studiens syfte inom 
disciplinen socialt arbete. Efter detta har en form av kritisk granskning gjorts för att gå ige-
nom och bedöma hur väl artiklarna svarar mot studiesyftet. En kritisk granskning kan verka 
för att främja objektivitet, kvalité samt vara ett behjälpligt verktyg för att identifiera den mest 
signifikanta forskningen inom ett visst fält (Booth et al., 2016). Vid bedömningen av artik-
larna har ett antal frågor tagits i beaktning (se bilaga 1). Dessa frågor har bestämts på förhand 
och innefattar; Är artikelns metod, syfte och tillvägagångssätt väl beskriven? Kan artikelns re-
sultat anses användbart i studien? Har artikeln kunnat svara på sin egen frågeställning på ett 
sätt som känns seriöst och baserat på fakta som framkommit i undersökningen? 
 
4.5 Källkritik 
Enligt Thurén (2013) anses vetenskapliga studier generellt sett ha en hög tillförlighet. Inom 
vetenskapen finns det spärrar som ger en viss garanti mot fusk och uppenbara felaktigheter. 
Forskare måste öppet redogöra för varifrån de får sina uppgifter samt vilka metoder de använ-
der för att dra slutsatser av sitt material. Exempelvis kan det uppkomma problematik på grund 
av ekonomiska intressen där en studie är sponsrad av en intresseorganisation eller företag, och 
inte presenterar detta i studien. Granskaren skall applicera systematiska metoder vid bedöm-
ning av studiernas kvalité exempelvis med hjälp av en formell checklista (Booth et al., 2016). 
Eftersom det är viktigt att inkludera studier med hög tillförlighet och trovärdighet har denna 
studie tagit hänsyn till vikten av kollegial granskning. Samtliga artiklar som inkluderas i 
denna litteraturstudie är kollegialt granskade vetenskapliga studier. Detta innebär att artiklarna 
har utsatts för kritik av andra forskare och innehållet uppfyller krav på vetenskaplig nivå inom 
fältet. Utöver detta har en checklista använts i bedömningen av artiklarnas kvalité (se bilaga 
1).  
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4.6 Metoddiskussion  
En viktig del i en forskningsprocess är att redovisa för studiens tillvägagångssätt. Förelig-
gande studie redovisar samtliga delar i tillvägagångssättet, dock blir det av vikt att visa på vad 
som kan anses som begränsningar i valet av forskningsmetod. Att påtala brister i kvantitativ 
och kvalitativ metod blir relevant för att förstå varför en kombination av dessa har kommit att 
ligga till grund för studiens metodval. Begränsningen i kvalitativ metod kan exempelvis ligga 
i att lägga för mycket fokus på individers subjektiva upplevelser, den egna förståelsen och in-
tresset för ämnet som undersöks (Bryman, 2018). I och med användandet av kvalitativ forsk-
ningsmetod blir det oundvikligt att subjektiva bedömningar tar plats och påverkar det slutliga 
resultatet - detta behöver dock inte alltid vara negativt utan kan lika gärna tillföra relevanta 
aspekter i exempelvis diskussion. Kvantitativ metod har istället en begränsning i att endast 
söka efter vad som är mätbart. Här riskerar förståelsen för människors upplevelser och beteen-
den enligt Bryman falla bort. Att studien använder sig av både kvantitativa och kvalitativa ar-
tiklar ger förhoppningsvis en kombination av styrkorna hos de båda metoderna där den kvali-
tativa analysmetoden ger en djupare förståelse för vad som uppmätas i de kvantitativa artik-
larna. Genom att låta de kvalitativa artiklarna förklara resultatet av de kvantitativa får ana-
lysen en mer givande funktion och skapar i sin tur en djupare förståelse. 
 
Slutligen har tidigare erfarenheter alltid en inverkan vid analys av empiri (Bergström & 
Boreus, 2012). De egna erfarenheterna innefattar i detta fall bland annat erfarenheter som 
kommit till genom socionomutbildningen och yrkeserfarenheter inom socialt arbete. Dessa er-
farenheter har en påverkan på hur tolkningar och analys genomförs, vilket innebär en begräns-
ning då de egna erfarenheterna riskerar påverka hur vi förstår en artikel och i slutänden även 
resultaten. Det blir därför viktigt att vara öppen kring detta - både för att göra läsaren med-
veten om det och för att visa att det tagits i beaktande.  Öppenheten blir även viktig i relation 
till studiens validitet och reliabilitet (Booth et al. 2016). Att redogöra för tillvägagångssätt blir 
således även ett sätt att öka studiens tillförlitlighet genom att redovisa möjliga faktorer som 
kan tänkas påverka studieresultatet och därigenom säkra replikerbarheten. 
 
4.7 Etiska överväganden 
Genom hela studieprocessen har forskare ett ansvar att upprätthålla vissa etiska grundkrav. 
Det svenska vetenskapsrådet (2002) ställer fyra etiska grundkrav på forskning, dessa är föl-
jande; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. In-
formationskravet innebär att forskaren skall informera undersökningspersoner om de rådande 
undersökningsvillkoren samt att individen deltar på frivilliga grunder. Samtyckeskravet hand-
lar om att forskaren skall inhämta undersökningspersonernas samtycke. I de fall undersök-
ningspersonen är minderårig bör samtycke dessutom inhämtas från förälder alternativt vård-
nadshavare. De som medverkar i en undersökning har även rätt att bestämma hur länge och på 
vilka villkor de skall delta i undersökningen samt att ett beroendeförhållande inte bör före-
ligga mellan forskaren och undersökningspersoner. Konfidentialitetskravet syftar till att per-
sonuppgifter om undersökningspersoner skall behandlas med konfidentialitet samt förvaras på 
ett sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. En förbindelse om tystnadsplikt skall omfatta 
all personal i ett forskningsprojekt. Slutligen handlar Nyttjandekravet om att insamlade upp-
gifter om enskilda personer som deltar i undersökning endast får användas för forskningssyfte 
(Vetenskapsrådet, 2002). Med anledning av att denna studie är en systematisk litteraturöver-
sikt som baseras på tidigare forskning, blir de fyra etiska grundkraven inte tillämpbara på 
samma sätt. Detta är också en av anledningarna till varför en systematisk litteraturöversikt 
valdes till förmån för andra metoder, särskilt då studien behandlar ämnet våld. Det föreligger 
således inte någon direkt kontakt med undersökningspersonerna från de inkluderade studierna. 
Däremot är ett kriterium för att en studie ska inkluderas i denna litteraturöversikt att studierna 
är kollegialt granskade och bedöms upprätthålla en vetenskaplig standard - i vilket etik ingår. 
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Denna studie har även sett till att forskarna i de inkluderade studierna på ett eller annat sätt vi-
sat hur de har beaktat etiska frågor och dilemman i sina studier. Till sist bör även nämnas att 
studien baserat sina resultat på redan publicerad forskning och av denna anledning har arbetet 
skett nära den data som framkommit i artiklarna, allt för att undvika vida och utsvävande tolk-
ningar av data.  
 

5. Resultat 
I följande avsnitt presenteras resultatet i en tabell (se tabell 1) med samtliga inkluderade stu-
dier. Syftet med tabellen är att skapa en översikt över den forskning som valts ut i studien. En 
djupare presentation av resultatet görs under rubriken tematisk analys och senare under dis-
kussionsavsnittet med hjälp av teorierna. 
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Tabell 1, Sammanställning över inkluderade studier 

Studie Syfte Urval Metod Resultat 

Ballan, 2016 Studiens syfte är undersöka 
döva kvinnor som deltar i 
programmet Våld i nära re-
lation för kvinnor med funkt-
ionsvariation och deras 
unika erfarenheter, resursbe-
hov samt de eventuella hin-
der som kvinnorna möter då 
de söker hjälp. 

Studiens består av 80 döva 
kvinnor som deltar i ett inti-
mate partner violence pro-
gram för personer med 
funktionsvariation. Under-
sökningspersonerna är 18 år 
eller äldre, lever eller har 
levt med våldsam partner 
och är diagnostiserad. 

Data som har använts i studien 
hämtades från deltagarnas utred-
ningar på The secret garden, 
New york. 

Studiens resultat visar att 83, 1% av våld förövaren mot 
kvinnorna identifierats som en partner eller tidigare part-
ner. Fysiskt våld utan ett vapen är den vanligaste typen 
av våld för de allvarligaste fallen (56,8%), och den sen-
aste fallen (63,6%). Deltagarna utstå våldsamma situat-
ionerna under längre period med över tredjedelen (34%) 
rapportering av våldsutsatthet på tio år eller längre. 

Barret, 2008 Syftet är att jämföra skillna-
den mellan kvinnor med och 
utan funktionsvariation vad 
gäller utsattheten för våld i 
nära relation, specifikt part-
nervåld. Studien undersöker 
också kvinnornas hälsa och 
tillgång till hälso- och sjuk-
vård. 

23 154 kvinnor från 7 delsta-
ter i USA. 6309 stycken av 
dessa tillhör gruppen kvinnor 
med funktionsvariation. 

Studien tar fram resultat genom 
logistisk regressionsanalys av 
insamlade data från en telefon-
surveyundersökning med slump-
mässigt urval.   

Studien finner att kvinnor med funktionsvariation är ut-
satta för en signifikant högre risk vad gäller just partner-
våld, jämfört med andra kvinnor. Kvinnorna med funkt-
ionsvariation är också 35% mindre benägna att rappor-
tera sin hälsa som god samt har sämre tillgång till hälso- 
och sjukvård än resterande grupp kvinnor. 

Basile, 2016 Syftet är att undersöka före-
komsten av sexuellt våld 
mellan män och kvinnor med 
och utan funktionsvariation. 

Urvalet består av 9086 ame-
rikanska kvinnor och 7421 
amerikanska män.  

Studien hämtar data från Nat-
ional Intimate Partner och Sex-
ual Violence Survey från 2010. 
Studien baseras på telefoninter-
vjuer med amerikanska kvinnor 
och män, 18 år och äldre, som 
har utsatts för sexuellt våld. I in-
tervjuerna får undersökningsper-
sonerna rapportera förekomsten 
under de senaste 12 månaderna. 

Studien visar att ca 1,8% av kvinnorna med funktionsva-
riation rapporterade  att de har upplevt våldtäkt de sen-
aste tolv, jämfört med 0,9% av kvinnorna utan funkt-
ionsvariation. Vidare har 6,9 % av kvinnorna med funkt-
ionsvariationer rapporterat andra typer av sexuellt våld 
jämfört med 5,2% av kvinnorna utan funktionsvariation 
de senaste tolv månaderna. 

Brown, 2017 Syftet är att undersöka före-
komsten av oönskade sexu-
ella kontakter för studenter 
med autismspektrumtillstånd 

Urvalet består av undersök-
ningar på nio olika lärosäten 
i USA. Totalt deltog 34,879 
studenter med AST, annan 

Datainsamlingsmetoden är sur-
veyundersökningar (vad är det? 
Är det enkät?) med en total 
svarsfrekvens på 27%. Det är ju 

Resultatet visar att det förekommer ett signifikant sam-
band mellan funktionsvariation och studenternas erfaren-
het av oönskade sexuella kontakter. Både studenter med 
AST och andra funktionsvariationer rapporterade högre 
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[AST]. Studien syftar även 
till att jämföra gruppen med 
jämförelsegrupper; studenter 
med andra typer av funkt-
ionsvariationer och studenter 
utan funktionsvariation. 

funktionsvariation eller utan 
funktionsvariation. 

en mycket låg svarsfrekvens och 
jag vet ej om siffran 34 879 är 
totalen?  

antal oönskade sexuella kontakter än jämförelsegruppen. 
Även om endast 27,8% av studenterna med AST var 
kvinnor, utgjorde denna grupp en majoritet, nämligen 
61,5% av de studenter som rapporterade oönskade sexu-
ella kontakter. Gruppen män med funktionsvariation 
uppgav signifikant lägre nivå av oönskade sexuella kon-
takter, 15,4%, av de män (59% av undersökningsperso-
nerna) som deltog i studien. 

Brownridge, 
2016 

Studiens syfte är att under-
söka risken för partnervåld 
(intimate partner violence) 
mot kvinnor och män med 
och utan funktionsvariation. 

Urvalet består av ett slump-
mässigt urval av 15 010 ka-
nadensare, 15 år och äldre. 

Datainsamlingsmetoden som an-
vänds i studien består av data-
stödd telefonintervju. 

Resultatet visar att kvinnor med funktionsvariation har 
en högre förekomst av våld jämfört med kvinnor utan 
funktionsvariation. Kvinnor med fysisk funktionsvariat-
ion har 49% högre risk att utsättas våld jämfört med 
kvinnor utan funktionsvariation. Hos kvinnor med icke-
fysiska funktionsvariation, men med multipla funktions-
variation är förekomsten av våld ca 12%, nästan en tre-
dubblad risk för våldsutsatthet jämfört med dem utan fy-
siska funktionsvariation, och dubbelt så hög risk jämfört 
med de med fysiska funktionsvariation. 

Brownridge, 
2006 

Studiens syfte är att under-
söka huruvida (kanaden-
siska) kvinnor med funkt-
ionsvariation har högre risk 
att utsättas för våld än andra 
kvinnor och om så är fallet 
undersöka hur omfattande 
risken är. 

Urvalet består av 7027 
heterosexuella kvinnor som 
antingen var gifta eller levde 
i motsvarande sambo-
liknande relation vid tiden då 
studien gjordes. 1092 av 
dessa kvinnor uppger att de 
har någon typ av funktions-
variation. 

Studien är av kvantitativ karak-
tär och data är hämtat från en 
generell social surveystudie be-
stående av djupgående telefo-
nintervjuer. 

Resultatet visar att kvinnor med någon typ av funktions-
variation visar 40% högre risk att utsättas för våld än 
andra kvinnor sett till fem år innan intervjuerna. Kvinnor 
med funktionsvariation verkade också vara utsatta för 
allvarligare typer av våld än resterande kvinnor. Studien 
härleder detta till hur kvinnorna ofta är i beroendeställ-
ning till sin partner samt hur de beskriver relationen till 
partnern och dennes karaktärsdrag. Studien framhåller 
som bidragande faktor; manlig kontroll över partnern 
samt mannens upplevda äganderätt över den kvinnliga 
kroppen. 

Douglas, 
2016 

Studien utgår ifrån att perso-
ner med funktionsvariationer 
är mer benägna att uppleva 
våld i hemmet samt möta yt-
terligare hinder att lämna. 
Studiens syfte är då att ana-
lysera hur bland annat 

Urvalet består av data från 6 
kvinnor med funktionsvariat-
ioner. 

Studien är av kvalitativ karaktär. 
Narrativa Intervjuer har använts 
i studien för att samla in data. 

Alla undersökningspersonerna identifierade sina svårig-
heter och sårbarhet hade en betydande påverkan på deras 
upplevelse av våld i hemmet. Dessutom identifieras 
social och fysisk isolering som ytterligare faktorer som 
ökar risken för undersökningspersonernas våldsutsatthet. 
Kvinnor med intellektuell funktionsvariation kan vara 
särskilt utsatta för våld. Det kan vara utmanande för 
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socialtjänsten hanterade 
ärenden som handlar om 6 
kvinnor med funktionsvariat-
ioner som sökte hjälp att fly 
våld i hemmet. 

myndigheter att agera vad gäller våld mot personer med 
funktionsvariation. Vissa polis- och socialarbetare var 
stödjande medan andra hindrade kvinnorna från rättvis 
tillgång till rättssystemet. 

Hauge, 2011 Studien syftar till att skapa 
förståelse för vilka behov 
kvinnor med funktionsvariat-
ion som upplevt våld har. 
Studien undersöker också 
kunskapsluckor i nuvarande 
forskning samt letar exempel 
på strategier som fungerat 
bra för behandling av mål-
gruppen. 

Urvalet består av 15 inter-
vjuer med personer med pro-
fessionell bakgrund. 30 kvin-
nor med olika typ av funkt-
ionsvariation, sexualitet, et-
niska bakgrunder samt socio-
ekonomiska bakgrunder. Ge-
mensamt för samtliga var att 
de upplevt våld. 

Studien är till största del kvalita-
tiv men har också kvantitativa 
inslag då den kombinerar datain-
samlingsmetoderna; djupgående 
intervju, fokusgruppsintervju 
samt surveyundersökning. En 
nationell surveyundersökning 
med  131 245 deltagare används 
för att identifiera 30 kvinnor 
med olika bakgrund som sedan 
deltar i djupgående intervjuer. 

Studien finner att kvinnor med funktionsvariation upple-
ver en högre grad av psykiskt våld i form av emotionella 
kränkningar och förnedring än andra kvinnor. Sexuellt 
våld särskilde sig som den vanligaste våldstypen bland 
kvinnorna. I de fall gärningsmannen var kvinnans vår-
dare är våldet ofta av en sådan art att det bedöms som  
särskilt allvarligt, dessa kvinnor var dessutom mindre 
benägna att söka hjälp. En anledning till att våldet be-
döms som särskilt allvarligt var att det oftast sker i kom-
bination med försummelse, där vårdaren konsekvent inte 
ger kvinnorna den vård/hjälp/stöd de behöver. 

Martin, 2006 Studien syftar till att under-
söka samband mellan kvin-
nors funktionsvariation och 
upplevelsen av våld det sen-
aste året. 

Urvalet består av 5326 kvin-
nor bosatta i USA. Kvin-
norna är vid deltagandet 18–
99 år. Kvinnor boende på 
olika typer av institutioner är 
exkluderade ur studien. 26% 
av kvinnorna uppges ha nå-
gon typ av funktionsvariat-
ion och 49% uppger annan 
etnisk bakgrund. 

Studien är av kvantitativ karak-
tär och är baserad på en repre-
sentativ surveyundersökning 
över telefon.  

Studien finner att det inte finns någon signifikant skill-
nad mellan kvinnor med funktionsvariation och andra 
kvinnor vad gäller att ha upplevt fysiskt våld det senaste 
året. Däremot kan en fyra gånger så hög grad av sexuellt 
våld ses hos gruppen kvinnor med funktionsvariation 
jämfört med resterande kvinnor. 

Olsen, 2016 Studiens syfte är att skapa 
diskussion kring ett projekt 
som undersökte anledning-
arna till varför organisationer 
som sysslar med stöd miss-
lyckats med att tillgodose de 
behov kvinnor med inlär-
ningssvårigheter har. 

Urvalet består av personal 
från ett universitet, kvinnor 
med inlärningssvårigheter, 
en frivillighetsorganisation 
engagerade i hjälp och stöd 
för våldsdrabbade kvinnor 
och ett kriscenter för vålds-
utsatta kvinnor. 

Studien utgår från en kvalitativ 
metod. Åtgärdsinlärningsme-
toder (action learning methods) 
används för att sammanföra ett 
brett spektrum av expertis och 
erfarenhet.  

Studien visar att kvinnor med inlärningssvårigheter inte  
får tillräckligt med stöd då de blivit utsatta för våldtäkt. 
Kvinnorna upplever att de hela tiden hänvisas vidare till 
andra verksamheter. Några av kvinnorna berättar att de 
inte tilläts rapportera in våldtäkter på grund av att de inte 
fick prata med personal utan telefonsvarare. Det konsta-
teras behov av utbildning av personal som jobbar inom 
kriscentrum för våldsutsatta kvinnor. 
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Platt, 2017 Studiens syfte är att under-
söka könsskillnader och lik-
heter i förekomsten av olika 
former av våld i relation till 
förövarens identitet och bete-
ende samt om personen 
funktionsvariation. 

Urvalet består av 350 under-
sökningspersoner med ut-
vecklingsstörning som dia-
gnostiserats innan 22 års ål-
der. 

Studien är en tvärsnittsstudie. 
Survey undersökningar används 
som datainsamlingsmetod i stu-
dien. 

Studiens resultat visar att 61,9 % av männen och 58,2% 
av kvinnorna har upplevt våld som barn respektive 
63,7% och 68,2% som vuxna. Fler kvinnor än män har 
upplevt sexuella övergrepp. Det förekommer dock ingen 
könsskillnad vad gäller förekomsten av annan form av 
våld. Kvinnor var mer sannolikt än män att identifiera en 
partner som förövaren. Studien visar även att funktions-
variation har betydelser för förekomsten våld för både 
män och kvinnor med utvecklingsstörning jämfört med 
jämnåriga utan utvecklingsstörning. 

Ruchira, 
2012 

Studiens syfte är att under-
söka våld mot kvinnor som 
har funktionsvariation till 
följd av graviditet.  

Djupgående intervjuer hölls 
med 17 kvinnor från den 
bangladeshiska landsbygden. 

Studien är kvalitativ i sin metod. 
Kvinnorna som deltar i intervju-
erna är specifikt utvalda enligt 
satta kriterier bestående av ett 
antal funktionsvariationer för-
knippade med graviditet och 
barnafödsel. Ett annat kriterium 
var det antal år kvinnorna har 
haft funktionsvariationen. Kvin-
norna identifierades med hjälp 
av lokal hälso- och sjukvårds-
personal. 

En majoritet av kvinnorna uppger att de upplever åter-
kommande psykiskt våld, ofta med verbala övergrepp 
som anspelar på kvinnornas funktionsvariation. Det 
handlar bland annat om att kvinnorna inte kan tillfreds-
ställa sin man sexuellt till följd av sin funktionsvariation, 
att de inte kan utföra alla sysslor i hemmet eller att de 
blir hånade av personer i sin närhet. Det visar sig också 
att kvinnorna i samtliga fall står i en beroendesituation 
till sin partner och det spekuleras kring hur detta kan på-
verka kvinnans situation negativt. 

Velonis, 
2017 

Syftet är att undersöka fak-
torerna bostadsstabilitet och 
hälsa samt hur de bidrar till 
att kvinnor som upplever 
våld i sin relation inte väljer 
att separera från partnern.  

Urvalet består av 41 kvinnor 
i åldrarna 25 till 60 år bo-
ende i fem olika regioner i 
Ontario, Kanada.  

Datainsamlingsmetoden består 
av semistrukturerade intervjuer 
samt fallstudier från en (menar 
ni tidigare) kvantitativ studie. 

Studiens resultat visar att multipla faktorer bland annat 
funktionsvariationen i sig, sårbarhet och brist på socialt 
stöd begränsar kvinnors möjligheter till att lämna sina 
våldsamma partner 
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6. Tematisk analys 
I följande avsnitt presenteras resultatet genom en tematisk analys där varje rubrik är tematise-
rad efter förekomsten av de olika våldstyperna samt efter återkommande teman i studierna. 
De teman som framkommer är; Våld i nära relationer, Sexuellt våld - den vanligaste våldsty-
pen, Fysisk våld, psykiskt våld och försummelse och Att stanna kvar i våld och inte söka hjälp.  
 
6.1 Våld i nära relationer 
Ett antal studier (Hauge, Thaira & Mullender, 2011; Ruchira, Lauren, Chowdhury, Khan, Bil-
kis, Koblinsky, 2012) inom temat våld mot kvinnor med funktionsvariation visar att just grup-
pen kvinnor med funktionsvariation många gånger är särskilt utsatta för olika typer av våld 
jämfört med andra kvinnor. Studierna nämner även möjliga förklaringar till varför det ser ut 
som det gör. Våld i nära relation kan nämnas som ett exempel på en våldssituation som är 
vanlig bland både kvinnor med funktionsvariation och andra kvinnor. Våldet tenderar dock att 
få allvarligare konsekvenser för kvinnor med funktionsvariation då dessa i många fall står i 
beroendeställning till personerna som utövar våldet (Hauge, Thaira & Mullender, 2011). En 
kanadensisk studie (Brownridge, 2006) finner bland annat att kvinnor med nedsatt funktions-
förmåga har en cirka 39% högre risk att utsättas för partnervåld än resterande kvinnor och vål-
det visade sig dessutom för dessa också oftare vara av en allvarligare grad. Partnervåld i detta 
fall specificeras inte till en enskild våldstyp utan innefattar samtliga våldstyper som upplevs 
av kvinnor där våldsutövaren är kvinnans partner (Ruchira, et al., 2012).  
 
Målgruppen kvinnor med icke-fysiska funktionsvariationer nämns specifikt som en särskilt 
utsatt grupp när det gäller att utsättas för våld från en partner. Våldsfrekvensen uppmätts till 
dubbelt så hög när det kommer till just kvinnor med icke-fysiska funktionsvariationer jämfört 
med kvinnor som endast har fysiska funktionsvariationer. Vidare är våldsfrekvensen tre 
gånger så hög hos gruppen kvinnor med icke-fysisk funktionsvariation jämförs med kvinnor 
som helt saknar en funktionsvariation (Brownridge, 2016). Möjliga förklaringar till våldsut-
sattheten som lyfts fram är kvinnornas beroendeställning till sin partner. I samtliga fall är det 
män som utövar våld mot kvinnor, vilket dock kan tänkas härledas till att de flesta kvinnorna 
antas leva i heterosexuella relationer och således endast har manliga partners. En koppling 
görs även till våldsfrekvensen och kvinnornas beskrivning av sin relation och karaktärsdragen 
hos partnern, vilket verkar ha ett samband med hur allvarligt det upplevda våldet är. Då kvin-
nan exempelvis beskriver att den manliga partnern har en viss rätt till det våld han utövar eller 
då kvinnan beskriver en viss aggressivitet kan allvarligare grad av våld uppmätas 
(Brownridge, 2006). Andra förklaringar till kvinnors utsatthet för våld som diskuteras inklu-
derar kvinnors beroendeställning till sina manliga partners samt i relation till funktionsvariat-
ionen.  
 
Utsattheten diskuteras även i relation till marginalisering och etnisk bakgrund då kvinnor från 
marginaliserade grupper ofta löper högre risk att utsättas för våld än kvinnor från resterande 
samhällsgrupper. Förutom etnisk bakgrund finns även samband mellan våldsutsatthet, social 
isolering, fattigdom och en bristfällig samhällsintegration (Douglas & Harpur, 2016). Till sist 
kan nämnas att oavsett vilken våldstyp det handlar om tenderar våldsutövaren att vara någon 
som är nära kvinnan. Det kan vara en partner, nära släktingar som träffar kvinnan ofta, vård-
personal eller personal på diverse olika transporttjänster. Det finns här en viss likhet mellan 
kvinnor med funktionsvariation och gruppen kvinnor generellt - den vanligaste typen av våld 
begås inte av för den drabbade helt okända personer utan av personer som står den drabbade 
nära. Den stora skillnaden, det som gör en kvinna med funktionsvariationer särskilt utsatt, är 
beroendeställningen (Platt et al., 2017). 
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6.2 Sexuellt våld - den vanligaste våldstypen 
Sexuellt våld lyfts inom målgruppen kvinnor med funktionsvariation som den vanligaste 
våldstypen. Sexuellt våld benämns som ett folkhälsoproblem som påverkar miljontals männi-
skor varje år. Det poängteras dessutom att kvinnor och personer från just etniska minoritets-
grupper är extra utsatta för sexuellt våld (Basile, Breding & Smith, 2016). I en amerikansk 
studie kunde en fyra gånger så hög nivå av sexuellt våld ses bland gruppen kvinnor med 
funktionsvariation jämfört med resterande kvinnor (Martin et al., 2006). Studien fann dessu-
tom att det finns ett signifikant samband mellan variablerna ålder och etnicitet och sexuellt 
våld. Hos både gruppen kvinnor med funktionsvariation och dem utan kunde en högre nivå av 
sexuellt våld observeras. Vidare upplevde gruppen unga, rasifierade och svarta kvinnor, oav-
sett funktionsnivå, en högre nivå av sexuellt våld. Frekvensen av våld är dock högre i gruppen 
kvinnor med funktionsvariation då kvinnan i fråga är ung/svart eller rasifierad jämfört med 
om kvinnan inte har en funktionsvariation.  
 
Ytterligare en studie (Olsen & Carter, 2015) finner att kvinnor med funktionsvariationer, eller 
specifikt inlärningssvårigheter till följd av psykisk funktionsvariation har tio gånger så hög 
risk att utsättas för sexuellt våld jämfört med andra kvinnor. Frekvensen av sexuellt våld mot 
målgruppen kvinnor med funktionsvariation uppmätts till 50% i Storbritannien respektive 
70% i USA (Olsen & Carter, 2015). I en undersökning gjord på kvinnliga studenter med 
funktionsvariation, specifikt kvinnor med autismspektrumtillstånd [AST] och utvecklingsstör-
ning, framgår att kvinnor med AST har en signifikant högre risk att uppleva oönskade sexu-
ella kontakter jämfört med män med samma diagnos. De oönskade sexuella kontakterna kan 
bestå av allt från oönskade icke våldsamma sexuella närmanden till våldshandlingar av sexu-
ell art. Ett samband som kan ses är att kvinnorna som utsätts ofta har en begränsad kunskap 
kring ämnet sex vilket gör dem extra utsatta för just den våldstypen (Brown, Edlyn & Rankin, 
2017).  
 
Enligt Olsen och Carter (2015) visar forskning att föräldrar till barn med funktionsvariation 
generellt sett har en uppfattning om att bästa sättet att skydda sina barn med inlärningssvårig-
heter är genom att begränsa barnens sexualkunskap. Bristande sexualkunskap har i sin tur vi-
sat sig bidra till begränsad förståelse för sexuella beteenden och svårigheter att inleda hälso-
samma sexuella relationer, särskilt hos personer med intellektuella funktionsvariationer. Likt 
det generella våld som kvinnor med funktionsvariation utsätts för förknippas även det sexu-
ella våldet med den beroendeställning som skapas i och med kvinnornas funktionsvariation 
och de hinder som uppstår i vardagen i och med en nedsatt funktionsförmåga. Beroendeställ-
ningen grundar sig ofta i ett vårdbehov och ekonomiska svårigheter. Det som tydligt kan ses 
är att en beroendeställning bidrar till ökad risk för utnyttjande och våld. I sådana beroendesi-
tuationer är våldsutövaren oftast en person som kvinnan är beroende av för sin dagliga livsfö-
ring (Douglas & Harpur, 2016). 
 
6.3 Fysiskt våld, psykiskt våld och försummelse 
Kvinnor med funktionsvariation utsätts även för andra former av våld och kränkande behand-
ling såväl fysisk som psykisk. Enligt en studie utförd av Hauge et al. (2011) upplever kvinnor 
med funktionsvariation en högre grad av psykiskt våld än andra kvinnor. Författarna lyfter 
emotionella och verbala kränkningar och förnedring inom våldstypen psykiskt våld som van-
ligt förekommande bland kvinnorna. Utöver dessa våldstyper uppmärksammas även försum-
melse som vanligt förekommande hos gruppen. Försummelsen som kan observeras involverar 
bland annat att kvinnorna utsättas för exempelvis under- och över administrering av medici-
ner, stöld och illabehandling från personer i sin närhet - speciellt vårdpersonal (Platt et al. 
2017). En studie utförd i Bangladesh av Ruchira et al. (2012) visar att de undersökta kvin-
norna med funktionsvariation upplever känslan av otillräcklighet på grund av sin oförmåga att 
utföra hemsysslor eller tillfredsställa sina män sexuellt. Känslan av otillräckligheten 
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uppkommer i ett flertal tillfällen som en konsekvens av upplevda verbala kränkningar där 
kvinnan får höra att hon är otillräcklig. Studieresultatet visar att en majoritet att de intervjuade 
kvinnorna någon gång har upplevt psykiskt våld i form av verbala övergrepp från någon i sin 
närhet. Kvinnorna uppger dessutom att de verbala övergreppen är den största anledningen till 
att de mår psykiskt dåligt. Dessutom kunde det psykiska våldet i samtliga fall kopplas till 
kvinnornas funktionsvariation. De verbala övergreppen innefattar bland annat att de inte kan 
tillfredsställa sin man sexuellt eller och att de inte kan utföra alla sysslorna i hemmet. Kvin-
norna uppger även att de ofta blir utsatta för hån och verbala kränkningar av personer i sin 
närhet. 
 
6.4 Att stanna kvar i våld och att inte söka hjälp 
Forskning visar att kvinnor med funktionsvariation är mer benägna att stanna kvar i våld-
samma miljöer, då främst relationer, under en längre period jämfört med kvinnor utan funkt-
ionsvariation. Velonis et al. (2017) undersöker anledningarna till varför kvinnor som upplever 
våld från sin partner inte lämnar partnern. Studien finner att kvinnornas funktionsvariation 
och sämre psykiska och fysiska mående utgör en sårbarhet som i kombination med andra fak-
torer såsom fattigdom, bostadsbrist och könstillhörighet har ett samband med kvinnornas val 
att stanna kvar i våldsamma relationer. En skillnad kunde bland annat ses i hur män med 
funktionsvariation mer sällan hamnade i de situationer som för kvinnorna med funktionsvari-
ation beskrevs som att välja att stanna kvar i en våldsam miljö. En annan studie (Platt et al., 
2017) kring utsatthet för våld hos kvinnor med funktionsvariation, där våldsutövaren är den-
nes personliga assistent, lyfter vad som beskrivs som mottagliga egenskaper och sårbarhet hos 
kvinnor som bidragande faktorer till att kvinnor med funktionsvariation stannar kvar i våld-
samma situationer med sina vårdgivare. Detta kopplas i studien till betydelsen av socialisering 
av kvinnor med funktionsvariation kan vara mer mottagliga i våldsamma situationer (Platt et 
al., 2017). 
 
Enligt en rad studier är benägenheten att söka hjälp från samhället efter upplevelser av våld 
mindre hos gruppen kvinnor med funktionsvariation jämfört med andra kvinnor. Kvinnor är 
enligt studien överrepresenterade i benägenheten att inte söka hjälp medan män, när de väl 
upplever våld, verkar ha en högre tendens att söka hjälp. Värt att nämna är bland annat att be-
nägenheten att söka hjälp från samhället minskar i takt med minskad funktionsförmåga. I en 
undersökning utförd av Hauge et al. (2011) visar det sig bland annat att kvinnor med funkt-
ionsvariation generellt sett var mindre benägna att söka hjälp jämfört med andra kvinnor som 
deltog i samma undersökning och att graden av funktionsförmåga har ett direkt samband med 
kvinnans tendens att söka hjälp. I kontakten med hjälpinstanser uppkommer ett antal hinder 
som står i vägen för att kvinnorna ska få det stöd och den hjälp de behöver. Brist på kunskap 
om olika stöd och hjälpinsatser som personer med funktionsvariation kan få och har rätt till, 
samt rädslan om att deras barn kan omhändertas identifieras som hinder för målgruppen 
(Douglas & Harpur, 2016). Olsen och Carter (2015) undersöker anledningar till varför kris-
centrum för personer som upplevt våldtäkt inte tillgodoser behoven av kvinnor med inlär-
ningssvårigheter och finner att kvinnor med funktionsvariation inte känner det stöd och hjälp 
de behöver efter att de blivit utsatta för våldtäkt. Undersökningspersonerna upplever att de 
hänvisas vidare till annan verksamhet flera gånger. Några av kvinnorna fick inte rapportera 
våldtäkten med anledningen att de inte klara av att komma förbi automatiserad telefonsvarare 
för att kunna prata med den professionella (Olsen & Carter 2015). 
 
6.5 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis utifrån forskningsstudierna kan det konstateras att kvinnor med funkt-
ionsvariation upplever högre våldsutsatthet jämfört med andra kvinnor (Hauge et al. 2011). 
Det visar även att förövare av våld mot kvinnorna oftast är personer som är nära dem exem-
pelvis partnern, vårdpersonal och släktingar (Platt et al., 2017), samt att kvinnorna oftast står i 
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beroendeställning till personerna som utsätter dem för våld (Brownridge, 2006). Det fram-
kommer vidare i studierna att kvinnor med funktionsvariation som tillhör marginaliserade 
grupper och etniska minoritetsgrupper löper högre risk att utsättas för våld jämfört med andra 
kvinnor (Douglas & Harpur, 2016). Enligt Basile et al. (2016) betraktas sexuellt våld som den 
vanligaste våldstypen bland kvinnor med funktionsvariation. Slutligen framkommer i forsk-
ning att kvinnor med funktionsvariation är mer benägna att stanna kvar i våldsamma miljöer 
(Velonis et al., 2017), samt att kvinnorna söker hjälp efter våldsupplevelse i mindre utsträck-
ning jämfört med andra kvinnor (Hauge et al., 2011). 
 

7. Analys 
I analysavsnittet appliceras teorierna radikalfeminism, makt och intersektionalitet på den em-
piri som presenteras i resultatet samt på de teman som presenteras i den tematiska analysen. 
 
7.1 Radikalfeministisk analys 
Radikalfeministisk teori får anses ha en relevant del i analys av det valda problemområdet då 
analysen kan appliceras på flera specifika studier i forskningsöversikten. Bland annat har flera 
studier (Ballan et al., 2016; Hauge, Thaira & Mullender, 2011; Martin et al., 2006) utgått från 
kvinnors egna erfarenheter, vilket är förenligt med den radikalfeministiska teoribildningen. 
Analysen kommer bland annat gå in på mäns sexuella våld mot kvinnor och hur orsaken kan 
härledas ur ett patriarkalt samhällssystem. En fråga som kommer att behandlas är huruvida 
våld mot kvinnor kan härledas till hur män anser sig ha en rätt till kvinnors kroppar. Till sist 
tas frågor upp kring kvinnors status i samhället kopplat till hur kvinnor med funktionsvariat-
ion är överrepresenterade i ett antal studier vad gäller våld som begås av en manlig partner.  
 
7.1.1 Kvinnors våldsutsatthet - män som förövare 
Våld i nära relation, vilket inkluderar samtliga våldstyper i olika omfattning, är vanligt bland 
både kvinnor med och utan funktionsvariation (Hauge, Thaira & Mullender, 2011). Ruchira et 
al. (2012) finner dock att kvinnor med funktionsvariation löper en 39% ökad risk att utsättas 
för våld från en partner. Våldet tenderar dessutom att vara av en allvarligare grad än hos andra 
kvinnor. Gemensamt för studierna kring partnervåld är att samtliga talar om kvinnor som 
våldsutsatta och förövare som närstående eller partner, vilket dock kan tänkas härledas till att 
de flesta kvinnorna antas leva i heterosexuella relationer och således endast har manliga part-
ners. Den radikalfeministiska teoribildningen talar bland annat om att samhället i grunden är 
patriarkalt och att män anses ha en viss rätt över kvinnors kroppar (Ljung, 2017). Att våldet 
främst utövas av män kan därför bland annat härledas till de patriarkala strukturer som sam-
hället är uppbyggt på. Då kvinnor lever i ett samhällssystem där män innehar det mesta av 
makten blir våldet en form av maktutövande gentemot kvinnan. När våldet tar uttrycket av 
partnervåld i en relation mellan en man och kvinna kan våldet reduceras ett verktyg som upp-
rätthåller det patriarkala systemet dem emellan. Kvinnan tvingas anpassa sig till de behov 
mannen har med rädslan för att utsättas för ytterligare våld. Det är inte heller säkert att våldet 
ses som något onormalt utan kvinnan i fråga kan lika gärna acceptera våldet som en del av ett 
normalt beteende. Då våldet ses som normalt har både kvinnan och mannen accepterat de rå-
dande samhällsstrukturerna vilket blir en faktor som bör lyftas fram som en särskild utsatthet. 
I och med en acceptans blir våldet svårare för omgivningen att upptäcka vilket ytterligare 
skulle försvåra de våldsutsatta kvinnornas situation. 
 
7.1.2 Beroendeställning 
Det finns en viss likhet mellan kvinnor med funktionsvariation och gruppen kvinnor generellt 
- den vanligaste typen av våld begås av personer som står den drabbade nära. Den stora skill-
naden, det som gör kvinnor med funktionsvariation särskilt utsatta, är beroendeställningen. 
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Det som visar sig ha en stark påverkan på funktionsvarierade kvinnors utsatthet för våld är be-
roendeställningen till personer i kvinnans närhet. Radikalfeminismen talar bland annat om 
män och kvinnors biologiska skillnader samt om mäns medfödda aggressivitet som en bidra-
gande faktor till varför män systematiskt överordnas kvinnor (Ljung, 2017). Kvinnans beroen-
deställning kan därav förstås som en naturlig del i de biologiska skillnader som i samhället 
skapar utrymme för ett patriarkalt system. Ett system som är verksamt i samhället i stort, där 
kvinnor underordnas män, bör även kunna appliceras på individnivå där det hjälper till att för-
klara varför kvinnans beroendeställning också påverkar utsattheten för våld. Den aggressivitet 
som beskrivs som medfödd hos män kan dessutom vara del i en förklaring till varför kvinnor 
med funktionsvariation i beroendeställning till manliga närstående är särskilt utsatta. Oavsett 
om funktionsvariationen är fysisk eller psykisk skulle kombinationen av kvinnans redan un-
derordnade roll och funktionsvariationen kunna tänkas förklara vad forskning beskriver som 
särskild utsatthet. Kvinnans funktionsvariation kan i sådana våldsamma situationer förstås 
som en katalysator för det våld som upplevs av kvinnor med funktionsvariation. 
 
7.1.3 Sexuellt förtryck 
Våld med sexuell karaktär beskrivs som den vanligast förekommande våldstypen hos mål-
gruppen kvinnor och hos kvinnor med funktionsvariation (Basile, Breding & Smith, 2016). I 
en undersökning från USA kan en fyra gånger så hög grad av sexuellt våld ses hos gruppen 
kvinnor med funktionsvariation jämfört med andra kvinnor (Martin et al. 2006). Oönskade 
sexuella kontakter kan vid sidan av det sexuella våldet även observeras i högre grad hos ex-
empelvis kvinnor med AST jämfört med män med samma diagnos. Kvinnor med funktionsva-
riation som utsätts för en hög frekvens av sexuellt våld har dessutom en begränsad kunskap 
om ämnet sex (Brown, Edlyn & Rankin, 2017). Mannens kontroll över kvinnokroppen och 
det sexuella förtryck som män utövar på kvinnor blir enligt radikalfeminism viktiga aspekter 
för att förstå kvinnlig utsatthet för sexuellt våld (Ljung, 2017). De samhällsstrukturer som 
möjliggör mannens kontroll över kvinnor kroppar kan således förstås som en del i de patriar-
kala strukturer som tar sitt uttryck genom sexuellt våld och/eller oönskade sexuella kontakter. 
Det sexuella våldet blir ännu ett verktyg för kontroll över kvinnan och ett sätt att tillfredsställa 
egna sexuella drifter, vilket i sig är förtryckande. Då män anser sig ha rätt till kvinnokroppen 
kan det för kvinnan bli avgörande att kunna uttrycka en ovilja gentemot mannen för att ha en 
möjlighet att avvärja närmanden som sker utan uttryckt vilja. Funktionsvariationen kan i så 
fall tänkas vara en försvårande faktor för kvinnan i att motsätta sig sexuellt förtryckt. Den 
skillnad som finns i tillgången på kunskap om sex hos kvinnor med funktionsvariation kontra 
andra kvinnor kan även tänkas ha en påverkan. Vet kvinnorna exempelvis att sex är frivilligt 
och hur väl kan de uttrycka detta? Det blir viktigt att poängtera att kvinnors förmåga att visa 
att de inte vill eller den eventuella okunskap kring ämnet sex som kan ses i forskningen inte 
ligger på individen utan på strukturell nivå. Brister i sexualkunskap och förståelsen hos män 
att de inte har rätt till kvinnors kroppar kan exempelvis härledas till brister i grundläggande 
sexualundervisning i skolan till följd av att samhället i grunden är patriarkalt. Då sexuellt våld 
benämns som den vanligaste våldstypen bland kvinnor med funktionsvariation kan tänkas att 
våldet med hjälp av radikalfeministisk teori kan förstås uppkomma ur ett sexuellt förtryck 
som en del  i en strukturell manlig kontroll. 
 
7.2 Makt 
Maktbegrepp kommer att användas för att tolka och belysa maktaspekterna i kvinnornas situ-
ation. Makt ses i föreliggande studie som relations- och situationsbunden och präglar relat-
ionen mellan kvinnor och män. Slutligen används makt för att tolka och belysa orättvisor som 
kvinnor med funktionsvariation upplever, på grund av kategoriseringar som sker på strukturell 
nivå. 
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7.2.1 Beroendeställning 
I studien av Hauge, Thaira & Mullender (2011) framgår att våld tenderar att få allvarligare 
konsekvenser för kvinnor med funktionsvariation då kvinnorna i många fall står i beroende-
ställning till personerna som utövar våldet. Beroendeställningen grundar sig ofta i ett omvård-
nadsbehov och ekonomiska svårigheter. Det som tydligt kan ses är att en beroendeställning 
bidrar till ökad risk för utnyttjande och våld. I sådana beroendesituationer är våldsutövaren 
oftast en person som kvinnan är beroende av i sin dagliga livsföring (Douglas & Harpur, 
2016). Enligt Börjesson och Rehn (2009) syftar maktens subjekt till de olika maktpositioner 
människor kan befinna sig i det sociala livet, där makt handlar om det som händer mellan 
människor. Författarna menar att denna positionering möjliggör ett maktförhållande mellan 
två människor där den ena innehar makt över den andra och därigenom kan påverka den an-
dres handlingar genom exempelvis utövandet av våld. Med grund i maktbegreppet kan det 
förstås att kvinnor med funktionsvariation står i beroendeställning till sin, oftast manliga, part-
ner eller närstående utifrån sin missgynnande maktposition. Kvinnans kapacitet att påverka 
sin egen situation ställer kvinnorna i en underlägsen maktposition till sin eventuella partner 
eller de närstående, vilket i sin tur kan leda till ökad våldsutsatthet för kvinnan. Även beroen-
deställningen ger upphov till att individer som kvinnorna är beroende av i sin dagliga livsfö-
ring innehar makt att påverka kvinnornas handlingar, vilket kan visa sig genom bland annat 
våldshandlingar och utnyttjanden. Denna typ av maktförhållande kan tänkas få allvarligare 
konsekvenser för de utsatta kvinnorna, särskilt då våldsutövaren står nära kvinnorna. Det kan 
då bli svårt att prata med en annan närstående eller utomstående om utsattheten eller ta sig ur 
situationen, särskilt i de fall kvinnans kontakt är begränsat till våldsutövaren. Det kan även 
tänkas att rädsla och känslan av maktlöshet som grundar sig i att inte ha någon nära att prata 
med även kan vara en faktor som påverkar kvinnornas situation. 
 
7.2.2 Könsmakt 
Majoriteten av kvinnorna med funktionsvariation som upplever våld anger sin manliga partner 
som våldsutövaren enligt ett antal undersökningar (Brownridge, 2006; Ruchira et al., 2012). 
Vidare beskriver kvinnorna sin manliga partner som att denne har en viss rätt till det våld han 
utövar (Brownridge, 2006). En studie utförd i Bangladesh av Ruchira et al. (2012) visar att de 
undersökta kvinnorna med funktionsvariation upplever känslan av otillräcklighet på grund av 
sin begränsade förmåga att utföra hemsysslor eller oförmågan att kunna tillfredsställa sina 
män sexuellt. Kvinnorna uppger även att de ofta blir utsatta för hån och verbala kränkningar 
av personer i sin närhet. I en undersökning gjord på kvinnliga studenter med funktionsvariat-
ion, specifikt kvinnor med autismspektrumtillstånd (AST) och utvecklingsstörning, framgår 
dessutom att kvinnor med AST har en signifikant högre risk att uppleva oönskade sexuella 
kontakter jämfört med män med samma diagnos (Brown, Edlyn & Rankin, 2017). Börjesson 
och Rehn (2009) påpekar att upplevelsen av makt tar olika uttryck beroende på om det hand-
lar om kvinnor eller män. Författarna menar att makt alltid står i förhållande till könsmakt, där 
kvinnor ofta står i mindre gynnsamma positioner än män. Begreppet makt kan appliceras på 
empirin för att förstå den könsmaktsordning och de patriarkala normer i samhället, där olika 
förväntningar ställs på kvinnor och män. Dessa förväntningar leder till ett maktförhållande 
mellan man och kvinna, där kvinnan förväntas infinna sig i rådande föreställningar kring vad 
och hur en kvinna ska vara, exempelvis stå i ett visst beroende till mannen. Detta blir tydligt 
bland annat genom hur kvinnorna ofta beskriver sin manliga partner som aggressiv och som 
att mannen har en viss rättighet över kvinnan. Maktaspekten kan också ses i hur kvinnorna ut-
sätts för hån och verbala kränkningar på grund av sin begränsade förmåga att utföra hemsyss-
lor och tillfredsställa sin man sexuellt. Genom att applicera begreppet könsmakt på dessa 
givna företeelser blir det tydligt att makten har en tydlig koppling till att kvinnorna är just 
kvinnor. De verbala kränkningarna, det upplevda våldet och föreställningen om mannen som 
överordnad blir alla delar i hur könsmaktsordningen upprätthålls i en given kontext. Köns-
makten blir även tydlig i jämförelsen mellan kvinnor och män med AST där kvinnor har en 
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signifikant högre risk att utsättas för oönskade sexuella kontakter än män med samma dia-
gnos. De oönskade kontakterna i detta fall förstås som en sorts manifestering av maktförhål-
landena mellan könen som tar sitt uttryck i sexuella kontakter. 
 
7.2.3 Maktstrukturer 
Studier visar att gruppen kvinnor med funktionsvariation många gånger är särskilt utsatta för 
olika typer av våld jämfört med andra kvinnor (Hauge, Thaira & Mullender, 2011). Målgrup-
pen lyfts även som särskilt utsatt för sexuellt våld och har tio gånger så hög risk att utsättas 
för sexuellt våld jämfört med andra kvinnor. Frekvensen av sexuellt våld mot målgruppen 
kvinnor med funktionsvariation uppmätts till 50% i Storbritannien respektive 70% i USA (Ol-
sen & Carter, 2015). Mattsson (2015) poängterar att maktens krafter skapar olika grupper och 
kategorier av människor i samhället, kallat maktstrukturer, grupperna ordnas hierarkiskt i för-
hållande till varandra, där vissa grupper värderas högre än andra. Maktstrukturerna ligger ut-
anför människors individuella påverkan och verkar på en mer övergripande strukturell nivå. 
Strukturerna bärs dock samtidigt upp av enskilda individer som del i ett kollektivt handlande. 
Kvinnor med funktionsvariation befinner sig genom rådande maktstrukturer i en missgynnad 
maktposition i förhållande till andra kvinnor och män i samhället, och är därmed särskilt ut-
satta för olika typer av förtryck och våld. Även om grupperingen ligger på en övergripande 
strukturell nivå, tar maktpositionen sitt uttryck genom exempelvis negativa eller fördomsfulla 
attityder och föreställningar gentemot kvinnor med funktionsvariation. Att just kvinnor med 
funktionsvariation är särskilt utsatta för våld kan således tänkas förklaras genom att våldet blir 
ett sätt för personer utan funktionsvariation att upprätthålla de rådande maktförhållandena i 
samhället.  
 
7.3 Intersektionalitet 
I följande avsnitt appliceras en intersektionell analys på empirin för att synliggöra hur olika 
kategorier såsom kön, etnicitet, funktionsvariation kan påverka kvinnornas utsatthet och till-
gång till stöd och hjälp. 
 
7.3.1 Att stanna kvar i en våldsam miljö 
Att kvinnor med funktionsvariation visar på en lägre tendens att lämna våldsamma situationer 
vilket blir tydligt då bland annat Velonis et al. (2017) i sin undersökning visar på att kvinnor 
som upplever våld från en partner tenderar att stanna kvar - särskilt om de har ett funktions-
hinder. Det finns en signifikant skillnad i att lämna våldsamma situationer både då gruppen 
kvinnor med funktionsvariation jämförs med andra kvinnor och då de jämförs med män i lik-
nande situationer. Det tas av upp ett antal faktorer som verkar kunna kopplas till varför kvin-
nor och särskilt kvinnor med funktionsvariation, har en tendens att stanna kvar i våldsamma 
miljöer. Faktorerna innefattar bland annat fattigdom, bostadsbrist, ett sämre fysiskt/psykiskt 
mående, könstillhörighet, socialisering och sårbara personliga egenskaper (Platt et al., 2017; 
Velonis et al., 2017). I enlighet med ett intersektionellt synsätt kan flera olika kategorier sam-
verka för att skapa en utsatthet (Mattsson, 2015). Det innebär att dessa faktorer bör analyseras 
tillsammans och inte som isolerade företeelser, även om faktorerna inte redovisas i en och 
samma studie. Att kvinnor med funktionsvariation tenderar att stanna kvar i våldsamma mil-
jöer bör således till att börja med förstås med bakgrunden av att de är kvinnor. Då normen i 
samhället är det manliga och maskulina existerar ett förtryck i samspelet mellan en manlig 
och kvinnlig partner - vilket får antas är det vanligaste i de flesta fall. Det kan således finnas 
en maktaspekt i relationen mellan den funktionsnedsatta kvinnan och den manliga partnern 
som har sin grund i könstillhörigheten - vilket i sin tur kan ha en påverkan på huruvida kvin-
nan kan/vill eller vågar lämna situationen och mannen. Denna aspekt kan dessutom förstärkas 
då fler faktorer samverkar. I de fall kvinnan har en manlig partner som dessutom har en högre 
funktionsgrad än kvinnan blir dessutom funktionsvariationen en aspekt som spelar in i för-
mågan att kunna lämna en given kontext. Funktionsvariationen kan antingen vara av fysisk art 
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där kvinnan rent fysiskt har svårare att lämna, eller psykisk där kvinnan skulle kunna ha svå-
rare att uttrycka en vilja att lämna partnern. Vidare kan ekonomi spela en stor roll, inte minst i 
relation till att det handlar om en kvinna med funktionsvariation då kvinnan i många fall på 
grund av sin funktionsvariation är beroende av mannens ekonomiska stöd. I de fall kvinnan 
förlitar sig på mannen ekonomiskt kan detta också vara en faktor till att kvinnan inte lämnar 
situationen. 
 
7.3.2 Etnisk Bakgrund, identitet och våldsutsatthet 
Basile, Breding & Smith (2016) visar i sin studie kring sexuellt våld, att kvinnor och personer 
från etniska minoritetsgrupper kan vara extra utsatta för just sexuellt våld. Martin et al. (2006) 
fann dessutom att det finns ett signifikant samband mellan variablerna ålder och etnicitet i att 
det påverkar frekvensen av upplevt sexuellt våld. Kvinnor med funktionsvariation som är 
unga, svarta eller rasifierade upplever generellt en högre frekvens av våld än om de är äldre 
eller vita. Förutom etnisk bakgrund förekommer även samband mellan våldsutsatthet, social 
isolering, fattigdom och en bristfällig samhällsintegration (Douglas & Harpur, 2016). Andra 
studier (Olsen & Carter, 2015) finner att kvinnor med funktionsvariation, eller specifika inlär-
ningssvårigheter till följd av psykisk funktionsvariation, har tio gånger så hög risk att utsättas 
för sexuellt våld jämfört med andra kvinnor. Frekvensen av sexuellt våld mot målgruppen 
kvinnor med funktionsvariation uppmätts till 50% i Storbritannien respektive 70% i USA (Ol-
sen & Carter, 2015). Enligt Mattsson (2015) används begreppet intersektionalitet för att upp-
märksamma och synliggöra maktstrukturer, diskriminering, förtryck, dubbelt förtryck och 
orättvisor som uppstår eller skapas inom olika grupper av människor i samhället. Dessa för-
tryckande strukturer bidrar i sin tur till ojämlikhet och förtryck i relation till människors olika 
identiteter såsom kön, sexualitet, funktionsnivå och etnicitet. Vidare poängterar Mattsson att 
det finns grupper och individer i samhället som per automatik blir tilldelade vissa privilegier, 
exempelvis är det manliga könet överordnat det kvinnliga och har vissa privilegier som kvin-
nor inte har. Med intersektionell analys som verktyg kan graden av våldsutsatthet hos kvinnor 
med funktionsvariation förstås i relation till dessa identiteter. Det blir också ett viktigt verktyg 
för att förstå hur de olika identiteterna samspelar med varandra för att positionera kvinnorna i 
mindre gynnsamma positioner än om hon bara innehar en isolerad identitet.  
 
Kvinnorna i de ovan nämnda undersökningarna befinner sig till att börja med i en mindre pri-
vilegierad roll endast genom att de är kvinnor och vilket således varför de är särskilt utsatta 
för exempelvis våld av sexuell art. Att dessutom ha en funktionsvariation utöver att vara 
kvinna skapar en position som kan anses mer utsatt än kvinnor utan funktionsvariation. Kvin-
norna kan till följd av sin funktionsvariation, i jämförelse med andra kvinnor, ha svårare att 
lämna en våldsam situation, uttrycka sin vilja eller göra aktivt motstånd. Nedsatt förmåga att 
värja sig eller lämna en våldsam situation kan i så fall tänkas förklara den forskning som visar 
på skillnader mellan gruppen kvinnor med funktionsvariation och de utan. Då kvinnorna med 
funktionsvariation dessutom tillhör en etnisk minoritetsgrupp samverkar identiteterna kön, 
funktionsförmåga och etnicitet. En sådan samverkan blir missgynnande för kvinnan vilket kan 
förklara varför just dessa kvinnor visar sig särskilt utsatta för sexuellt våld i forskning. Att till-
höra en etnisk minoritet innebär att hamna utanför den vithetsnorm som existerar i samhället. 
Svarta och rasifierade kvinnor med funktionsvariation befinner sig därför i en mer missgyn-
nande position. Ett eventuellt dubbel hos kvinnor med funktionsvariation från etniska minori-
tetsgrupper skulle kunna förklara varför det finns en högre frekvens av utsatthet för sexuellt 
våld jämfört med gruppen vita kvinnor med funktionsvariation. Då dessutom kategorier så 
som fattigdom kommer in i bilden samverkar dessa kriterier med ekonomiska faktorer vilket 
också skapar en begränsad ekonomisk kontroll, vilket kan öka det beroende till andra funkt-
ionsvarierade kvinnor ofta har. Det blir tydligt att när flera missgynnande identiteter samver-
kar ökar också utsattheten för sexuellt våld. Det kan också tänkas att en liknande analys skulle 
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kunna appliceras på annan våldsproblematik än just den sexuella vilket i så fall borde lik-
nande resultat 
 

8. Diskussion och slutsatser 
Under följande avsnitt presenteras en ingående diskussion kring studieresultatet i relation till 
de tre frågeställningarna som utgör studiens syfte. Resultatet diskuteras gentemot de teorier 
och den forskning som presenteras i inledning och bakgrund. Avsnittet avslutas med en dis-
kussion kring kopplingen till socialt arbete. 
  
Syftet med denna systematiska litteraturöversikt är att identifiera och undersöka det befintliga 
kunskapsläget kring våld mot kvinnor med funktionsvariation. Huvudfokus är att ta reda på 
hur utsattheten för våld ser ut hos gruppen kvinnor med funktionsvariation. Översikten besva-
rar också vilka våldstyper som är vanligast förekommande samt vilka möjliga förklaringar 
som finns till funktionsvarierade kvinnors utsatthet för våld. 
 
8.1 Utsattheten för våld 
Resultatet visar att majoriteten av kvinnor med funktionsvariation som upplever våld anger 
sin manliga partner som våldsutövaren enligt ett antal undersökningar (Brownridge, 2006; 
Ruchira et al., 2012). Det framkommer i Socialstyrelsens handbok (2016) att kvinnor med 
funktionsvariation möter samma typer av våld som gruppen kvinnor generellt men det begås i 
högre omfattning av personer i kvinnans närhet. Detta kan även bekräftas i den forskning som 
framkommer, i vilken våld i nära relation benämns som en vanlig våldstyp bland både kvinnor 
med och utan funktionsvariation (Hauge, Thaira & Mullender, 2011). Även Socialstyrelsen 
lyfter fram att våld mot kvinnor i större utsträckning begås av någon närstående eller en per-
son som kvinnan känner, än det våld män utsätts för (Socialstyrelsen, 2011). Detta går även 
att se i forskning då våldsutövaren i exempelvis beroendesituationer tenderar att vara någon 
nära kvinnan såsom en partner, personlig assistent eller motsvarande som kvinnan är beroende 
av i sin dagliga livsföring (Douglas & Harpur, 2016). Det som lyfts fram som differentierande 
mellan kvinnor med och utan funktionsvariation är just beroendeställningen kvinnor med 
funktionsvariation ofta lever i. Skillnaden ligger också i frekvensen och risken att utsättas, 
samt hur allvarligt våldet kvinnan utsätts för är. Det våldet kvinnor med funktionsvariation 
upplever tenderar att vara av allvarligare karaktär och de har också en högre risk att utsättas 
än andra kvinnor (Ruchira et al., 2012). Det bekräftas även av bland annat Hauge, Thaira och 
Mullender (2011) där det framgår att våld tenderar att få allvarligare konsekvenser för kvinnor 
med funktionsvariation just i de fall det finns en beroendeställning. 
 
I bakgrunden benämner Brå (2007) kvinnor med psykiska funktionsvariationer samt personer 
med funktionsvariation som är i stort sett osynliga för omgivningen som riskgrupper vad gäl-
ler utsatthet för våld. Detta stämmer delvis men inte helt överens med hur Socialstyrelsen 
(2016) benämner kvinnor med funktionsvariation som en särskilt utsatt grupp. Skillnaden lig-
ger i hur Socialstyrelsen lyfter fram gruppen kvinnor som särskilt utsatta, vilket även kan ses i 
forskning. Bland annat vad gäller utsattheten för partnervåld och sexuellt våld, som dessutom 
benämns som den vanligaste våldstypen hos kvinnor med funktionsvariation (Martin et al., 
2006). Det som också verkar påverka utsattheten för våld är vissa egenskaper kopplat till 
kvinnornas identitet. Beroendeställningen kan som tidigare nämnt återfinnas i både Socialsty-
relsens dokument och forskning. Flera av faktorerna kan dessutom ses i resultatet, bland annat 
i kvinnors kunskap om exempelvis sex och samlevnad kopplat till rättigheter i lag (Brown, 
Edlyn & Rankin, 2017). Vad som inte benämns av varken Socialstyrelsen eller Brå är kvin-
nornas ålder och etnicitet. Gruppen kvinnor med funktionsvariation som är unga, rasifierade 
och svarta upplever oavsett funktionsnivå en högre frekvens av sexuellt våld än andra kvinnor 
med funktionsvariation. (Martin et al., 2006). 
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8.2 Våldstyper 
Kvinnor med funktionsvariation är generellt utsatta för ett flertal olika former av våld och 
kränkande behandling såväl fysiska som psykiska. När det gäller våldstypen psykiskt våld vi-
sar resultatet (Hauge et al., 2011) att emotionella och verbala kränkningar samt förnedring är 
bland de vanligast förekommande våldstyperna bland kvinnor med funktionsvariation. Våld i 
form av försummelse uppmärksammas vidare som vanligt bland kvinnor med funktionsvariat-
ion. Här tas exempel upp såsom under- och över administrering av mediciner, stöld och illa-
behandling från personer i kvinnornas närhet (Platt et al., 2017). Utöver de ovannämnda våld-
typerna utsätts också kvinnor med funktionsvariation för sexuellt våld vilket i forskning iden-
tifieras som den vanligast förekommande våldstypen (Basile et al., 2016). Sexuellt våld anses 
även i forskning ha högre frekvens bland kvinnor med funktionsvariation som tillhör etniska 
minoritetsgrupper. De Inkluderade forskningsresultaten stämmer även överens med de våldty-
per som identifieras som vanligast förekommande enligt Socialstyrelsen (2016). Socialstyrel-
sen nämner våldtyper såsom misshandel, skada eller vanvård i relation till kvinnor med funkt-
ionsvariation. Både den presenterade forskningen och Socialstyrelsen är överens om att vålds-
utövaren oftast är närstående till kvinnorna. Det som skiljer forskningen och Socialstyrelsens 
beskrivningar om våld är hur våldet benämns. Även om det finns vissa likheter, exempelvis 
att våldet tenderar begås av närstående till kvinnorna finns vissa olikheter. medan forskning 
benämner sexuellt våld som vanligast förekommande bland kvinnor med funktionsvariation 
(Basile, Breding & Smith, 2016; Martin et al., 2006) benämner Socialstyrelsen endast att 
gruppen är särskilt utsatt för våld generellt samt vissa specifika våldstyper, såsom misshandel 
och vanvård i relation till kvinnor med funktionsvariation. Således verkar Socialstyrelsen fo-
kusera på våldstyperna fysiskt våld och sexuellt våld, vilka även kan ses i forskning genom 
exempelvis försummelse i form av underadministrering av mediciner (Platt et al. 2017) samt i 
den särskilda utsatthet för partnervåld som kan ses i bland annat forskning av Ruchira et al., 
(2012) och Hauge, Thaira och Mullender (2011). 
 
8.3 Möjliga förklaringar till våldsutsatthet 
Resultatet visar att faktorer så som ålder och etnisk tillhörighet, i kombination med funktions-
variationen i vissa fall kan öka kvinnors utsatthet för våld (Basile, Breding & Smith, 2016). 
Kvinnor med funktionsvariation benämns i förarbeten och av Socialstyrelsen (2016) som en 
grupp med särskild utsatthet för våld i nära relationer tillsammans med gruppen kvinnor gene-
rellt, äldre, kvinnor med utländsk bakgrund samt kvinnor med missbruks- och beroendepro-
blem. Det blir särskilt intressant att lyfta fram det faktum att kvinnor med funktionsvariation 
som redan är utsatta för våld ur ett intersektionellt perspektiv kan ha ytterligare utsatthetsfak-
torer. Att exempelvis tillhöra en etnisk minoritet innebär att hamna utanför den vithetsnorm 
som existerar i samhället. Svarta och rasifierade kvinnor med funktionsvariation kan därför 
antas befinna sig i en särskilt missgynnande position genom att vara normbrytande. Normbry-
tandet skulle kunna förklara varför bland annat en högre frekvens av utsatthet för sexuellt våld 
kan observeras i forskningen av Martin et al. (2006) jämfört med gruppen vita kvinnor med 
funktionsvariation. Vidare befinner sig kvinnor med funktionsvariation ur ett maktperspektiv i 
en missgynnande maktposition i förhållande till andra kvinnor och män och kan därmed anses 
särskilt utsatta för olika typer av våld och förtryck. Förtrycket kan bland annat härledas ur för-
mågan att försvara sig och att kunna fly. Brå (2007) menar att det kan bli svårare för personer 
med fysisk eller psykisk funktionsvariation att avvärja en våldssituation – vilket stämmer 
överens med studiens resultat. Beroendet i det vardagliga livet riskerar också att öppna upp 
för ytterligare sårbarhet. Detta kan således utnyttjas i förtryckande syfte och blir en del av den 
missgynnande maktpositionen. 
 
Resultatet visar att beroendeställning, social isolering, fattigdom och bristfällig samhällsinteg-
ration är möjliga förklaringar till kvinnornas våldsutsatthet (Brownridge, 2016, Douglas & 
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Harpur, 2016). Socialstyrelsen (2016) identifierar ett antal sårbarhetsfaktorer som generellt är 
utmärkande för social utsatthet hos kvinnor med funktionsvariation flera av vilka stämmer 
överens med förklaringarna för våldsutsatthet i resultatet. Bland annat redogörs för bristande 
kunskap om rättigheter/skyldigheter, ekonomiskt beroende av närstående/samhället, isolering, 
ensamhet, beroende av andra i sin dagliga livsföring och beroende av våldsutövaren. Anled-
ningen till varför kvinnor med funktionsvariation blir en särskilt utsatt grupp är att de gene-
rellt uppfyller en eller flera av sårbarhetsfaktorerna. Ur ett radikalfeministiskt perspektiv kan 
utsattheten härledas ur ett systematiskt förtryck mot kvinnor som en del i ett patriarkalt sy-
stem där män innehar mer makt än kvinnor vilket i sin tur kan öka ett redan befintlig beroende 
till män hos kvinnorna. Det finns således ett antal tänkbara förklaringar till vad som kan antas 
vara anledningar till kvinnornas utsatthet för våld. 
 
I resultatet framkommer att kvinnor på grund av bland annat bostadsbrist och fattigdom stan-
nar kvar i våldsamma miljöer (Velonis et al. 2017). Detta är något som inte alls identifieras av 
Socialstyrelsen (2016) men som kan anses som en bidragande faktor till varför våld mot kvin-
nor med just funktionsvariation tenderar att pågå under längre tid. En annan anledning till att 
det kan vara svårt för kvinnan att lämna en våldsam miljö kan tänkas vara den maktaspekt 
som finns mellan kvinnan och dennes eventuella partner. Funktionsvariationen kan antingen 
vara av fysisk art där kvinnan rent fysiskt har svårare att lämna, eller psykisk där kvinnan 
skulle kunna ha svårare att uttrycka en vilja att lämna partnern. Kvinnorna kan till följd av sin 
funktionsvariation, jämfört med andra kvinnor, ha svårare att lämna en våldsam situation, ut-
trycka sin vilja eller göra aktivt motstånd. Nedsatt förmåga att värja sig eller lämna en våld-
sam situation kan således förklara den forskning av Platt et al., 2017 som visar på att kvinnor 
med funktionsvariation tenderar att stanna i våldsamma relationer till följd av vissa mottagliga 
egenskaper. Utsattheten för våld hos kvinnor med funktionsvariation bör till sist även tas upp i 
relation till just beroendeställning, vilket av Socialstyrelsen (2016), Brå (2007) samt i forsk-
ning (bl.a. Brownridge, 2016) benämns som en viktig bidragande faktor för utsattheten för 
våld. 
 
8.4 Kvinnor med funktionsvariation i socialt arbete 
Avslutningsvis framkommer vissa aspekter i resultatet som blir särskilt viktiga för socialarbe-
tare att reflektera kring i bemötandet av kvinnor med funktionsvariation. Att som socialarbe-
tare och professionell inom vård och omsorgssektorn ha en kunskap kring den särskilda utsatt-
het för våld som finns hos målgruppen blir viktig för att kunna ge den hjälp och de insatser 
kvinnorna behöver. Dels kan vetskapen tänkas hjälpa socialarbetaren att lättare kunna obser-
vera och förstå situationer då våld faktiskt förekommer i enskilda klientfall, dels finns en för-
beredelse i form av hjälpinsatser som socialarbetaren kan använda sig av i sådana fall. På så 
sätt blir kunskapen relevant både för att hjälpa utsatta kvinnor men kunskapen blir också ett 
verktyg för socialarbetaren själv i arbetet med klienter. Det blir därför viktigt att ämnet tas 
upp och problematiseras på ett sätt som synliggör den problematik som existerar, samtidigt 
som detta underbyggs med forskning så att socialarbetare blir medvetna om gruppens utsatt-
het. Vidare kan kunskap kring hur kvinnor med funktionsvariation inte är en homogen grupp 
anses särskilt viktig då det visar sig att kvinnornas olika bakgrunder, ekonomiska förutsätt-
ningar, ålder osv. påverkar utsattheten för våld. Det kan dessutom vara särskilt viktigt för so-
cialarbetare att veta om att kvinnor med funktionsvariation i jämförelse med andra kvinnor, 
kan ha svårare att lämna en våldsam situation eller uttrycka sin vilja kring sin situation. Såle-
des blir maktaspekten en viktig betänklighet i mötet med målgruppen, både i relationen mel-
lan socialarbetaren och kvinnan men också i relationen mellan kvinnan och hennes närstå-
ende. Maktaspekten blir en särskilt viktig aspekt då det framkommer att våld mot kvinnor 
med funktionsvariation tenderar att bestå i att våldsutövaren står nära kvinnan. 
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8.5 Sammanfattade slutsatser 
Slutsatser inkluderar bland annat att kvinnor med funktionsvariation generellt är särskilt ut-
satta för våld jämfört med andra kvinnor. Då kvinnorna dessutom är unga och personer från 
etniska minoritetsgrupper upplever de oavsett funktionsnivå en högre grad av våld än andra 
kvinnor, detta blir särskilt tydligt när det gäller sexuellt våld. Den vanligaste våldstypen som 
kan ses är sexuellt våld vilket allt som oftast, likt all typ av våld, begås av någon i kvinnans 
närhet såsom; en manlig partner, vårdare eller liknande. Rent generellt är våld i nära relationer 
en vanlig typ av situation kvinnorna möter våld. Kvinnornas beroendeställning kan ses som 
den största bidragande faktorn till utsattheten för våld då kvinnorna ofta står i beroendeställ-
ning till våldsutövaren. Beroendeställningen kan härledas ur bland annat social isolering, fat-
tigdom och bristfällig samhällsintegration. 
 

8.6 Studiens styrkor och svagheter 
Alla studier har styrkor och svagheter vilka är viktiga att lyfta fram då det ökar studiens vali-
ditet (Booth et al., 2016). En begränsningen som anses tillkommit i denna studie är att det fö-
religger en viss brist på forskningsöversikter kring det specifika ämnet kvinnor med funkt-
ionsvariation och deras utsatthet för våld. Merparten av de inkluderade studierna behandlar 
inte bara målgruppen kvinnor utan riktar in sig på personer med funktionsvariation. Bristen på 
forskningsöversikter har bland annat bidragit till att denna studie saknar avsnittet tidigare 
forskning då det helt enkelt inte ansetts att det saknas tillräckligt underlag för ett sådant av-
snitt. Det finns även anledning att kritiskt reflektera kring huruvida insamlad data är tillräcklig 
för att kunna dra slutsatser eller ej. Då studien är gjord inom en på förhand bestämd tidsram 
har det funnits en viss begränsning i tid att hitta relevanta studier samt att behandla dessa.   
Trots dessa begränsningar har studien lyckats identifiera ett antal olika studier både kvantita-
tiva och kvalitativa, för att försöka få en generaliserbar överblick av kunskapsläget. Då slut-
satserna i många fall verkar stämma överens med bland annat rapporter från Socialstyrelsen 
(2016) och WHO (2007) anses att studien får anses vara tillförlitlig och innehar en viss gene-
raliserbarhet. Däremot kan studiens resultat inte anses vara helt generaliserbart, eftersom stu-
diens resultat bygger enbart på 13 studier. Det kan till sist finnas en viss risk för feltolkning på 
grund av att resultatet bygger på sekundärdata, det vill säga att redan tolkad empiri har tolkats 
i andra hand. För att undvika sådan feltolkning har samtliga studier lästs i sin helhet ett flertal 
gånger och diskuterats av författarna av föreliggande studie. 
 

8.7 Vidare forskning 
Utifrån studiens slutsatser kan det konstateras att det föreligger ett behov av ytterligare forsk-
ning kring målgruppen kvinnor med funktionsvariation och deras utsatthet för våld. Resultatet 
visar att den vanligast förekommande våldstypen är sexuellt våld. Att en särskild utsatthet för 
sexuellt våld kan ses hos gruppen kvinnor med funktionsvariation, samt att unga och etniska 
minoritetsgrupper upplever en särskilt hög nivå av sexuellt våld gör att området blir särskilt 
viktigt att undersöka. Det finns också ett behov av vidare forskning kring varför just kvinnor 
med funktionsvariation som dessutom är unga och/eller tillhör en etnisk minoritet är mer ut-
satta för samtliga våldstyper. Vidare nämns att den största bidragande faktorn till kvinnornas 
våldsutsatthet är att kvinnorna ofta står i beroendeställning till våldsutövaren. Det blir av in-
tresse att vidare undersöka vilka faktorer som påverkar kvinnornas beroendeställning samt 
möjligen hur beroendeställningen kan minskas eftersom beroendeställningen är en stor bidra-
gande faktor till utsattheten för våld. Även om faktorer såsom social isolering, fattigdom och 
bristfällig samhällsintegration nämns som bidragande faktorer krävs forskning som utförligt 
kartlägger hur dessa faktorer samverkar i att skapa en beroendeställning. Det bör till sist un-
dersökas om fler faktorer inverkar på fenomenet beroendeställning. 
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Bilaga 1 
 
Checklista: 

• Hur har studierna avgränsat sig och formulerat sina frågeställningar? 
 

• Har studierna tolkat resultatet utifrån teorier? I så fall är dessa beskrivna? 
 

• Är syftet formulerat på ett tydligt sätt? 
 

• Har studierna redovisat utförligt för sin metod och tillvägagångssätt? 
 

• Har forskaren fört diskussion kring metoden vad gäller exempelvis generaliserbarhet? 
 

• Vad ingår i urvalskriterier exempelvis studies enheter, ålder, inklusions- och exklus-
ionskriterier. 
 

• Vilken analysmetod har använts i studien? 
 

• Vad visar resultatet? 
 

• Har forskarna reflekterat över etiska frågor som kan ha uppstått i studien? 
 

• Är studien kollegialt granskad (peer reviewed)? 
 


