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Sammanfattning 
 
Det huvudsakliga syftet med studien är att studera olika yrkesutövares erfarenheter av att möta 
våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning inom organisationerna habilitering, socialtjänst, 
kvinnojour och polis. Studien syftar vidare till att klargöra vilka förhållningssätt och kunskaper 
som finns bland dessa yrkesutövare gällande våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning. 
Studien utgår från den vetenskapsteoretiska ansatsen hermeneutik och den teoretiska 
referensramen bestående av begreppen intersektionalitet, makt samt stigma och skam. Det 
empiriska materialet bygger på semistrukturerade intervjuer med fem yrkesutövare som är 
verksamma inom de ovan nämnda organisationerna och som kan möta målgruppen i det dagliga 
arbetet. En kvalitativ innehållsanalys har sedan använts för att analysera materialet. Resultatet 
visar att våld mot kvinnor med funktionsnedsättningar inte skiljer sig åt i våldsuttryck och 
karaktär från våld mot kvinnor i allmänhet. Det som dock utmärker våld mot kvinnor med 
funktionsnedsättning är att det även kan vara funktionshinderrelaterat. Det finns en föreställning 
bland yrkesutövare om att unga kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar är särskilt 
sårbara och att dessa kvinnor har en ökad risk att utsättas för våld. En förutsättning för att 
yrkesutövare ska kunna synliggöra och förstå utsattheten bland kvinnor med 
funktionsnedsättningar är att det finns kunskaper och erfarenheter av att möta gruppen.  
 
 
Nyckelord: våld, kvinnor med funktionsnedsättning, socialarbetare, samhällsarbetare, 
sårbarhet, makt, kunskap 
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Abstract 

 
The main purpose of this study is to examine the experience of different professionals who 
work, within the organizations of habilitation, social services, women’s aid and the police 
authority, and assist women with disabilities who have been exposed to violence. Furthermore 
the purpose is to clarify which notions and knowledge that exist among the professionals 
regarding women with disabilities who are exposed to violence. The study is based on the 
scientific theory hermeneutics and on a theoretical framework that consist intersectionality, 
power, stigma and shame. Semi-structured interviews were conducted with five professionals 
who work in the aforementioned organizations that can meet the women in their everyday work. 
The interviews has been analyzed using a qualitative content analysis. The study results shows 
that women with disabilities are exposed to the same type of violence as for women in general. 
However, violence against women with disabilities can also be disability-related. There is a 
notion that women with intellectual disabilities are particularly vulnerable and that they have 
an increased risk of being exposed to violence. Knowledge and experience among the 
professionals can help to reveal the violence against women with disabilities and increase the 
understanding of these women's situation.    
 
 
Keywords: violence, women with disabilities, social workers, community workers, 
vulnerability, power, knowledge  
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Inledning 
Enligt Nationellt centrum för kvinnofrid, (NCK, u.å), är våld mot kvinnor med 
funktionsnedsättning ett allvarligt samhällsproblem som inte uppmärksammas i den 
utsträckning som vore önskvärt. Internationell forskning inom området visar att kvinnor med 
funktionsnedsättning utsätts för våld i minst lika stor omfattning som kvinnor i allmänhet. 
Amerikanska och kanadensiska studier visar att kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för 
våld i en högre omfattning än kvinnor i allmänhet (Curry, Hassouneh-Philips & Johnston-
Silverberg, 2001; Hague, Gill, Thiara, Ravi & Mullender, Audrey, 2011). Ludici, Antonello 
och Turchi (2019) menar att orsakerna till varför våldshandlingar gentemot kvinnor med 
funktionsnedsättning sällan rapporteras kan förklaras till olika faktorer som känslomässiga och 
sentimentala.   
 
Björkman, Lindgren, Pettersson och Hägglund (2004) menar att vissa grupper i samhället som 
utsätts för våld är särskilt sårbara. Begreppet sårbarhet beskrivs bestå av tre dimensioner som 
handlar om gruppens förhöjda risk att bli utsatta för brott, brottets konsekvenser och gruppens 
egna resurser samt förmågan att använda dessa. Kvinnor med funktionsnedsättning är ett 
exempel på en sådan grupp. Sårbarheten hos kvinnor med funktionsnedsättning kan ta sig 
uttryck på ett direkt eller indirekt sätt. På ett direkt sätt kan det innebära minskade möjligheter 
att skydda sig själv och undvika våld av olika slag. Det kan även innebära en indirekt påverkan 
och risk då det kan öka förekomsten av faktorer som hör samman med en högre utsatthet, till 
exempel missbruk, arbetslöshet och bristande socialt nätverk (Björkman et al., 2004). 
Våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning kan befinna sig i en särskild sårbarhet, vilket 
exempelvis kan medföra en svårighet att söka hjälp och stöd. Samhällets föreställningar och 
attityder om kvinnor med funktionsnedsättning kan påverka kvinnornas särskilda sårbarhet och 
vilket bemötande som kvinnorna får från olika samhällsaktörer, till exempel socialarbetare. 
Sådana föreställningar och attityder som framför allt handlar om kön och sexualitet, kan i sin 
tur öka dessa kvinnors sårbarhet (Milberger, Israel, LeRoy & Martin, 2003).  
 
Brown (2004) talar om att definiera sårbarhet är ett sätt att beskriva och synliggöra våld mot 
sårbara personer som inte annars har likvärdiga möjligheter att lyfta fram sina upplevelser av 
våld i olika sammanhang. Att exkluderas från dessa sammanhang kan vara ett direkt resultat av 
nedsättningen, trots att personen i frågan kan ha en stark social förmåga. När dessa personer 
aktivt förhindras från att föra fram sina upplevelser resulterar det i att deras erfarenheter av våld 
minimeras. Att besluta om vilka grupper som är sårbara är komplext och värdeladdat. Det är 
därför viktigt att ha i åtanke att det finns stora variationerna inom gruppen funktionshindrade. 
Grönvik och Söder (2008) framför att kvinnor med funktionsnedsättning inte utgör någon 
homogen grupp. Trots det förekommer det en risk att kvinnor med funktionsnedsättning till stor 
del blir betraktade utifrån sin funktionsnedsättning, vilket i sin tur kan resultera till att 
omgivningen inte tar hänsyn till andra aspekter som till exempel kvinnans: livssituation, ålder, 
etnicitet samt sexualitet.  
 
Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, (2013:1) förklarar att det är nödvändigt med en 
kontextuell förståelse bland yrkesverksamma som möter kvinnor med funktionsnedsättning, 
med hänsyn till kvinnans hela livssituation och hennes individuella livsvillkor. Enligt 
Socialstyrelsen (2003) handlar kontextuella förhållanden om personliga förhållanden och 
förhållanden i omgivningen. Förhållanden i omgivningen kan antingen begränsa eller 
möjliggöra individens livssituation, dessa förhållanden kan till exempel bestå av attityder, 
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sociala interaktioner och hur den fysiska omgivningen är anpassad. Myndigheten för 
delaktighet (2017) framför att det finns ett behov av ökad kunskap om den specifika situationen 
för våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning. Det måste till exempel systematiskt 
inhämtas kunskap kring den specifika situationen för våldsutsatta kvinnor med 
funktionsnedsättning med ambitionen att skapa en förståelse för dessa kvinnors behov och 
särskilda utsatthet.   
 
Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning är ett komplext samhällsproblem vilket medför 
krav på samverkan mellan olika organisationer. Samverkan kan även möjliggöra en utveckling 
av arbetssätt samt bidra till olika sätt att nå ut till denna grupp kvinnor. Det kan dock vara 
problematiskt med samverkansprocesser då organisationerna har olika uppdrag och ansvar att 
förhålla sig till. För en fungerande samverkan krävs att organisationernas olika ansvar är 
tydliga. Andra förutsättningar för en god och fungerande samverkan är att samtliga parter har 
gemensamma mål, att det finns en samsyn och struktur för det fenomen eller den situation som 
det handlar om (Schröttle & Klammerier, 2013; Kuosmanen & Starke, 2011). Martin, Ray, 
Sotres-Alvarez, Kupper, Moracco, Dickens och Gizlice (2006) redogör att hälso- och sjukvård, 
polis och socialtjänst har en avgörande roll i att upptäcka och synliggöra våld mot kvinnor med 
funktionsnedsättning.  

Problemområdet 
Problemområdet kan anses vara relevant att undersöka för socialt arbete då fenomenet våld mot 
kvinnor kan betraktas vara ett socialt problem som samhället bör uppmärksamma på olika sätt, 
till exempel inom lagstiftning och bland yrkesverksamma som möter den gruppen. Kvinnor 
med funktionsnedsättning som blir utsatta för våld kan befinna sig i en särskild sårbarhet som 
samhället har ett ansvar att ge stöd och hjälp till, bland annat inom socialtjänsten 
(Socialstyrelsen, 2011). Bjerre (2004) beskriver att den särskilda sårbara positionen som 
kvinnor med funktionsnedsättning befinner sig i medför en ökad risk för att bli utsatt för olika 
typer av våld. För att kunna uppmärksamma kvinnor med funktionsnedsättning som blir utsatta 
för våld krävs kunskap och samsyn bland myndigheter som möter gruppen. Trots samhällets 
gemensamma ansvar i uppmärksammandet och synliggörandet av våld, har hälso- och sjukvård, 
polis och socialtjänst ett särskilt ansvar i att identifiera och förebygga våldet. Olika 
organisationer bör därför ha en gemensam kunskap och samsyn gällande våld mot kvinnor med 
funktionsnedsättning för att skapa goda förutsättningar för det praktiska arbetet. Varigenom de 
professionella yrkesutövarna kan erbjuda adekvat hjälp och stöd. Föreliggande studie anses 
därför relevant att genomföra dels för att uppmärksamma våldsproblematiken gentemot den 
studerade gruppen i samhället, dels för att förbättra kvinnornas livsvillkor. Genom att 
genomföra studien och identifiera förbättringsområden inom olika organisationer, i stat, 
kommun och frivilligorganisationer, kan dessa utveckla anpassade stöd- och hjälpinsatser till 
de våldsutsatta kvinnorna med funktionsnedsättning. De kan sedan utveckla sina respektive 
arbetssätt för att stödja de våldsutsatta kvinnorna.  

Syfte 
Syftet med studien är att belysa olika yrkesutövares erfarenheter av att möta våldsutsatta 
kvinnor med funktionsnedsättning inom organisationerna habilitering, socialtjänst, kvinnojour 
och polis. Vidare syftar studien till att klargöra vilka föreställningar och kunskaper som finns 
bland dessa yrkesutövare gällande våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning. Syftet 
förtydligas i följande frågeställningar:  
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1. Hur beskrivs våld mot kvinnor med funktionsnedsättningar av yrkesutövarna i de olika 
organisationerna?  
 
2. Vilka föreställningar finns inom de olika organisationerna gällande våldsutsatta kvinnor med 
funktionsnedsättning?  
 
3. Vilken kunskap finns inom respektive organisation gällande våldsutsatta kvinnor med 
funktionsnedsättning? 

Bakgrund 
Nedan kommer en beskrivning av begreppet våld, funktionsnedsättning och funktionshinder 
samt en redogörelse för hur de har tillämpats i studien. Vidare följer en genomgång av tidigare 
forskning. 

Våld och våldshandlingar 
Ett grundläggande och återkommande begrepp i uppsatsen är våld. Våld kan betraktas vara ett 
mångtydigt begrepp som kan förklaras på olika sätt i såväl forskning som praktik. För att förstå 
vad som menas med begreppet våld i uppsatsen är det relevant att förklara vilken eller vilka 
beskrivningar av begreppet som studien avgränsat sig till att använda. Med begreppet våld 
används den norske psykologen Per Isdal definition och delar av den definition som finns från 
socialstyrelsen. Isdal (2001, s. 33) definierar våld på följande sätt: “[...] en handling riktad mot 
en person som genom denna handling skadar, smärtar eller kränker, får denna person att göra 
något mot sin vilja eller avstå från något som den vill.” 
 
Våldet kan ta sig uttryck på olika sätt och delas in i psykisk, fysiskt, sexuellt, materiellt, 
ekonomiskt våld samt försummelse. Isdals definition har används då den inkluderar många 
olika former av våldshandlingar, däribland även försummelse. Genom att tillämpa den valda 
definitionen kan komplexa och latenta handlingar uppmärksammas bland den studerande 
gruppen kvinnor med funktionsnedsättning, till exempel ekonomiskt utnyttjande och 
försummelse av olika karaktär. För att ytterligare kunna förstå orsakerna till varför kvinnor med 
funktionsnedsättning utsätts för våld har begreppet funktionshinderrelaterat våld tillämpats. 
Enligt Socialstyrelsen (2011) innebär funktionshinderrelaterat våld sådant våld som riktas mot 
personens funktionsnedsättning, hjälpmedel och kommunikation. Två exempel på 
funktionshinsderrelaterat våld skulle kunna vara att förövaren tar ur batterierna från 
hörapparaten eller undangömmer rullatorn.  

Funktionsnedsättning och funktionshinder 
Det finns även olika definitioner av funktionsnedsättning och funktionshinder som kan 
förklaras enligt Socialstyrelsens (2007) definition men även genom den medicinska och den 
sociala och den biopsykosociala modellen (Strandberg, 2015).  
 
Gustavsson Holmström (2005) skriver att den medicinska modellen utgör den traditionella 
synen på funktionsnedsättning. Enligt den medicinska modellen utgör patologiska tillstånd, det 
vill säga skador eller sjukdomar grunden till funktionsnedsättningar. Det leder till avvikelser på 
olika sätt, till exempel av psykisk och fysisk karaktär samt begränsningar för de människor som 
lever med funktionsnedsättningar (Gustavsson Holmström, 2005). Socialstyrelsen (2007) 
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definierar begreppet funktionsnedsättning som “en nedsättning av fysisk, psykisk eller 
intellektuell funktionsförmåga”. Funktionsnedsättningen kan uppstå efter en sjukdom eller 
liknande tillstånd samt genom en medfödd eller förvärvad skada. Funktionsnedsättningar kan 
både vara varaktiga och föränderliga i sin karaktär (Socialstyrelsen, 2007).  
 
Ett annat begrepp som är centralt är funktionshinder. Enligt socialstyrelsens (2007) definition 
är ett funktionshinder ett hinder för en person med funktionsnedsättning som uppstår i 
förhållande till personens omgivning. Det vill säga att dessa hinder skapas i relation mellan 
personen och den omgivande miljön. Dessa hinder beskrivs till exempel som olika svårigheter 
för personen att klara sig självständigt i vardagen samt bristfällig delaktighet och tillgänglighet 
i samhällslivet. Vilket kan påverka personens tillgång till yrkeslivet, fritidsaktiviteter samt det 
sociala nätverket. En motreaktion mot den medicinska modellen är den sociala modellen, som 
har utvecklat en annorlunda syn på funktionsnedsättning som skiljer sig avsevärt från den 
medicinska modellen. Den sociala modellen definierar inte funktionshinder som något fysiskt 
som är förenat med individen, utan syftar till ovilja att ta hänsyn till individens 
funktionsnedsättning, vilket i sin tur bidrar till att individer med funktionsnedsättning utgör en 
förtryckt minoritet. Utifrån den sociala modellen är det samhällets bristande förmåga att möta 
och förstå individer med funktionsnedsättningars och deras behov som utesluter dem från att 
delta i samhällslivet, det vill säga att det är anpassningen i samhället som utgör hindret och inte 
funktionsnedsättningen i sig  (Gustavsson Holmström, 2005). Den biopsykosociala modellen 
kan i enkelhet beskrivas som en kombination av den medicinska och den sociala modellen där 
biologiska, psykologiska och sociala aspekter interagerar med varandra (Strandberg, 2015). I 
studien utgår vi därför från den biopsykosociala modellen för att få ett helhetsperspektiv av 
begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder.       

Tidigare forskning  
Nedan presenteras dels forskning om våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning i generella 
termer dels forskning om vissa specifika funktionsnedsättningar som till exempel intellektuella 
funktionsnedsättningar. Forskningen som presenteras är både nationell och internationell, för 
att få en bredd i kunskapsläget. För att skapa en struktur har forskningen delats in i olika 
underkategorier. Dessa underkategorier kommer bland annat behandla forskning som handlar 
om våldets omfattning och uttryck, våldets förövare och arenor samt särskild sårbarhet.  
 
Enligt NCK (2013) finns det omfattande kunskapsbrister inom ämnet våld mot kvinnor med 
funktionsnedsättning, både i den nationella och internationella forskningen. Det saknas till 
exempel brottsstatistik och offentlig statistik i Sverige om omfattningen av våld mot kvinnor 
med funktionsnedsättning. Socialstyrelsen (2011) menar att det även saknas offentliga debatter 
om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. I samhällsdebatterna diskuteras ofta våld och 
våld mot kvinnor men inte specifikt om våldet mot den här målgruppen (Socialstyrelsen, 2011). 
Det förekommer kunskapsbrister inom befintlig forskning och litteratur om våldsutsatta kvinnor 
med funktionsnedsättning, trots att ämnet är ett erkänt samhällsproblem. Det samhällsproblem 
som våld mot kvinnor med funktionsnedsättning utgör kan förenas med den sociala kontexten 
av att ha en funktionsnedsättning, som till exempel kan innebära diskriminering och 
stereotypisering av dessa kvinnor. Den bristande forskningen inom ämnet våldsutsatta kvinnor 
med funktionsnedsättning betraktas även bidra till osynliggörandet och diskrimineringen 
(Thiara, Ravi K., Hague, Gill, Bashall, Ruth, Ellis, Brenda & Mullender, Audrey, 2012; Curry 
et al., 2001). Inom den befintliga forskningen råder det en ännu större brist av forskning om 
kvinnor med funktionsnedsättning som är utsatta för våld i nära relation. En tänkbar förklaring 
till att våld i nära relation sällan uppmärksammas bland den gruppen är samhällets 
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föreställningar om att dessa kvinnor är asexuella och att de inte har intima relationer 
(Brownridge, 2006). Bristen på forskning om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning 
bedöms även bidra till att processen med att skapa adekvata policys och insatser för dessa 
kvinnor saktas ned (Plummer & Findley, 2012). I studier genomförda i Australien och Nya 
Zeeland beskriver kvinnor med funktionsnedsättning som har upplevt våld i nära relationer att 
det finns få organisationer som är tillgängliga för att hjälpa dem (Brownridge, 2009; Healey, 
Howe, Humphreys, Jennings & Julian, 2008). 

Våldets omfattning och uttryck  
Internationell forskning visar att kvinnor med någon form av funktionsnedsättning hade en ökad 
risk för att bli utsatta för våld i nära relation i jämförelse med kvinnor i allmänhet. Våld mot 
kvinnor med funktionsnedsättning tenderade att fortgå under en längre period än för 
våldsutsatta kvinnor i allmänhet (Baladerian, 2009; Ludici et. al., 2019). Cockrams (2003) 
beskriver att kvinnor med funktionsnedsättning upplevde samma former av våldsuttryck som 
kvinnor i allmänhet, men att våld gentemot kvinnor med funktionsnedsättning även kunde 
inkludera funktionshinderrelaterat våld. Det funktionshinderrelaterade våldet beskrevs av 
kvinnorna ofta vara komplext, detta då våldet utgjorde flera svårigheter, till exempel att 
kvinnorna i högre utsträckning var beroende av andra människor för att klara av sin vardag. 
Curry et al., (2001) förklarar att det funktionshinderrelterade våldet även kunde medföra en risk 
att bli utsatt för våld från flera olika personer, ofta personer som kvinnan är i beroendeställning 
till. Enligt Saxton, Curry, Powers, Maley, Eckels och Gross (2001) var kvinnor som är i behov 
av personlig vård särskilt sårbara för vissa former av våld. Dessa former omfattade bland annat 
verbalt, fysiskt och ekonomiskt våld samt hotelser om att kunna bli utsatt för det. Det var även 
vanligt med tvångsisolering, och undanhållande av mediciner eller utrustning, såsom 
hjälpmedel.  
  
Nationell forskning visar att en tredjedel av av de 1060 kvinnor som deltog i en studie utsattes 
för våld, hot eller trakasserier av män. Kvinnorna i studien hade sensoriska och fysiska 
funktionsnedsättningar i form av synskador eller rörelsehinder. Majoriteten av kvinnorna hade 
svårigheter att förflytta sig snabbt eller att kunna orientera sig på grund av deras 
funktionsnedsättningar. Resultatet visar att hälften av de kvinnor som har blivit utsatta för våld 
av olika slag, hade vid ett eller flera upprepade tillfällen fått fysiska skador på grund av våld 
och sexuella övergrepp orsakade av män. 20 procent av kvinnorna som deltog bodde eller hade 
tidigare bott tillsammans med partnern som hade utsatt dem för våld, hotelser och sexuella 
övergrepp. Vidare visar studien att få av kvinnorna hade sökt eller fått hjälp från samhällets 
olika myndigheter, utifrån de kvinnor som svarade hade två tredjedelar aldrig sökt eller fått 
hjälp. I studien genomfördes även ett separat urval där 150 kvinnor med lindrig och måttlig 
utvecklingsstörning deltog. Av dessa upplevde en fjärdedel våld i sitt dåvarande förhållande, 
till exempel i form av slag eller knuffar. Resultatet visar även att sex av tio kvinnor med lindrig 
och måttlig utvecklingsstörning har blivit utsatta för sexuella trakasserier (Handu, 2007).  
 
Enligt Milic Babic, Leutar och Dowling (2018) blir kvinnor med funktionsnedsättning ofta 
utsatta för flera våldsformer, av fysisk, psykisk, sexuell eller ekonomisk karaktär. 
Handikappförbundens samarbetsorgan har tillsammans med Finndahl utfört en 
enkätundersökning om utsattheten för våld och dess konsekvenser för personer med 
funktionsnedsättning. Det var 181 kvinnor och män som blev tillfrågade. Bland dessa framförde 
43 procent av kvinnorna att de hade utsatts för våld. Den vanligaste formen av våld var psykiskt 
våld, därefter sexuellt våld, fysiskt våld och ekonomiskt våld. Majoriteten av kvinnorna hade 
erfarenhet av att bli utsatta för våld vid flera tillfällen. Samtliga kvinnor hade erfarenhet av 
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andra former av våldsuttryck än fysiskt våld. Resultatet visar att 40 procent av kvinnorna hade 
blivit utsatta för våld under sin uppväxt. I merparten av dessa fall rörde det sig om sexuellt våld 
som till exempel trakasserier, utnyttjande, ofredande och våldtäkt. Oberoende när våldet 
inträffade i kvinnornas liv pågick det under en längre tid och bestod av olika våldsformer 
(Finndahl, 2005). Ytterligare en svensk studie Finndahl (2001) diskuterar utifrån de våldsutsatta 
kvinnornas egen beskrivning att våld ofta började med psykiska och sexuella trakasserier. Det 
utvecklas sedan till att bli av mer fysisk karaktär, till exempel i form av fysisk misshandel och 
sexuella övergrepp. Milic Babic et al. (2018) skriver att det finns behov av ökad kunskap för 
att förbättra samhällets insatser för personer med funktionsnedsättning som utsätts för våld. I 
studien framförs att det finns en begränsad förståelse för våld mot kvinnor med 
funktionsnedsättning samt att det finns brist på systematisk utbildning för kvinnorna om olika 
våldsuttryck och hur de kan skydda sig. Vidare saknas en medvetenhet och utbildning bland 
professionella aktörer som arbetar med målgruppen.  

Våldets förövare och arenor 
Malmberg och Färm (2008) redogör att brott mot personer med funktionsnedsättning utförs på 
diverse platser, bland annat: i hemmet, på internet och på andra offentliga platser. De brottsliga 
handlingarna utgörs bland annat av stöld, bedrägeri, sexualbrott, kränkningar, hot, överfall samt 
misshandel, och dessa brott begås vanligtvis av personens anhöriga, personal samt övriga 
vårdtagare. Finndahl (2001) beskriver att det huvudsakliga våldet mot kvinnor med 
funktionsnedsättning sker i hemmet och utövas i de flesta fall av anhöriga till personen, det kan 
till exempel vara partners, föräldrar och styvföräldrar. I jämförelse med kvinnor i allmänhet 
tenderar kvinnor med funktionsnedsättning att utsättas för våld av ytterligare förövare, som till 
exempel personal i form av vårdgivare och assistenter. Vidare uppges att färdtjänstpersonal 
kunde vara en annan förövare. Det beskrevs bland annat ha skett sexuella övergrepp i samband 
med färdtjänsttransporter och skolskjuts (Finndahl, 2001). Lewin (2004) hade på ett liknande 
sätt identifierat förövare av våld som närstående personer till brottsoffret, personal som arbetade 
med kvinnor med funktionsnedsättning, dessutom kunde även andra personer med 
funktionsnedsättning vara förövare. Personer med funktionsnedsättning som bor på 
gruppbostäder kan utsätta varandra för våld. Det kan till exempel uppstå när umgänget på 
boendena tenderar att vara ofrivilligt, detta då de själva inte alltid har möjlighet att påverka 
vilka personer de bor med. Det kan leda till eventuella konflikter som kan bli våldsamma. 

Särskild sårbarhet 
Nixon (2009) förklarar att kvinnor med funktionsnedsättning kunde uppleva problematiska 
omständigheter om de befann sig i en beroendeposition till förövaren. Ett exempel på detta var 
om den våldsutsatta kvinnan saknade information om vart hon kunde vända sig för att få tillgång 
till hjälp- och stödinsatser. Därutöver kunde kvinnorna befinna sig i en beroendeposition till 
förövaren, både ekonomiskt- och praktiskt, vilket i sin tur innebar en ökad sårbarhet för våld 
och kränkningar (Nilsson & Westlund, 2007). Enligt Nosek, Foley, Hughes och Howland 
(2001) kunde en funktionsnedsättning innebära en extra sårbarhetsfaktor eftersom att det 
begränsar personens möjligheter på olika sätt. En person med funktionsnedsättning som är av 
fysisk karaktär hade till exempel svårigheter med att fly och skydda sig själv i en våldsam 
situation. Dessutom kunde personen vara i behov av daglig hjälp och stöd i vardagen, vilket 
våldsutövare kunde utnyttja på ett negativt sätt till exempel genom att utöva emotionellt, 
psykiskt eller sexuellt våld samt försummelse (Nosek, et al, 2001).  
 
Finndahl (2001) identifierade att det endast var ett fåtal kvinnor med funktionsnedsättning som 
hade sökt hjälp och stöd i samhället, till exempel från Sveriges kvinnojourer. En av orsakerna 
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till att kvinnorna inte hade sökt hjälp och stöd förklarades med att de inte vill berätta om sin 
funktionsnedsättning, detta då de ofta upplevde en skuld och skam samt en rädsla för att bli 
betraktade som “objekt”. Det kunde resultera i att kvinnorna inte sökte hjälp och stöd, trots att 
kvinnorna var i stort behov av det. Det fanns även en gemensam uppfattning inom olika 
samhällsinstanser om att mörkertalet om våld mot kvinnor med funktionshinder var större än 
mörkertalet för kvinnor i allmänhet. Våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning som hade 
fått hjälp av andra att ta sig ur den våldsamma relationen menade att det var viktigt att 
omgivningen var uppmärksam på vad som kunde ske. Kvinnorna uppgav att det var svårt att 
berätta för någon om sina våldserfarenheterna och att de ofta dolde det våld som pågick för sin 
närmsta omgivning. Det var enligt kvinnorna viktigt att inte vara rädd för att fråga, en 
uppmaning var att omgivningen behöver våga fråga mer samt stötta på olika sätt.  
 
Studier visar att kvinnor som har blivit utsatta för våld uppskattade när personal inom hälso- 
och sjukvården frågade om våldsutsatthet. Enligt kvinnorna själva var det viktigt att personal 
inom hälso- och sjukvård inledde med att konstatera att frågorna ställs till alla, för att ingen 
skulle känna sig utpekad. Samtalet skulle även ske enskilt med öppna frågor. Målet med att 
ställa frågan var för att personal inom hälso- och sjukvård skulle öka kvinnornas medvetenhet 
om att våld inte är acceptabelt. Dessutom skulle personalen visa medkänsla och ge vidare 
information om var kvinnorna kunde vända sig för att få stöd, hjälp samt skydd, oavsett om 
kvinnan erkände att hon blivit utsatt för våld eller inte (Chang, Decker, Moracco, Martina, 
Petersen & Frasier, 2005; Liebschuts, Battaglia, Finley & Averbuch, 2008).  
 
Ett antal studier visar att kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar hade en större risk 
för att utsättas för våld i jämförelse med övriga grupper med funktionsnedsättningar. De hade 
framför allt en risk för att utsättas för våld och trakasserier av sexuell karaktär. Kvinnorna med 
intellektuella funktionsnedsättningar beskrevs även vara underrepresenterade i forskning 
gällande våld i nära relation, vilket bland annat förklarades i att de inte alltid hade förmågan att 
kommunicera eller förklara vad som hade hänt (Barger, Wacker, Macy & Parish, 2009; Pestka 
& Wendt, 2014). Finndahl (2001) framför på ett liknande sätt att kvinnor med 
utvecklingsstörning eller hjärnskador kunde ha svårigheter att berätta för sin omgivning om 
sina upplever av att utsättas för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld, vilket bidrog till att 
kvinnorna kunde befinna sig i en särskilt sårbarhet. 

Teoretisk referensram 
Studiens teoretiska referensram består av ett intersektionellt perspektiv samt de teoretiska 
begreppen makt, skam och stigma. Tillsammans utgör det teoretiska perspektivet och de 
teoretiska begreppen studiens analysverktyg. Eftersom att ett av studiens syfte är att förklara 
yrkesutövares förhållningssätt av våld mot kvinnor med funktionsnedsättning, vilket kan ske 
utifrån flera dimensioner, anses ett intersektionellt perspektiv vara relevant. Nedan kommer 
begreppet intersektionalitet och dess användning att beskrivas utifrån två skilda synsätt, sedan 
preciserar författarna vilket synsätt som kommer att användas i studien. Begreppen makt, 
stigma och skam kommer även att beskrivas och sättas i relation till lämpligheten i vår studie.  

Intersektionalitet 
Ett sätt att förstå fenomenet våld mot kvinnor med funktionsnedsättning är att utgå från ett 
intersektionellt perspektiv. Enligt Grönvik och Söder (2008) översätts begreppet 
intersektionalitet till skärningspunkt eller korsning. Intersektionalitet skapas i den punkt där 
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olika dimensioner eller kategorier möts samman, några exempel på kategorier är: kön, ålder, 
klass, etnicitet, sexualitet och funktionsnedsättning. För att förenkla i vardagen och lättare 
kunna förstå, tolka och skilja på saker använder människan sig av kategorier. De kategorier som 
finns är således socialt konstruerad som människan skapar tillsammans med andra. Begreppet 
intersektionalitet kan förstås utifrån olika synsätt. Ett av dessa synsättet handlar om 
skärningspunkten mellan olika maktordningar, med fokus på hur maktordningar samverkar med 
varandra. Utifrån detta synsätt kan det intersektionella perspektivet tillämpas för att studera 
marginaliserade och underordnade grupper i samhället, till exempel kvinnors underordning i ett 
patriarkalt samhälle. Synsättet handlar således om att försöka synliggöra hur olika kategorier 
och maktstrukturer förenas samman samt påverkar varandra. Ett annat synsätt av det 
intersektionella perspektivet fokuserar istället på kategorier. Forskare inom detta synsätt menar 
att intersektionalitet skapas när individer samspelar och deras tillhörighet till olika kategorier 
korsas. Enligt dessa forskare handlar intersektionalitet om individers kombinationer av 
kategoritillhörigheter, vilket i sin tur utgör individers individuella livsvillkor (Grönvik & Söder, 
2008).  
 
Grönvik och Söder (2008) redogör att skillnaderna mellan  de ovannämnda synsätten framstår 
som små då synsätten endast skiljer sig i deras val av inriktning.  I valet av synsätt är det mer 
en fråga om vad forskaren ämnar att studera samt vilka resultat av intersektionen som forskaren 
är intresserad av. Forskare inom det förstnämnda synsättet inriktar sig på hur maktordningar 
skapar grunden för samhällets stratifieringsordning, hur olika över- och underordningar 
samverkar, vilket resulterar i en ojämlik fördelning av makt och resurser. Medan forskare inom 
det andra synsättet inriktar sig på samverkan mellan individers olika kategoritillhörighet för att 
studera hur intersektionen har en inverkan på individers identitet. Makt är en central del av 
förståelsen av intersektionalitet där makt betraktas vara en multidimensionell konstruktion som 
befinner sig i en ständig pågående process. I detta sammanhang är makt något föränderligt och 
instabilt, vilket innebär att makten kan formas och omfördelas på olika sätt på individ och 
samhällsnivå. Om vi betraktar makt utifrån ett intersektionellt perspektiv kan det liknas med 
Foucaults (2002) teorier, där Foucault talar om att makt inte är någon bestämd hierarki utan är 
föränderlig. I studien har vi antagit ett intersektionellt perspektiv för att studera vilken inverkan 
våldet har på kvinnor med funktionsnedsättning och deras specifika livsvillkor. Det synsätt som 
har fokus på maktordningar och kategorier har valts för intersektionell analys, då det finns 
möjlighet till analys utifrån flera dimensioner.   

Makt 
Enligt Börjesson & Rehn (2009) är makt ett mångtydigt begrepp som kan förstås och förklaras 
utifrån olika nivåer och perspektiv. Några kända teoretiker som har beskrivit makt är Michel 
Foucault, Max Weber och Steven Lukes. Dessa tre teoretiker har utifrån olika synsätt och nivåer 
försökt beskriva sina definitioner av makt. Trots det håller samtliga teoretiker med om att 
makten har olika former och att den kan tas i uttryck på olika sätt. De är även överens om att 
man kan få makt på ett flertal sätt, till exempel via våld eller kunskap (Börjesson & Rehn, 2009). 
Foucault (2002) beskrivningar av makt utgår till exempel från ett samhällsperspektiv som bland 
annat har fokus på hur statsapparaten påverkar och kontrollerar de enskilda medborgarna i 
samhället. Foucault menar även på att makt är en neutral kapacitet som handlar om att påverka 
och förändra, men också om att begränsa. Makt anses enligt Foucault vara något som är 
nödvändigt och som existerar i alla sociala interaktioner. Det är således inte något som någon 
innehar eller som endast några personer utövar (Foucault, 2002). Det finns vissa likheter och 
skillnader mellan Foucaults och Webers beskrivning. Weber har till exempel liknande tankesätt 
som Foucault gällande övergripande strukturer som handlar om dominans och auktoritet. Weber 
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har dock till skillnad från Foucault ett annat fokus på individ- och gruppnivå där han menar på 
att makt är ett nollsummespel som handlar om att få mer makt över någon annan och att få sin 
vilja igenom. Webers beskrivning kan även förenas samman till Lukes som också har fokus på 
individ- och gruppnivå (Weber, 2000).   
 
Lukes (2008) beskrivning av makt benämns för “maktens tre dimensioner”  och är en 
vidareutveckling av den klassiska maktdefinition skapad av Robert Dahl. Dahl diskuterar att 
makt är när en individ eller grupp lyckas övertala en annan individ (eller grupp) att genomföra 
något som hen i normalfallet inte skulle ha gjort. I Dahls definition finns två intressanta aspekter 
som dels handlar om att makt anses vara en förmåga, dels att makten existerar i beteenden, när 
saker och ting sker. Med förmåga menas att maktutövaren har en kapacitet hos sig själv som 
kan utnyttjas och användas för att få sin vilja igenom, till exempel en viss förmåga att övertala 
eller att utöva våld. Dahl har således fokus på vad människor gör med sina olika resurser och 
hur handling samt beteende skapas när olika intressen hamnar i konflikt med varandra. Dahls 
definition av makt tar dock inte hänsyn till vad maktutövaren hindrar den person eller grupp 
som blir utsatta från att göra, vilket Lukes menar är problematiskt. Lukes diskuterar istället om 
att det finns tre dimensioner av makt som handlar om följande: hur maktutövaren direkt 
påverkar den utsatta, vad maktutövaren hindrar motparten från att göra och vad maktutövaren 
får den utsatta att tro att hen vill, till exempel att önska och åtrå efter. Den första dimensionen 
handlar om det observerbara beteendet som grundar sig i någon konflikt. Den andra 
dimensionen har fokus på ickebesluten som handlar om att maktutövaren medvetet tar vissa 
beslut som begränsar den utsattes olika alternativ. Den tredje dimensionen handlar om att 
försöka förhindra den utsatte att se eller upptäcka den konflikt som finns mellan parterna, vilket 
kan ske genom manipulation. Utifrån den genomgång som gjorts gällande maktbegreppet och 
de olika teoretikerna anses Lukes beskrivning vara mest lämplig att använda. Lukes synsätt kan 
argumenteras vara mest lämplig att använda då den dels tar hänsyn till flera dimensioner av 
makt och inte endast en, dels då den har fokus på individ- och gruppnivå. 

Stigma och skam 
Goffman (2014) beskriver begreppet stigma som relationen mellan människor och samhällets 
identitetsvärden, det vill säga de normer och institutionella regler, som skapar förväntningar 
och föreställningar om hur människor ska vara, bete sig, se ut och agera. Goffman intresserar 
sig främst på interaktionen mellan de stigmatiserade och de ostigmatiserade i omgivningen. En 
stigmatiserad människa är på olika sätt avvikande på ett icke-önskvärt sätt från officiella eller 
inofficiella identitetsvärden. Dessa värden är oftast inofficiella och kan vara diffusa i sin 
karaktär, medan de officiella värdena är tydliga, då de bland annat kan formuleras i lag. 
Goffman urskiljer tre olika former av stigman, som avser kropp, karaktär och 
kategoritillhörighet. Kroppsliga stigman refererar till olika varianter av kroppsliga 
missbildningar, medan karaktär handlar om olika fläckar på personligheten som bland annat 
kan uppstå på karaktären på grund av fängelsevistelse, arbetslöshet, alkoholism, homosexualitet 
samt självmordsförsök. Kategoritillhörighet innebär stambetingade stigman, som till exempel 
etnicitet, nation eller religion. Goffman kopplar även samman stigma med en människas brist 
på socialt erkännande från omgivningen, vilket kan ske genom att människan saknar något av 
identitetsvärdena som värderas i samhället. När en människa avviker från samhällets 
identitetsvärden och till följd av detta blir stigmatiserad kan människa dra fördelar av att försöka 
undanhålla det som anses vara stigmat. En stigmatiserad människa kan på så sätt använda olika 
stigmastyrningsstrategier för att undanhålla stigmat och för att passa in i normen (Goffman, 
2014). 
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Lindqvist (2009) beskriver att funktionshinder kan betraktas som en social konstruktion vilket 
innebär att begreppet är situationsbundet, och grundas på samhällets föreställningar om 
individens fysiska, psykiska och sociala villkor. Föreställningarna i samhället kan ofta sakna en 
objektivitet, och i många fall präglas dessa föreställningar av olika värderingar, där bilden av 
funktionsnedsättning skapas i interaktionen med omgivningen. Många personer med 
funkionsnedsättning har erfarenhet av att känna sig isolerade, utanför och att de inte blir sedda 
för den person som de är, vilket innebär en konstant kamp mot fördomar och negativa attityder. 
Dessa erfarenheter skapas i interaktionen med personens närmaste omgivning, där 
omgivningens normer och värderingar påverkar personens självuppfattning. Skam är ett 
sammankopplat begrepp till stigma. Enligt Scheff (2003) är skam ett samlingsbegrepp som 
syftar till att förklara olika emotioner som hotar individens sociala band. Dessa emotioner kan 
förutom skam även vara emotioner såsom förödmjukelse, skuld och blyghet. Känslan av skam 
är beroende på kvaliteten av individens sociala band, vilket kan förklaras utifrån att skam och 
stolthet utgör centrala delar i anpassningen av sociala interaktioner. Scheff definierar sociala 
band som ett mångtydigt begrepp vilket kan användas på olika analysnivåer. Dessa nivåer 
omfattar både mikro- och makronivå. Analyser på mikronivå kan fånga individens individuella 
erfarenheter samt de processer och strukturer som sker i sociala interaktioner. Vid analys på 
makronivå kan olika förhållanden i samhället analyseras, med fokus på den sociala 
gemenskapen och förhållandet mellan olika grupper eller relationer (Scheff, 2003). Det är 
lämpligt att använda begreppen stigma och skam vid analys då dessa kan förklara utsattheten 
för kvinnor med funktionsnedsättning, som ofta har ett stigma.  Våldsutsatta kvinnor med 
funktionsnedsättning kan på grund av våldet även ha flera stigma vilket på olika sätt kan 
innebära en känsla av skam för dessa kvinnor. 

Metod 
I detta avsnitt kommer studiens metodval och tillvägagångssätt att presenteras och motiveras. 
Inledningsvis beskrivs val av metod, vetenskapsteoretisk ansats, förförståelse, litteratursökning 
och urval av respondenter. Vidare en beskrivning av utformning av intervjuguide, 
genomförande av intervjuer samt databearbetning och analysmetod. Avslutningsvis redogörs 
för etiska ställningstaganden samt en reflektion kring studiens validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet.  

Metodval 
Utifrån studiens design, syfte och frågeställningar har en kvalitativ metod valts. Enligt Bryman 
(2011) har den kvalitativa metoden fokus på ord och på att försöka förstå människor och deras 
sociala värld. Den kvalitativa metoden syftar således till att få en djupare förståelse av något till 
exempel en företeelse eller ett socialt fenomen. Genom att använda den kvalitativa metoden är 
det möjligt att få kunskap om människors uppfattningar och erfarenheter, vilket även ger 
möjlighet till olika tolkningar. Utifrån studiens syfte har den kvalitativa metoden ansetts vara 
mest lämplig att använda, detta då den tillåter att undersöka respondenternas egna upplevelser 
på ett djupgående sätt. För att söka svar på uppsatsens frågeställningar har 
datainsamlingsmetoden intervjuer valts. Kvale och Brinkmann (2014) menar på att intervjuer 
är en vanligt förekommande datainsamlingsmetod inom kvalitativ forskning. Med hjälp av en 
kvalitativ intervju strävar forskaren efter att försöka förstå respondenternas egna synsätt och 
tankar. En av fördelarna som finns med att göra kvalitativa intervjuer är att respondenterna 
själva öppet har möjlighet att förklara sina tankar och uppfattningar utifrån de valda teman som 
finns.  
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Vetenskapsteoretisk ansats 
Studien utgår från den vetenskapsteoretiska ansatsen hermeneutik. Andersson (2014) översätter 
begreppet hermeneutik till “allmän tolkningslära” och beskriver att det handlar om att 
kvalitativt tolka, förstå och förklara fenomen. Den hermeneutiska ansatsens ontologiska och 
epistemologiska ståndpunkter innebär att verkligheten är socialt konstruerad och att det inte 
finns någon objektiv kunskap. Det finns således flera olika förklaringar till ett visst fenomen, 
vilket är beroende av vem betraktaren är. Inom hermeneutiken är det centralt att utgå från 
respondenternas egna upplevelser som sedan ska vara ledande i analysarbetet. Ett 
grundläggande begrepp inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln. Den hermeneutiska 
cirkeln syftar till att förklara att det finns ett samband mellan det studerade fenomenets helhet 
och olika delar. Tolkningen av fenomenet skapas således i en cirkulär process mellan 
fenomenets enskilda delar och förståelsen av dess helhet (Andersson, 2014).  
 
Den hermeneutiska ansatsen har valts som vetenskapsteoretisk utgångspunkt då den tillåter ett 
nära förhållningssätt till det som studeras, vilket stämmer väl överens med studiens syfte. 
Förutom det diskuterar Westlund (2015) att hermeneutiken är lämplig att utgå från då syftet 
med en studie är att få information om respondenternas egna upplevelser, vilket även stämmer 
överens med studiens syfte. Som tidigare nämnt är studiens fokus på att få information från 
olika yrkesutövares om deras erfarenheter och uppfattningar om fenomenet våldsutsatta kvinnor 
med funktionsnedsättning.  
 
Ett viktigt begrepp i sammanhanget är förförståelse. Det innebär att människan möter världen 
med vissa föreställningar och förutfattade meningar, vilket är baserat på individens tidigare 
erfarenheter. Varje människa använder sin förförståelse för att förstå och tolka nya fenomen. I 
forskningssammanhang innebär det att forskaren gör nya tolkningar av redan existerande 
sådana, vilket benämns för dubbel hermeneutik. Mer specifikt innebär det att forskaren tar med 
sig sina tidigare erfarenheter för att förstå det fenomen som studeras. Enligt det hermeneutiska 
synsättet finns det därmed ingen opartisk tolkning (Andersson, 2014; Westlund, 2015).  
Hermeneutikens metodologiska ståndpunkt är induktiv. Den induktiva metoden innebär att 
författarna utgår från det empiriska material som samlats in och utifrån det använder lämpliga 
teoretiska begrepp eller perspektiv för att förklara det studerade fenomenet (Bryman, 2011).  

Förförståelse 
Begreppet förförståelse innebär enligt hermeneutiken att människan alltid möter världen med 
någon förståelse om den. Förförståelsen utgörs av människans tidigare erfarenheter och 
uppfattningar som används för att förstå omvärlden. Enligt den hermeneutiska ansatsen är 
förförståelse en central och viktig del som har betydelse i studien (Gilje & Grimen, 2007).  
Westlund (2015) menar att det kan vara av betydelse att beskriva forskarens och författarens 
förförståelse då det kan påverka tolkningsprocessen i studien. Genom att beskriva sina tidigare 
erfarenheter kan det möjliggöra en förståelse för läsaren hur och på vilket sätt studien kan ha 
påverkats mot bakgrund av författarnas förförståelse (Westlund, 2015).  
 
Under studiens gång har författarnas förförståelse varit ständigt påmind och närvarande. 
Förförståelsen har utvecklats i samband med att författarna har tagit del av forskning, 
föreläsningar och litteratur via socionomprogrammet. Båda författarna har även förförståelse 
om forskningsobjekten, de yrkesverksamma aktörerna och de våldsutsatta kvinnorna med 
funktionsnedsättning. I ett tidigt skede av skrivprocessen fanns en uppfattning om att det 
förekom brister kring ämnet våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning. Dessa brister 
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handlade till exempel om begränsade kunskaper bland yrkesverksamma. En annan föreställning 
som fanns innan det empiriska materialet samlades in var att det fanns ett stort mörkertal i antal 
anmälda brott och att det var ovanligt förekommande att kvinnorna polisanmäler våldet. Andra 
delar som ingick i förförståelsen var att våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning är 
särskilt sårbara och att det inte uppmärksammas i den grad som behövs. Förförståelsen har även 
påverkats av författarnas egna personliga erfarenheter från att ha arbetat inom 
funktionshinderomsorgen och biståndsbedömning. En av författarna har arbetat på ett LSS- 
boende med personer med funktionsnedsättning. Det har bidragit till en förståelse av olika typer 
av funktionnedsättning och vad dessa kan innebära för personen. Den andra författaren har mött 
målgruppen personer med funktionsnedsättningar under sin verksamhetsförlagda utbildning 
(VFU) på biståndenheten. Under VFU har hon fått en förståelse för den särskilda sårbarhet som 
personer med människor med funktionsnedsättning kan befinna sig i.  

Systematisk litteraturssökning  
Den forskning som systematiskt har sökts i vetenskapliga databaser har i första hand hittats i 
databaser som är specifika för socialt arbete. De databaser som har använts är Social Services 
Abstracts, Applied Social Sciences Index and Abstracts och PsycINFO. Förutom det har även 
Örebros universitets databas Primo använts, i denna databas finns det inget specifikt fokus på 
socialt arbete utan den omfattar flera ämnesområden. Primo användes för att få en omfattande 
överblick av det studerade området. För att få fram relevanta artiklar i studien användes både 
svenska och engelska sökord. Vid formulering av sökord undersöktes den befintliga 
terminologin som finns inom området våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning och 
utifrån detta hittades bland annat följande centrala sökord: “violence against women with 
disabilities”, “services” och “våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättningar”.  

Urval av respondenter 
Enligt Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) ska urvalet av respondenter ske noggrant enligt 
förutbestämda kriterier. Kriterierna kan till exempel bestå av respondenternas kunskap om ett 
forskningsobjektet. Utifrån ett sådant urval med dessa kriterier förväntas respondenterna ha 
relevant kunskap om forskningsfrågan och väljas ut på grund av sin kunskap och kompetens i 
ämnet. I studien har ett målinriktat urval genomförts. Bryman (2011) beskriver att ett 
målinriktat urval är ett icke-sannolikhetsurval som innebär att respondenterna väljs ut efter 
deras lämplighet för studiens frågeställningar. Avsikten med ett målinriktat urval är att hitta 
respondenter på ett strategiskt sätt som kan svara på de forskningsfrågorna som finns. Ett 
målinriktat urval används också ofta då en forskare vill få en variation i resultatet, där 
respondenterna skiljer sig från varandra på något sätt. Det målinriktade urvalet motiveras vara 
mest relevant då syftet i vår studie är att undersöka yrkesutövares uppfattningar, erfarenheter 
och kunskaper inom olika organisationer. Respondenterna valdes utifrån att de har kunskap 
inom området, samt då de arbetar inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, polisen eller frivillig 
organisation.  
 
Nedan (se tabell 1) presenteras en översikt över de respondenter som deltar i studien. Översikten 
bidrar med en sammanfattande bild av vilken organisation respondenten arbetar inom, vilken 
befattning de har, antal år i yrket, exempel på arbetsuppgifter samt vilken utbildningsbakgrund 
respektive respondent har. Utöver detta har respondenterna tilldelats fingerade namn. Vi har 
kommit i kontakt med respondenterna via telefon och mejl kontakt. I avsnittet resultat och 
analys kommer respektive respondent benämnas med det fingerade namnet. 
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Tabell 1 - Översikt över respondenterna i studien 
Organisation Befattning År i yrket Arbets- 

uppgifter 
Utbildnings- 
bakgrund 

Socialtjänst 
(Liselotte)  

Samordnare och 
handläggare för våld i 
nära relation. 

6 år  Samordnar och 
handlägger ärenden 
(främst våldsärenden).  

Socionom 

Hälso- och sjukvård 
(Agneta) 

Kurator på 
habiliteringen. 

15 år  Stöd och behandling, till 
exempel genom 
stödsamtal, ansökningar 
tex god man. Förmedlar 
och samordnar 
kontakten med andra 
aktörer.  

Socionom 

Hälso- och sjukvård 
(Helena)  

Kurator på 
habiliteringen. 

4 år  Stöd och behandling, till 
exempel genom 
stödsamtal, ansökningar 
tex god man. Förmedlar 
och samordnar 
kontakten med andra 
aktörer.  

Socionom 

Frivillig- 
organisation 
(Frida) 

Kurator och 
verksamhets- 
utvecklare på en 
kvinnojour. 

7 år Möta och stötta 
våldsutsatta kvinnor i 
skyddat boende och i en 
samtals- 
mottagning. 

Socionom 

Polis- 
myndigheten 
(Leila) 

Polisinspektör inom 
utredningssektionen 
brott i nära relation. 

39 år  Utreder brott bland barn 
och familjer i hemmet,  
däribland innebär det att 
planera barnförhör och 
samla in information om 
utsatta barn. 

Polis 

 

Datainsamling 

Utformning av intervjuguide 
Den intervjuform som har valts benämns för semistrukturerad. Enligt Kvale och Brinkmann 
(2014) innebär följande intervjuform att forskaren utgår från en intervjuguide, vilket är vissa 
förutbestämda teman. Dessa teman har forskaren möjlighet att ändra, till exempel genom att 
ändra frågornas ordningsföljd och utformning. Forskaren har även möjlighet att vara flexibel 
och ställa följdfrågor vid intervjutillfället i mötet med respondenten. Utifrån studiens syfte 
ansågs den semistrukturerade intervjun vara mest lämplig då den möjliggör en fördjupad 
förståelse av respondenternas egna erfarenheter och upplevelser. Den ansågs även vara mest 
lämplig då den tillåter respondenten själv att vara delaktig och på ett öppet sätt kunna förklara 
sina tankar och uppfattningar. Utifrån studiens frågeställningar konstruerades tre teman som 
sedan utgjorde en intervjuguide (se bilaga 2). Dessa teman benämndes enligt följande: 
“Beskrivningar av våld mot kvinnor med funktionsnedsättning”, “Erfarenheter och kunskaper” 
och “Föreställningar, samverkan och ansvar”. Frågornas utformning var till stor del öppna och 
korta för att respondenterna själva skulle få möjlighet att berätta fritt om sina tankar och 
upplevelser. Vi har försökt att undvika ledande och långa frågor för att inte vara otydliga och 
styra intervjun för mycket. Enligt Nilsson (2014) kan långa och ledande frågor förvirra 
intervjupersonerna och begränsa hens möjligheter till att själv reflektera och svara på frågorna. 
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Med bakgrund i detta försökte vi ta hänsyn till språket och konstruera frågor som var begripliga 
och enkla att förstå.   

Genomförande av intervjuer 
Innan intervjuerna med respondenterna genomfördes testintervjuer med två utomstående 
personer. Avsikten med testinervjuerna var dels att kontrollera att frågorna var tydliga och 
begripliga, dels att förbereda oss själva för det verkliga intervjutillfället. Sammanlagt 
genomfördes fem intervjuer i två mindre kommuner i Sverige. Fyra av fem intervjuer 
genomfördes i en kommun och en i den andra kommunen. Eftersom att respondenterna befann 
sig på olika geografiska platser delades intervjuerna upp mellan författarna, en intervju 
genomfördes tillsammans. Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafoner utifrån 
respondenternas samtycke. Samtliga intervjuer varade i cirka en timma. Under intervjun fick 
respondenterna diskutera deras egna erfarenheter och uppfattningar kring våld mot kvinnor med 
funktionsnedsättning.  

Databearbetning och analysmetod 

Kvalitativ innehållsanalys 

För att bearbeta det insamlade materialet transkriberades samtliga fem intervjuer. Enligt Kvale 
och Brinkmann (2014) fungerar utskrifter av intervjuer som en lämplig och inledande metod 
för den analytiska processen. Att transkribera materialet kan även anses vara lämpligt då det 
skapar förutsättningar för att såväl minnas det som framkommit vid intervjutillfället och för 
kunna gå tillbaka och kontrollera samt analysera respondenternas utsagor igen. Den 
analysmetod som använts för att analysera datainsamlingsmaterialet benämns kvalitativ 
innehållsanalys. Den kvalitativa innehållsanalysen handlar om tolkning av texter och är en 
analysmetod som främst används inom vårdvetenskap, humanvetenskap och 
beteendevetenskap. Tolkning av texter kan genomföras på olika nivåer, vilket utökar 
innehållsanalysens användning till ett flertal olika forskningsområden. Den kvalitativa 
innehållsanalysen har fokus på att identifiera likheter och skillnader genom olika variationer av 
det insamlade materialet. De likheter och skillnader som identifieras uttrycks och sammanställs 
sedan i kategorier och teman (Lundman & Hällgren Granheim, 2012). Intentionen med att 
tillämpa en kvalitativ innehållsanalys stämmer således väl överens med studiens syfte och 
frågeställningar som handlar om att beskriva variationer samt likheter och skillnader i det 
empiriska materialet.  
 
Ansatsen inom den kvalitativa innehållsanalysen kan såväl vara deduktiv som induktiv. Den 
induktiva ansatsen utgår från en mer förutsättningslös analys av olika texter, den kan 
exempelvis grundas på individers berättelser om sina individuella upplevelser kring ett fenom. 
Utifrån studiens fokus kan den induktiva metoden vara mest lämplig då det är centralt i studien 
att få höra respondenternas subjektiva utsagor och tankar. En text som analyseras enligt en 
kvalitativ innehållsanalys bör vidare betraktas utifrån den specifika kontexten. Att analysen är 
kontextbunden medför att den som tolkar texterna bör ha en kännedom om den kontext som 
intervjupersonen befinner sig i, intervjupersonernas sammanhang och livsvillkor. En text får en 
betydelse genom läsaren, vilket innebär att en text inte har någon given betydelse till en början. 
Det i sin tur möjliggör flera olika tolkning som kan vara tillämpliga trots olikheterna i 
tolkningen (Lundman & Hällgren Granheim 2012).  
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Den kvalitativa innehållsanalysen består av fem steg och dessa är följande: meningsenhet, 
meningskodensering  kodning, kategorisering och tematisering. Vi har valt att inleda den 
kvalitativa innehållsanalysen med att först arbeta med de tre första stegen, det vill säga med 
meningsenheter, meningskondensering och kodning (se exempel bilaga 3). De första tre stegen 
genomfördes systematiskt genom att undersöka transkriberingarna från samtliga fem intervjuer 
var för sig. I det första steget har meningsenheter, det vill säga text valts ut från 
transkriptionerna i form av resultat som har varit betydande i studien för att svara mot 
frågeställningarna. I det andra steget har dessa meningsenheter (utvalda text) kondenseras i det 
som benämns för meningskoncentrering för att enbart få fram textens kärna. I det tredje steget 
har sedan koder eller etiketter skapats utifrån meningsenheternas innehåll. Enligt Lundman och 
Hällgren Granheim (2012) innebär meningsenheter att hitta intressanta delar av 
intervjumaterialet. Meningskondensering handlar om att sammanfatta textstycken för att sedan 
göra texten mer lättillgänglig och kodning innebära att förklara textens innehåll genom att sätta 
etiketter som sammanfattar meningsenheternas innehåll. Därefter har analysen lyfts upp från de 
enskilda intervjuerna till att analyseras på gruppnivå. Koderna har utgjort grunden för 
analyssteg fyra och fem, det vill säga att kategorisera och skapa övergripande teman.  
 
Sammanlagt formulerades 51 koder utifrån utvalda meningsenheter. Koder som gav uttryck för 
liknande innehåll formulerade och placerades under samma kategori. Efter genomgång av 
samtliga koder skapades i det fjärde analyssteget 24 kategorier som därefter delades in i tre 
teman. Det femte analyssteget innebär enligt Lundman et al., (2012) att tematisera, det vill säga 
att med stöd av datamaterialet och analysprocessen identifiera teman som på en övergripande 
nivå beskriver och svarar på studiens syfte. I denna analysprocess formulerades tre teman enligt 
följande: “Våldets villkor”, “Kunskapsläget” samt “Våga se och tala om våldet”. I resultat och 
analysdelen kommer dessa teman att ytterligare beskrivas.  

Reflektion kring studiens tillförlitlighet  
Enligt Lincoln & Guba (1985) används olika kriterier för att bedöma kvaliteten i kvalitativ 
forskning. Ett kriterium som kan användas för bedömning av kvalitativ forskning är 
tillförlitlighet. Tillförlitlighet innefattar fyra delkriterier som benämns för trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet, och möjligheten att styrka samt konfirmera.  

Trovärdighet 
Trovärdighet innebär att forskningen har utförts i överensstämmelse med de regler och riktlinjer 
som finns. Det omfattar även att forskaren ska rapportera resultatet till de respondenter som 
deltar i studien, detta ska göras för att forskaren ska få en bekräftelse på att hen har uppfattat 
det empiriska materialet på ett korrekt sätt (Lincoln & Guba, 1985). Vi har följt de 
forskningsetiska regler och riktlinjer som vi har fått från Örebro Universitet och från relevant 
metodlitteratur. På grund av tidsbrist har vi inte haft möjlighet att skicka resultatet, därmed har 
vi inte fått en återkoppling om vi har uppfattat respondenterna på rätt sätt. Med utgångspunkt i 
detta anser vi att har en relativt god trovärdighet som skulle kunna förbättras om respondenterna 
skulle fått möjlighet att yttra sig om resultatet.  

Överförbarhet 
Lincoln & Guba (1985) beskriver att överförbarhet innebär hur överförbara resultaten är i andra 
kontexter. Vår studie bygger som tidigare nämnt på en kvalitativ ansats som har fokus på att få 
förstå fenomenet på ett djupgående sätt. I vår studie har vi ej varit ute efter empirisk 
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generaliserbar kunskap utan vi har medvetet valt ett icke-sannolikhetsurval med möjlighet till 
en mer tolkande metod. Kvale & Brinkmann (2014) redogör att det är ovanligt att generalisera 
inom kvalitativ forskning. Fokus är istället på att försöka öka förståelsen och att få rikliga 
beskrivningar om det valda studieobjektet, vilket överensstämmer med vår studies ambition. 
Konsekvensen av att använda ett icke-sannolikhetsurval har bidragit till svårigheter med att 
kunna generalisera. Trots detta bedömer vi att det finns en viss grad av överförbarhet då våra 
respondenter består av yrkesutövare från fem olika organisationer som haft möjlighet att lyfta 
fram sitt perspektiv av forskningsfrågan. Däremot är vår studie endast överförbar till andra 
liknande studier om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning då ämnet i sig är specifikt. 

Pålitlighet 
Pålitlighet innebär att forskaren ska vara noga med att redogöra för alla moment i studien, till 
exempel problemformulering, val av metod och tidigare forskning. Det handlar även om 
bedöma hur korrekta slutsatserna är av studiens resultat- och analys (Lincoln & Guba, 1985). 
Vi bedömer att vi har en god pålitlighet i studien då vi i alla delar har varit noggranna med att 
redogöra för respektive avsnitt. Vi har även argumenterat för de val vi har gjort med hänvisning 
till adekvata källor. Vi har även försökt vara noga med att inte dra slutsatser utan någon grund 
i studiens resultat- och analysavsnitt. Det har vi gjort genom att inta ett kritiskt förhållningssätt 
där vi vid flera tillfällen har diskuterat resultaten och analysen. 

Möjlighet att styrka och konfirmera  
Kriteriet möjlighet att styrka och konfirmera handlar om hur forskningen är utförd i god tro, det 
vill säga att forskaren har försökt haft en distans från de egna värderingarna samt att bli 
påverkad av den teoretiska inriktningen (Lincoln & Guba, 1985). Vi anser att vi har utfört vår 
studie i god tro, bland annat genom att öppet presentera vår förförståelse. Det har funnits en 
medvetenhet om att förförståelsen har en viss påverkan i vår tolkning av studiens resultat- och 
analys, vilket har gett oss möjligheter att försöka uppmärksamma våra egna personliga 
tolkningar. 

Etik  
Kvale och Brinkmann (2014) framför att det kan skapas etiska problem vid intervjuforskning 
som forskaren måste ta hänsyn till under hela studien och inte enbart vid intervjusituationen. 
Det kan till exempel uppstå etiska problem och etiska överväganden gällande syftet och 
metoderna för forskningen som bör uppmärksammas redan i ett tidigt skede av studien. Utöver 
detta sker det en växelverkan mellan forskare och forskningsdeltagare som påverkar deltagarna, 
och den framställda kunskapen av studien har en inverkan på våra uppfattningar om individers 
livsvillkor (Kvale & Brinkmann, 2014). En rimlig uppfattning är att det krävs en etisk 
noggrannhet vid genomförandet av intervjuforskning, då den typen av forskning medför ett 
omfattande ansvar med stor hänsyn till deltagarna som ingår i studien. Ansvaret måste tas på 
allvar exempelvis då forskningsdeltagare kan bli påverkade av forskarna i intervjusituationen 
samt då forskarnas producerade kunskap kan ha effekt på andra individers uppfattningar om en 
specifik målgrupps livsvillkor. Vetenskapsrådet (2017) redogör för god forskningssed, där rådet 
bland annat framför att forskare ska eftersträva att producera kunskap där människor, djur samt 
miljön inte kommer till skada. Utöver detta har forskare ett specifikt ansvar mot de människor 
som deltar i den bedrivna forskningen och ett ytterligare ansvar mot de individer som kan 
påverkas indirekt av forskningen och forskningsresultaten. 
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De frågeställningar som vi ställer till respondenterna under intervjutillfällena kan påverka dem 
på olika sätt. Det finns en risk för att respondenterna ifrågasätter den egna organisationen och 
dess arbetssätt av att möta målgruppen våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning. Vilket 
kan innebära att respondenterna upplever ett motstånd till det befintliga arbetssättet och ställer 
sig kritiska till ledningens sätt att hantera frågan. Det i sin tur kan däremot vara en betydande 
process för att varje organisation ska bli medvetna om vikten av att ta sitt ansvar i 
synliggörandet av våld. Vi har dock inte lagt någon värdering i hur långt respektive organisation 
har kommit i deras arbete mot våld utan har haft diskussioner kring hur samhället kan bli bättre 
på att uppmärksamma detta våld.  

Etiska överväganden 
Valet att genomföra en empirisk studie i form av intervjuer har medfört olika etiska 
överväganden som noggrant har beaktats och tänkts igenom under hela studiens process. I 
genomförandet av studien har etiska överväganden gjorts i enlighet med individskyddskravet 
och forskningskravet. Vetenskapsrådet (2017) förklarar att forskningskravet handlar om kravet 
att kunskap inom olika forskningsområden ska utvecklas, där forskarna fördjupar sig inom 
dessa områden, samt att metoderna för forskningen ständigt förbättras. Medan 
individskyddskravet är ett krav som rör skydd mot forskningsdeltagare och samhällets 
medlemmar på olika sätt. Kravet består av skydd mot insyn, till exempel insyn i individernas 
levnadsförhållanden, samt skydd mot att utsättas för skada av olika slag, exempelvis fysisk, 
psykisk eller kränkning. I denna studie har valet av respondenter varit ett exempel på ett 
genomtänkt etiskt övervägande, med fokus på hur respondenterna ska behandlas och hur 
författarna uppträder i förhållandet till respondenterna. Författarna har tagit stor hänsyn till 
etiska aspekter med målet om att skydda respondenterna som deltar i studien från att fara illa 
genom att inte avslöja deras identitet. 
 
Etiska överväganden har gjorts enligt individskyddskravet, som i sin tur preciseras i de fyra 
forskningsetiska principerna: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. De forskningsetiska principerna har varit vägledande principer som har 
uppfyllts i studien i samband med de semistrukturerade intervjuerna. Inledningsvis har 
informationskravet beaktats  då informations- och samtyckesblanketten samt intervjuguiden 
skickades till respondenterna  innan intervjuerna genomfördes (se bilaga 1 och 2). Anledningen 
till att blanketten skickades innan intervjutillfället var att respondenterna skulle ha möjlighet att 
läsa igenom den mer detaljerade informationen för att sedan ta ställning till sitt deltagande i 
studien. I informations- och samtyckesblanketten framgår bland annat studiens syfte och metod, 
att deltagandet i studien är frivilligt, möjligheten att avbryta sitt deltagande, hantering av 
personuppgifter samt att studien kan komma att publiceras i databasen DIVA. Utöver detta fick 
respondenterna kontaktuppgifter till författarna och handledaren för att kunna framföra 
eventuella synpunkter eller frågor innan eller efter intervjutillfället. Intervjuguiden skickades 
även ut innan intervjutillfället för att respondenterna skulle ha goda förutsättningar att förbereda 
sig inför intervjun, det gav till exempel respondenten en möjlighet att rådfråga med sina 
kollegor. Vid intervjutillfället gavs den mest väsentliga informationen från informations- och 
samtyckesblanketten en ytterligare gång, där vi tillsammans med respondenterna kunde gå 
igenom blanketten. Den mest väsentliga informationen var om intervjuns struktur, syftet med 
studien, frivilligheten att delta, möjligheten att avbryta sin medverkan, respondenternas 
anonymitet samt hur material och transkriptioner förvaras och hanteras. Vi valde dessutom att 
förklara de forskningsetiska principerna i samband med informationen. Ytterligare fanns det 
tidsutrymme för eventuella frågor kring informationen eller samtycket. 
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Resultat och analys 
Utifrån det empiriska materialet har tre övergripande teman skapats utifrån de kategorier som 
har identifierats i analysprocessen. Dessa teman benämns för: “Våldets villkor”, 
“Kunskapsläget” och “Våga se och tala om våldet”.  

Våldets villkor  
Det första centrala temat som har skapats utifrån datamaterialet är  “Våldets villkor”. Temat består av 
kategorierna våldets uttryck, makt, erfarenheter av våldets förekomst, var våldet förekommer 
och av vem samt särskild sårbarhet.Våldets villkor innebär vad som möjliggör våld mot kvinnor med 
funktionsnedsättning och det är således en förutsättning för att förstå fenomenet.  

Våldets uttryck  
En viktig aspekt som har identifierats utifrån datainsamlingsmaterialet är våldets uttryck och 
karaktär. Fokus riktas på hur våldet gentemot kvinnor med funktionsnedsättning tar sig uttryck 
och vad det är som karaktäriserar våldet mot dessa kvinnor. Samtliga respondenter förklarar att 
våld mot kvinnor med funktionsnedsättning vanligtvis inte skiljer sig avsevärt från våld mot 
kvinnor i allmänhet. Tre av respondenterna belyser att skillnaden mellan våld mot kvinnor med 
funktionsnedsättning och våld mot kvinnor i allmänhet är att våldet mot kvinnor med 
funktionsnedsättning kan utövas mot kvinnans funktionshinder på olika sätt. En av dessa tre 
respondenter beskriver att det innebär en särskild sårbarhet att rikta våldet mot kvinnans 
funktionshinder då det kan leda till en mer omfattande utsatthet för kvinnan, detta eftersom att 
våldsutövaren kan utöva funktionshinderrelaterat våld. Av samtliga fem respondenter 
framkommer det också att kvinnor med funktionsnedsättning kan bli utsatta för olika former av 
våld. De våld som respondenterna främst anger under intervjuerna är sexuellt, fysiskt, psykiskt, 
ekonomiskt, materiellt och emotionellt våld. Respondenterna framför att våld även kan handla 
om försummelse och att det kan vara funktionshinderrelaterat. En respondent ger en tydlig och 
sammanfattande förklaring på hur våld gentemot kvinnor med funktionsnedsättning kan ta sig  
uttryck samt ger ett exempel på funktionshinderrelaterat våld genom följande citat: 
 

Jag tänker att det är precis samma som för kvinnor i allmänhet, alltså att man utövar våld och 
att man utövar makt. Så jag tänker att det ser precis likadant ut som det gör för andra kvinnor, 
att det är på samma sätt med sexuellt våld, ekonomiskt våld, fysiskt våld, materiellt våld och 
försummelse. En del av våra patienter som är rullstolsburna kan utnyttjas genom att den som 
utövar våld inte sätter ned motorbromsen på rullstolen. Skillnaden är inte så stor, våldet ser 
likadant ut. - Agneta, habiliteringen. 

 
Cockrams (2003) beskriver våld mot kvinnor med funktionsnedsättning på samma sätt som för 
kvinnor i allmänhet. Studien pekar dock på en skillnad, där våldet gentemot kvinnor med 
funktionsnedsättning kan vara komplext då det exempelvis kan vara funktionshinderrelaterat. 
Milic Babic et al., (2018) redogör för att kvinnor med funktionsnedsättning ofta blir utsatta för 
flera olika former av våld till exempel fysiskt, psykiskt, sexuellt samt ekonomiskt våld. I en 
enkätundersökning utförd av Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) och Finndahl  
uppgav nästan hälften av kvinnorna att de hade blivit våldsutsatta. Det psykiska våldet uppgavs 
vara det mest förekommande våldet, därefter sexuellt, fysiskt och ekonomiskt våld (Finndahl, 
2005). Enligt tidigare forskning och respondenten finns det ett fåtal skillnader gällande våld 
kvinnor med funktionsnedsättning i jämförelse med kvinnor i allmänhet. Det som lyfts fram 
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som en väsentlig skillnad är det funktionshinderrelaterade våldet, vilket både forskning och 
respondenterna framför. Flera av respondenterna saknar dock egna erfarenheter av att möta 
kvinnor med funktionsnedsättning som har blivit utsatta för funktionshinderrelaterat våld. En 
rimlig tolkning skulle därmed kunna vara att flera organisationer behöver öka sin förståelse 
kring det våld som riktas direkt mot kvinnans funktionshinder. Yrkesutövares förståelse av det 
funktionshinderrelaterade våldet kan tänkas vara särskilt viktigt för att uppmärksamma denna 
form av våld och vilken komplexitet kvinnor med funktionsnedsättning kan befinna sig i. 
Vidare finns det en likhet gällande forskningens och respondenternas framställning av vilka 
våldsuttryck som kvinnor med funktionsnedsättning framförallt utsätts för, där båda indikerar 
på fysisk våld, psykiskt våld och ekonomiskt våld.  

Särskild sårbarhet 
Samtliga fem respondenter uttalar sig om särskild sårbarhet bland målgruppen på olika sätt. 
Alla respondenter diskuterar att det kan finnas en ökad sårbarhet för att bli utsatt för våld bland 
kvinnor med funktionsnedsättning i jämförelse med kvinnor i allmänhet. Det förklaras med att 
kvinnor med funktionsnedsättning kan ha svårigheter med att lämna den våldsamma relationen 
samt att söka hjälp och stöd. Att kvinnor med funktionsnedsättning har svårare för att söka hjälp 
beskrivs mer ingående av en respondent som uttrycker att sårbarheten även kan handla om att 
kvinnan är beroende av sin partner på olika sätt för att klara sin vardag. Kvinnan kan till 
exempel vara beroende av sin partner eller någon annan för att kunna ta sig upp från sängen 
eller för att äta mat. En specifik grupp som har nämnts i materialet är unga kvinnor. Majoriteten 
av respondenterna uttrycker att det framför allt är unga kvinnor med intellektuella 
funktionsnedsättningar som kan befinna sig i särskild sårbarhet. Det kan förklaras utifrån att de 
kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar inte alltid förstår att de blir utsatta för våld. 
Två av respondenterna som arbetar på habiliteringen uttalar sig om att det är unga kvinnor med 
lindrig intellektuell utvecklingsstörning och/eller, har autism som är särskild sårbara och som 
har en ökad risk att bli utsatta för våld. I citatet nedan ges en beskrivning av hur sårbarheten 
hos unga kvinnor med lindrig intellektuell funktionsnedsättning kan tas i uttryck:  
 

Jag tänker också på många unga kvinnor som har en lindrig utvecklingsstörning, det är 
framförallt de med lindrig utvecklingsstörning, de kan också hamna väldigt snett. Alltså bli 
utnyttjade av killar, av män. För man ser inte på dom att dom har en utvecklingsstörning, en 
del kanske du kan se, men de flesta ser du inte det men du hör det… Det gör ju att de här 
unga kvinnorna hamnar väldigt ofta med fel killar och dom förstår inte konsekvenser, de 
förstår inte att de blir utnyttjade, de förstår inte att om jag gör det här så blir det si eller så. 
Alltså dom kan inte skydda sig själva fullt ut. - Helena, habiliteringen. 

 
Såsom Grönvik och Söder (2008) har beskrivit intersektionalitet har det förekommit liknande 
resultat i studien. En rimlig tolkning utifrån citatet ovan är att det finns ett flertal kategorier som 
påverkar de unga kvinnornas sårbarhet. Inledningsvis kan kategorin ålder förstås samman med 
citatet. Det kan tänkas att kategorin ålder har en betydelse i sammanhanget då det finns 
föreställningar i samhället om att unga kvinnor är naiva och osäkra på sig själva. Trots att dessa 
föreställningar per automatik inte utgör några sanningar kan det innebära att omgivningen 
betraktar unga kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning som lätta att lura och utnyttja på 
olika sätt. I kombination med andra kategorier såsom funktionsnedsättning och kön kan de unga 
kvinnornas sårbarhet öka. Att de unga kvinnorna tillhör det biologiska könet kvinnor bidrar 
också med ett flertal föreställningar och fördomar till exempel om att kvinnor är fysiskt svaga 
och inte klarar sig själva, vilket våldsförövare kan utnyttja på olika sätt. Avslutningsvis kan 
funktionsnedsättning tolkas vara en ytterligare kategori som kan öka de unga kvinnors sårbarhet 
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och upplevelse av maktlöshet. Att de unga kvinnorna har en funktionsnedsättning, i detta fall 
intellektuella funktionsnedsättningar och/eller autism kan leda till ett flertal svårigheter. En 
rimlig tolkning är att dessa svårigheter kan grunda sig i fördomar om personer med 
funktionsnedsättningar som kan påverka bemötande gentemot målgruppen negativt. En annan 
svårighet kan innebära att de unga kvinnorna har svårt för att förstå och berätta att de blir utsatta 
för våld.  
 
Tidigare forskning visar att kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar har en ökad risk 
att bli utsatta för våld i jämförelse med andra typer av funktionsnedsättningar. Kvinnor med 
intellektuella funktionsnedsättningar har framför allt risk för att bli utsatta för sexuellt våld och 
sexuella trakasserier. Internationell och nationell forskning visar att kvinnor med intellektuella 
funktionsnedsättningar kan ha svårigheter med att förklara för sin omgivning om sina 
våldsupplevelser, vilket kan utgöra en ytterligare sårbarhet (Barger, Wacker, Macy & Parish, 
2009; Pestka & Wendt, 2014; Finndahl, 2001). En likhet som finns, är att både resultatet och 
den tidigare forskningen tar upp och diskuterar kvinnor med intellektuella 
funktionsnedsättningar. Tre av fem respondenter nämner att det framför allt är kvinnor som har 
intellektuella funktionsnedsättningar som och/eller har autism som kan befinna sig i en särskilt 
sårbarhet. Respondenterna nämner att det kan handla om kvinnor allmänt, men också om unga 
kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar och/eller som har autism. Det kan därmed 
tolkas att det finns en skillnad mellan resultatet och den tidigare forskningen där det utifrån 
respondenterna finns ett särskilt fokus på unga kvinnor och på det förutom intellektuella 
funktionsnedsättningar även kan handla om autism. Utifrån citatet ovan framkommer det att 
unga kvinnor med utvecklingsstörning ofta blir utnyttjade av killar och män, vilket förklaras 
ske då de unga kvinnorna inte förstår konsekvenserna eller att de blir utnyttjade på olika sätt. 
Det framkommer inte uttryckligen att det handlar om sexuellt utnyttjande, det är dock en 
tolkning som skulle kunna göras utifrån sammanhanget. Det skulle kunna förenas med tidigare 
forskning som betonar att kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar framför allt blir 
utsatta för våld och trakasserier som är av sexuell karaktär.  

Makt  
Tre av respondenterna beskriver att det huvudsakliga målet med våld är att utöva makt i någon 
form. Vidare nämner två av respondenterna att våld även handlar om kontroll i någon mening, 
där våld kan användas för att kontrollera kvinnan. Flera av respondenterna lyfter fram att det 
kan finnas en problematik med att våldsutövaren lurar kvinnor med intellektuell 
funktionsnedsättning. Det grundar sig i att kvinnorna på grund av sin funktionsnedsättning kan 
ha svårigheter med att förstå att de blir kontrollerade och utsatta för makt. Vidare beskriver en 
av dessa respondenter att kvinnor med funktionsnedsättning, i synnerhet de med intellektuell 
funktionsnedsättning kan bli manipulerade på olika sätt. Den som utövar makt kan ta till med 
hot eller skrämsel, vilket kan göra att kvinnorna inte vågar berätta om händelsen för någon. En 
annan respondent nämner att oavsett vem våldet riktas mot, det vill säga kvinnor med 
funktionshinder eller mot kvinnor i allmänhet, handlar det om samma processer i form av 
kontroll och maktutövande. Detta kan exemplifieras med följande citat: 
 

Det är egentligen makt och kontroll det handlar om, oavsett vilken form av våld vi pratar om: 
fysisk våld, psykisk våld, sexuellt eller materiellt våld. Man kan dela in våldet på olika sätt, 
så det handlar om olika sätt att ta makt och kontroll över en annan människa ... det gäller 
även när det gäller kvinnor med funktionshinder, att det är ett sätt att ta makt och kontroll 
men i och med att man har ett funktionshinder. Det är också en särskild sårbarhet som man 
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också kan rikta våldet emot så att de blir mera utsatta i och med sin funktionsnedsättning och 
det är också ett effektivt vapen att ta till om man då är våldsutövande. - Frida, kvinnojour. 

 
Teoretikern Dahl redogör att makt är en förmåga som kan betraktas som en form av egendom, 
det vill säga en kapacitet hos den som utövar makt att göra något mot någon. Förmågan grundar 
sig i tillgången av specifika resurser, där den som utövar makt handlar utifrån dessa resurser 
samt att handlingarna utmynnar i en maktrelation. Lukes delar in makten i tre dimensioner. Den 
första dimensionen menar att makt handlar om hur den som utövar makt använder sina resurser 
och hur dessa direkt påverkar den utsatta. Den andra dimensionen fokuserar på hur den som 
utövar makt kan hindra en individ från möjligheten till olika alternativ. Den tredje dimensionen 
utgår från att den som utövar makt kan få en individ eller grupp att önska och åtrå något med 
hjälp av manipulation (Lukes, 2008). En eventuell förklaring till varför kvinnor med 
funktionsnedsättning beskrivs bli mer utsatta för våld, kan förstås inom ramen för Lukes 
maktdefinition. Utifrån Lukes första dimension kan den som utövar våld ha en mängd olika 
resurser, till exempel i form av fysisk styrka eller en förmåga att övertala med hjälp av språkliga 
medel. Personen som utövar makt kan ha lättare att uttnytja sina resurser i jämförelse med 
kvinnor med funktionsnedsättning, detta då dessa kvinnor inte alltid har samma möjlighet att 
använda sina resurser i våldsamma situationer på grund av sin funktionsnedsättning. En 
svårighet med att inte kunna använda sina resurser är att kvinnorna inte kan skydda sig själva 
från olika typer av våld. Förövaren kan således använda kvinnornas svårigheter som ett 
“effektivt vapen” med en direkt påverkan mot dessa kvinnor. De ojämlika resurserna mellan 
utövare och kvinnorna kan på så sätt skapa en synlig maktrelation, där utövaren medvetet kan 
ta makt och kontroll över dessa kvinnor.  
 
En av respondenterna talar om manipulation som kan utövas mot kvinnor med intellektuella 
funktionsnedsättningar, detta då de kan upplevas vara lättare att lura och hota. Utifrån Lukes 
tredje dimension kan manipulation förstås som ett sätt för utövaren att uppnå sina mål, vilket 
ofta sker i det fördolda. Det kan innebära att den som manipulerar kvinnor med 
funktionsnedsättning kan påverka kvinnornas sätt att se på handlingen samt hur kvinnorna ser 
på sig själva och sin identitet. Ett exempel på en sådan manipulation är att utövaren får kvinnan 
att tro att hon själv vill det som utövaren gör mot kvinnan, vilket till exempel skulle kunna vara 
olika sexuella handlingar. Därutöver ökar kvinnornas utsatthet utifrån perspektivet om att 
manipulation ofta sker i det fördolda, eftersom att handlingarna då riskerar att inte bli 
uppmärksammade.  

Erfarenheter av våldets förekomst 
När respondenterna fick uppskatta våldets förekomst bland kvinnor med funktionsnedsättning 
fanns det betydande skillnader. En av respondenterna framför att nästan varannan kvinna av 
hennes patienter har varit utsatta för våld. På ett liknande sätt talar en annan respondent  om att 
hon uppfattar att våld är mer förekommande bland kvinnor med funktionsnedsättning än för 
kvinnor i allmänhet, samt att kvinnorna med funktionsnedsättning är en grupp som ofta inte 
uppmärksammas. Två av respondenterna, varav en som arbetar för polismyndigheten och en 
för socialtjänsten, berättar att det är ovanligt att de får in anmälningar och ärenden som rör 
våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning. Dessa respondenter menar dock att det finns ett 
stort mörkertal och att kvinnorna är en grupp som behöver uppmärksammas mer i samhället. 
En ytterligare respondent uppskattar att ungefär en fjärdedel av hennes patienter har varit utsatta 
för våld och/eller övergrepp. På ett liknande sätt framför en annan respondent att våld i 
allmänhet förekommer hos var tredje till var fjärde kvinna. Respondenten betonar att hon inte 
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har någon statistik för våldet bland kvinnor med funktionsnedsättning, hon tänker att våldet bör 
vara samma åtminstone. Detta ges exempel på i citatet nedan: 
 

I normalt fall säger man att var tredje eller var fjärde kvinna i samhället generellt blir utsatt 
för våld, så vet jag inte hur den statistiken ser ut för bara gruppen med funktionsnedsättning 
om det, men jag tänker med att det borde vara ungefär samma åtminstone, att det är som i 
generellt i populationen. Jag tror ju att det är minst lika vanligt i den gruppen som i övriga 
samhället, alltså jättevanligt eftersom att det är ett så vanligt samhällsproblem och i med att 
det finns en sårbarhet så skulle det kunna vara så att de är ännu mera utsatta men det har jag 
inte siffror på. - Frida, kvinnojour.   

 
Inom nationell forskning förklaras att våld mot kvinnor med funktionsnedsättning sker  
åtminstone lika ofta som för kvinnor i allmänhet. Internationella studier visar även på att det 
finns en ökad risk av våld mot kvinnor med funktionsnedsättning och att våldet förekommer i 
högre omfattning bland dessa kvinnor i jämförelse med kvinnor i allmänhet (Baladerian, 2009; 
Hague, Gill, Thiara, Ravi & Mullender, Audrey, 2011; Ludici et al., 2019).  I en svensk studie 
anges att var tredje kvinna med fysiska och sensoriska funktionshinder har blivit utsatta för 
våld, hot eller trakasserier av män (Handu, 2007). I citatet ovan beskriver respondenten sin 
uppfattning om att våld förekommer åtminstone lika ofta för kvinnor med funktionsnedsättning 
som för kvinnor i den övriga populationen, vilket överensstämmer med den nationella 
forskningen. Respondenten lyfter också fram möjligheten att kvinnor med funktionsnedsättning 
kan vara mer utsatta eftersom att kvinnorna många gånger kan befinna sig i en sårbarhet. Det 
kan sammankopplas till vad internationella studier förklarar när de framför att kvinnor med 
funktionsnedsättning riskerar att bli utsatta i högre utsträckning än kvinnor i allmänhet.  
 
En central aspekt inom diskussionen om våldets förekomst och mörkertal är polisanmälningar. 
Tre av respondenterna uttalar sig om att det inte är särskilt vanligt att målgruppen polisanmäler 
våldet och att det kan bero på ett flertal faktorer. Två av respondenterna diskuterar 
komplexiteten som finns i samband med att målgruppen ska anmäla. Respondenten från 
polismyndigheten beskriver att det redan är svårt och komplext för en person som inte har 
funktionsnedsättning att anmäla och att det uppstår fler utmaningar för en person som har en 
funktionsnedsättning. Dessa utmaningar innebär bland annat att fysiskt kunna ta sig till en 
polisstation och att berätta om vad som har hänt. En annan respondent från kvinnojouren 
betonar att det framför allt kan vara svårt för målgruppen att förklara vad de har varit med om 
eftersom att de kan ha svårigheter att komma ihåg specifika detaljer. Det kan till exempel vara 
svårt för kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning att komma ihåg veckodagar och hur 
ofta våldet har inträffat, vilket i vissa fall kan leda till anmälan blir bristfällig och ofullständig. 
Samtliga tre respondenter nämner ytterligare att orsakerna till varför målgruppen inte 
uppmärksammas eller polisanmäler även handlar om skam. Citaten nedan visar på ett uttalande 
där respondenten nämner olika rädslor i samband med anmälningar: 
 

Dels rädslor, rädsla för att inte bli trodd, rädsla för att det ska bli värre av att polisanmäla på 
olika sätt. Man vet inte vad som kommer att hända så rädslan för att “okej det jag har just 
nu” är kanske inte jättebra men jag vet inte vad jag får annars och då väljer man att hellre 
leva kvar i den relationen man har. - Liselotte, socialtjänsten. 

 
Enligt tidigare forskning söker ett fåtal våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning i Sverige 
hjälp och stöd i samhället, till exempel från kvinnojourer. En orsak som identifieras till varför 
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kvinnor med funktionsnedsättning inte söker hjälp handlar om att de ofta upplever skam i 
samband med sin funktionsnedsättning. Det finns enligt tidigare forskning en rädsla för att bli 
betraktad som ett “objekt”, vilket kan leda till att de i lägre utsträckning väljer att söka hjälp 
(Finndahl, 2001). För att knyta samman den tidigare forskningen till resultatet kan det tolkas 
finnas ett flertal likheter. En likhet är att citatet, respondentens uttalande bekräftar det som 
tidigare forskning visar. Utifrån citatet kan det tolkas som att det finns olika rädslor bland 
målgruppen som gör att anmälningar inte görs. En av dessa rädslor kan handla om att “inte bli 
trodd” för det som faktiskt har hänt, vilket överensstämmer till det som framkommer i tidigare 
forskning. Citatet kan även förstås utifrån begreppet stigma. Enligt Goffman finns tre olika 
typer av stigman som avser kropp, karaktär och kategoritillhörighet. En stigmatiserad människa 
beskrivs enligt Goffman vara en person som avviker på ett icke-önskvärt sätt från officiella och 
inofficiella normer och regler i samhället (Goffman, 2014). En tänkbar tolkning utifrån 
begreppet stigma skulle kunna vara att kvinnor med funktionsnedsättning har ett eller flera 
stigma. Ett av dessa stigma kan till exempel avse kroppsliga defekter som avviker från 
samhällets normer och regler på olika sätt. Kvinnor med funktionsnedsättning kan uppleva sig 
vara stigmatiserade, då de avviker från samhällets förväntningar på olika sätt. Känslan av att 
avvika från samhällets förväntningar kan bidra med att kvinnorna upplever skamkänslor som 
kan leda till att kvinnorna inte lyfter fram sina våldsupplevelser. Det kan därmed innebära att 
våldet inte uppmärksammas och polisanmäls i den mån som det egentligen förekommer. Ett 
citat som återigen illustrerar och fördjupar tankegångarna om skam är följande: 

 
Skuld och skam, för de här som det ligger tillbaka i tiden. Då var det ju inte så öppet som det 
är idag, det har ju skett en jättestor utveckling, med me-too och så många andra processer 
genom åren. Man börjar prata om det här, redan i skolorna idag. Förr var det ju någonting 
man skulle dölja, det var inget du pratade om, du fick inte prata om det. - Helena, 
habiliteringen. 

 
Skam är ett begrepp som Scheff (2003) syftar till att förklara olika emotioner som hotar 
personens sociala interaktioner. Dessa emotioner kan förutom skam även vara emotioner såsom 
förödmjukelse och skuld (Scheff, 2003). Citatet beskriver kort om hur synsättet om våld har 
förändrats historiskt sätt. Av citatet kan det tänkas att det har skett en utveckling där det idag 
har blivit mer “accepterat” att prata om att man har blivit utsatt för våld. Utifrån citatet kan det 
tolkas som att det har blivit ett öppnare klimat där man får prata om sina upplevelser av våld 
till skillnad från förr. Det kan därmed ha skett en positiv utveckling av diskursen om våld. Trots 
detta framkommer det inte av citatet att våld mot målgruppen kvinnor med funktionsnedsättning 
uppmärksammas i högre utsträckning idag än förr. Utifrån detta kan det tolkas som att det 
fortfarande finnas samhällelliga attityder som bidrar till att våldsutsatta kvinnor med 
funktionedsättning upplever skuld och skam. Dessa attityder kan grunda sig på föreställningen 
om att kvinnorna är beroende av andra för att klara av sig vardag och att de inte ingår i relationer 
på samma sätt som övriga i befolkningen. Vidare kan kvinnor med funktionsnedsättning ofta 
bli identifierade enbart utifrån deras funktionsnedsättning. Samhällets attitityder kan i sin tur 
påverka kvinnornas egna självbild vilket kan bidra med känslor av skuld och skam. Det kan 
leda till svårigheter för kvinnorna att våga berätta om sina våldsupplevelser och att polisanmäla 
våldet.     

Var våldet förekommer och av vem  
Samtliga respondenter nämner att våld mot kvinnor med funktionsnedsättning främst sker i 
kvinnans hem. En av respondenterna lyfter fram att våldet även kan ske i någon annans hem, 
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utöver det egna. I sammanhanget är det viktigt att förklara att begreppet hem kan syfta till olika 
boendeformer som till exempel en egen bostad, gruppbostad, servicebostad eller för yngre 
kvinnor kan boendet även avse en förälders bostad. Samma respondent berättar också att hon 
har erfarenhet av att möta kvinnor med funktionsnedsättning som har blivit utnyttjade via nätet. 
Respondenten ger ett exempel på utnyttjande, där en av hennes patienter blev uppmanad att 
skicka lättklädda bilder på sig själv i underkläder. Flera av respondenterna uppmärksammar 
möjligheten för dessa kvinnor att bli utsatta på andra platser än i hemmet, vilket illustreras i 
följande citat: 
 

Främst så sker det i hemmet när vi pratar om våld i nära relation, oavsett...men just när det 
gäller funktionshinder så kan en taxiresa, eller såna här grejer innebära vissa risker...för 
någon som har en funktionsnedsättning, då kanske det är färdtjänst människan som kommer 
varje dag som är den som kan utsätta [den funktionshindrade] för våld, det behöver inte vara 
just den nära relationen av en partner på samma sätt. - Liselotte, socialtjänsten (texten inom 
hakparenteser är vår markering). 

 
Tre av fem respondenter uttalar sig om att den som utsätter kvinnor med funktionsnedsättning 
för våld är oftast en närstående person till kvinnan, vilket oftast sker inom en nära relation. 
Respondenten som arbetar som polis betonar svårigheten med att finna stödbevisning i de fall 
när våldet sker inom dom fyra väggarna. En annan respondent belyser att i majoriteten av 
våldsfall är det män som utövar våldet. Tre av respondenterna synliggör att det finns andra 
utövare av våld utöver närstående personer, vilket exempelvis kan vara personal på boenden 
och chaufförer inom färdtjänsten. Därutöver är det en av respondenterna som framför att våld 
även kan utföras av en person som själv har en funktionsnedsättning eller ett funktionshinder. 
I citatet nedan beskrivs den vanligaste förövaren samt vad närståendebegreppet syftar till: 
 

Den som utför är nästan alltid en närstående. Med närstående menar jag då föräldrar, syskon, 
styvföräldrar, kompisar eller partners, sambo, partner på något sätt, de behöver inte bo ihop. 
Det kan ändå vara i den typen av relation, och alla dom tänker jag är närstående. Det är någon 
de känner. - Helena, habiliteringen.  

 
Enligt tidigare forskning utövas våld mot kvinnor med funktionsnedsättning på flera olika 
platser som till exempel i kvinnans hem, på internet och i andra offentliga sammanhang. Det 
primära våldet mot kvinnorna sker i deras hem och våldet utövas vanligen av en anhörig eller 
närstående till kvinnan, det kan till exempel handla om en partner, förälder eller styvförälder. 
Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning kan även utövas av ytterligare personer som 
personal av olika slag exempelvis vårdgivare, assistenter och färdtjänstpersonal. I vissa fall kan 
även personer med funktionsnedsättning själva vara förövare (Finndahl, 2001; Lewin, 2004; 
Malmberg & Färm, 2008). Respondenternas erfarenhet är att våld mot kvinnor med 
funktionsnedsättning utövas främst i hemmet och av närstående personer till kvinnorna, vilket 
överensstämmer med tidigare forskning. Ett resultat som skiljer sig från den tidigare 
forskningen är att våld även kan förekomma i någon annans hem, vilket inte har 
uppmärksammats i den tidigare forskningen. Enligt respondenterna kan våldet också utövas på 
andra platser än i hemmet, bland annat via nätet och under färdtjänstresor, vilket är i likhet med 
den nationella forskningen om våldets arenor. Respondenterna framför även att våldet kan 
utövas av flera personer än för kvinnor i allmänhet, vilket beskrivs kunna vara personal av olika 
slag, till exempel vårdgivare och chaufförer. I tidigare forskning presenteras liknande resultat 
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där vårdgivare, assistenter och färdtjänstpersonal nämns som några exempel på andra 
våldsutövare. 

Kunskapsläget 
Det andra temat som har identifierats i datamaterialet är  “Kunskapsläget”. Temat består av 
kategorin kunskaper bland yrkesutövare. Temat handlar om den befintliga kunskapen bland 
yrkesutövare inom de interna organisationerna samt inom externa samhällsinstanser. 
Kunskapsläget delas upp i uppmärksammade kunskaper och kompetenser som yrkesutövare 
beskriver finns eller saknas inom organisationerna eller bland andra samhällsinstanser.  

Kunskaper bland yrkesutövare  
Samtliga respondenter har uppmärksammat att det finns ett behov av mer kunskaper om våld och våld 
mot kvinnor med funktionsnedsättning inom samhällets olika instanser. Två av respondenterna 
har erfarenhet av att kvinnor med funktionsnedsättning har berättat om sina upplevelser av våld 
för andra yrkesgrupper, och bedömer därav att det är nödvändigt att olika yrkesutövare har en 
grundkunskap om våld. Två andra respondenter framför att utbildning är en central del av att 
öka kunskapen om våld, vilket de gör utifrån två skilda perspektiv. Den ena respondenten 
förklarar att personalen som arbetar med relationsbrott har kunskaper om våld då de har 
genomfört en särskild utbildning som nyanställda inom ämnet. Den andra respondenten 
uppmanar olika arbetsgrupper att utbilda sin personal om våld i syfte om att öka kunskapen på 
arbetsplatserna. Respondenten beskriver att om personalen får kunskap om våld och vad det 
kan innebära att bli utsatt för våld, kan personalen skapa en ökad förståelse för den våldsutsatta 
personen i mötet. En annan respondenten framför att de har goda kunskaper om diagnoser och 
funktionsnedsättningar samt att det finns en förståelse av sårbarheten bland kvinnor med 
funktionsnedsättning. Respondenten menar dock att det finns en okunskap bland yrkesutövare 
gällande förståelsen av funktionsnedsättningar, vilket illustreras i följande citat: 
 

Inom socialtjänstens olika delar, försäkringskassan och arbetsförmedlingen, där finns det 
ganska mycket okunskap runt personer med funktionsnedsättningar. På vilket sätt de har 
svårighet, för det märker jag när jag är ute. Ett exempel är ibland på vårdcentraler när jag 
träffar läkare, även dom har svårt att förstå vad det innebär och varför en person inte kan 
jobba på den öppna arbetsmarknaden och vad det ska skriva och så, hur blir det för personer 
med utvecklingsstörning och lindrig framförallt, det är svårt för arbetsförmedlingen att 
förstå. - Helena, habiliteringen. 

 
Milic Babic et al. (2018) har uppmärksammat ett behov av mer kunskap om våld mot kvinnor 
med funktionsnedsättning i syfte om att kunna förbättra samhällets insatser för personer med 
funktionsnedsättning. I studien beskrivs det finns en begränsad förståelse om våld mot dessa 
kvinnor i samhället samt att det finns få utbildningar för kvinnorna om olika våldsuttryck och 
hur de kan skydda sig själva. Utöver detta framställs det att det saknas en medvetenhet och 
utbildning bland yrkesverksamma som arbetar med våldsutsatta på olika sätt. I jämförelse med 
respondenternas svar om kunskapsläget förekommer det både likheter och skillnaderna. I citatet 
ovan framför en av respondenterna att det existerar en okunskap bland samhällets instanser 
gällande förståelsen av funktionsnedsättningar vilket skiljer sig något från forskningen som 
talar om att det finns en brist på förståelse av våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Ett 
rimligt antaganden utifrån resultatet och forskningen är att det är av stor vikt att yrkesutövare 
som möter kvinnor med funktionsnedsättning har kunskaper om den dubbla utsattheten, det vill 
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säga både funktionsnedsättningen och våldet. Enligt respondenten bör yrkesutövare ha 
kunskaper om kvinnans funktionsnedsättning för att öka sin förståelse om vad det kan innebära 
för kvinnan att ha en funktionsnedsättning. Det kan till exempel handla om att yrkesutövaren 
förstår vilka svårigheter eller begränsningar som funktionsnedsättningen kan medföra.  
 
Utöver kunskap om funktionsnedsättningar behövs det även kunskaper om våld för att 
yrkesutövare ska kunna se till kvinnans hela livssituation. Utbildningar kan vara ett sätt att 
utöka kunskapen om våld med en kontextuell förståelse för dessa kvinnor. I forskningen 
framförs det att det saknas utbildningar till yrkesutövare som möter våldsutsatta kvinnor (Milic 
Babic et al., 2018.) I studien menar respondenterna att det finns möjlighet till utbildningar om 
våld på deras arbetsplatser, men att flera samhällsinstanser bör öka deras kunskaper om våld 
och våldets konsekvenser på olika sätt. En tolkning är att det finns ett gemensamt ansvar i 
arbetet med att uppmärksamma våldsutsatta kvinnor. Detta illustreras i citatet nedan: 
 

Det räcker inte med att vi sitter här och har kunskap om det här våldet utan det är ju dom här 
personerna som möter det här i vardagen varje dag som behöver ha kunskap om våld och 
våldets konsekvenser. Annars kommer vi aldrig få kontakt med dom, så det gäller att alla i 
samhället tar sitt ansvar, det här är ett ansvar som varje arbetspltas måste ta oavsett om man 
jobbar på en skolan eller en vårdcentral eller ett särskilt boende eller äldreboende, våldet 
förekommer överallt och därför måste alla som jobbar med människor ha kunskap om våldet-  
Frida, kvinnojour.  
  

Våga se och tala om våldet  
Det tredje temat som har skapats utifrån datamaterialet benämns för “Våga se och tala om 
våldet”. Temat består av kategorin våga fråga. Våga se och tala om våldet handlar om att kunna 
synliggöra och förebygga våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.   

Våga fråga  
Samtliga respondenter lyfter fram vikten av att våga fråga för att upptäcka våldsutsattheten 
bland kvinnor med funktionsnedsättning. En av respondenterna framför att våld förekommer 
överallt i samhället och vem som helst kan bli våldsutsatt oavsett personens bakgrund, sociala 
status, etnicitet, kultur eller religion, vilket medför ett ansvar hos yrkesutövare att våga fråga 
om erfarenheter av våld. En annan respondent förklarar att kommunikationssvårigheter bland 
kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar försvårar deras möjlighet att berätta om sin 
våldsutsatthet. Tre av respondenterna beskriver att yrkesutövare kan uppleva en rädsla för att 
fråga om våld då de inte vet vad de ska göra av svaret. Två av dessa tre respondenter tydliggör 
dock att yrkesutövares ansvar handlar mer om att fråga om våldet och sedan hänvisa personen 
vidare. Två andra respondenter klargör att frågor om våld kan ställas på olika sätt och att frågan 
inte nödvändigtvis behöver vara laddad. En av dessa respondenter framför att yrkesutövaren 
kan normalisera frågan genom att berätta att dessa frågor ställs till alla samt förklara varför 
frågorna ställs. Enligt samtliga respondenter får våld mot kvinnor med funktionsnedsättning 
allvarliga konsekvenser, både fysiska och psykiska konsekvenser som vanligtvis kan yttra sig i 
olika hälsoproblem som till exempel ångest, depressioner, sömnproblem, låg självkänsla samt 
självskadebeteenden. Majoriteten av respondenter framställer att hälso- och sjukvården har ett 
särskilt ansvar i uppmärksammandet av våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Detta 
framkommer i följande citat: 
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Ett väldigt stort anvsar ligger ju på vården, för ofta har man ju ofta mer kontakt med vården 
om man har funktionsnedsättningar av olika slag, och att det är där man på rutin ska ställa 
frågor om våld. Det är någonting som vi är ute väldigt mycket och föreläser om bland olika 
avdelningar inom vården på sjukhusen och läkaeteam och sådär. Att fråga på rutin för att vi 
vet att kvinnor, om man ser på målgruppen, alltså generellt populationen och utsattheten för 
våld och kvinnor som är långvariga inom vården, så finns det en högre utsatthet hos dom 
kvinnor och då menar jag inte bara dom med funktionshinder utan att man kanske är 
långitdssjuksriven och sådär. Jag tror mycket att man skulle kunna uppmärksamma så många 
mer våldsutsatta genom att man rutinmässigt ställer frågor om våld när man gör den allmänna 
hälsokontrollen vid nybesök inom vården på en vårdcentral. - Frida, kvinnojour. 

 
En internationell studie visar att kvinnorna som blir tillfrågade om våld av hälso- och 
sjukvården upplever att det är positivt att yrkesutövare normaliserar frågan, på så sätt upplever 
sig inte kvinnorna utpekade som våldsutsatta. Det är även av stor betydelse att samtalet sker 
enskilt med kvinnan och att det är öppna frågor. Personal inom hälso- och sjukvård kan se 
samtalet som en möjlighet till ökad medvetenhet hos kvinnorna om deras våldsutsatthet samt 
att de signalerar att våld aldrig är acceptabelt. Vidare kan hälso- och sjukvårdspersonalen visa 
kvinnan sympati samt erbjuda information oberoende om kvinnan uppger att hon är utsatt för 
våld eller inte (Chang et al., 2005; Liebschutz et al., 2008). I en nationell studie beskriver 
kvinnor med funktionshinder, som har fått hjälp av omgivningen att lämna en våldsam relation, 
att det är av stor betydelse att omgivningen är uppmärksamma på vad som sker i kvinnans liv 
samt att kvinnan får stöd i sin utsatthet. Omgivningen får inte vara rädd att ställa frågan om 
våld, speciellt då kvinnorna ofta undanhåller att de är utsatta för våld för omgivningen. Många 
kvinnor anger att det är svårt att tala med någon om våldet (Finndahl, 2001). Utifrån  
respondentens svar i citatet ovan kan personal inom hälso- och sjukvård upptäcka våld mot 
kvinnor med funktionshinder och mot kvinnor i allmänhet genom att ställa frågor om våld på 
rutin. Enligt internationella studier (Chang et., 2005; Liebschutz et al., 2008) kan frågor om 
våld inom vården skapa möjligheter för kvinnor att bli medvetna om deras våldsutsatthet då 
många kvinnor inte betraktar sig själv som våldsutsatta. Att medvetandegöra våld är dock något 
som samhället i stort måste ansvara för och eftersom att våld är ett komplext samhällsproblem 
krävs det samverkan mellan olika aktörer. Både tidigare forskning och respondenten betonar att 
det är viktigt att yrkesutövare signalerar om att våld inte är acceptabelt, vilket till exempel kan 
göras genom att ställa frågor om våld samt att förklara att våld är ett brott i Sverige.  
 
Ett rimligt antagande är att det är särskilt viktigt att yrkesutövare frågar kvinnor med 
funktionshinder om våld då kvinnorna själva uppger att de upplever det svårt att berätta om 
våldet för sin omgivning i nationell forskning. Att kvinnor med intellektuell 
funktionsnedsättning även kan ha kommunikationssvårigheter ställer ytterligare krav på 
yrkesutövares lyhördhet, förståelse och att de kan erbjuda tillgång till anpassad kommunikation. 
Vi kan även spekulera kring varför yrkesutövare upplever en rädsla för att fråga om våld vilket 
skulle kunna handla om brist på kunskap och erfarenheter av att möta våldsutsatta kvinnor. Brist 
på kunskap och erfarenhet skulle kunna vara en orsak då flera respondenter framför att det finns 
en osäkerhet bland yrkesutövare om vad de ska göra med svaret och hur yrkesutövare ska 
hänvisa personen vidare. Det skulle ytterligare kunna härledas till personlig svårigheter att tala 
om våld av olika anledningar eller organisatoriska hinder som till exempel personalbrist och 
tidspress. Enligt respondenten ska vården vara uppmärksamma på de kvinnor som är långvariga 
inom vården då det finns ett samband med att dessa är utsatta i högre omfattning. Vidare framför 
respondenten att kvinnor med funktionsnedsättning ofta har mycket kontakt med vården och 
kan därför utgöra en grupp som vården ska vara extra uppmärksamma på.  
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Slutdiskussion 
Slutdiskussionen består av tre delar. Inledningsvis redogörs ett resonemang kring huruvida vi 
svarar på studiens syfte och frågeställningar. Därefter diskuteras våra metodval och dess för- 
och nackdelar. Avslutningsvis presenteras studiens betydelse för socialt arbete och förslag till 
vidare forskning. 

Studiens frågeställningar och slutsatser  
Syftet med föreliggande studie var att studera olika yrkesutövares erfarenheter, förhållningssätt 
och kunskaper gällande våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning. Studiens ambition var 
att synliggöra hur yrkesutövare inom olika organisationer arbetar med att uppmärksamma och 
förebygga våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Utifrån studiens frågeställningar kan 
det konstateras att samtliga frågeställningar har besvarats. Den första frågeställningen som 
handlar om yrkesutövares beskrivningar har besvarats på ett omfattande sätt. I resultat- och 
analysavsnittet förekommer temat “Våldets villkor” som ger en sammanfattande bild om 
våldets olika aspekter mot kvinnor med funktionsnedsättning. I temat framförs ett flertal viktiga 
aspekter som är av betydelse för att förstå fenomenet, till exempel beskrivs våldets förekomst 
och våldets uttryck. En slutsats som kan dras utifrån följande tema är att våldet gentemot 
kvinnor med funktionsnedsättningar inte skiljer sig åt. Kvinnor med funktionsnedsättning blir 
på samma sätt som kvinnor i allmänhet utsatta för olika typer av våld, vilket överensstämmer 
med tidigare forskning (Cockrams, 2003). Det som dock utmärker våldet är att det även kan 
vara funktionshinderrelaterat, vilket innebär att våldet också kan riktas mot 
funktionsnedsättningen. Två exempel på funktionshinsderrelaterat våld skulle kunna vara att 
förövaren tar ur batterierna från hörapparaten eller undangömmer rullatorn.  
 
Den andra frågeställningen som handlar om föreställningar har besvaras i temat “Våldets 
villkor”. Följande frågeställning kan dock tolkas som att den inte besvaras lika utförligt eller 
tydligt som föregående. I resultat- och analysavsnittet kan det tolkas som att det finns två 
särskilda föreställningar om målgruppen. Dessa föreställningar handlar dels om att det finns ett 
mörkertal bland målgruppen, dels att de kan befinna sig i en särskild sårbarhet. På samma sätt 
som resultatet i föreliggande studie, visar även tidigare forskning (Baladerian, 2009; Hague et 
al, 2011; Lucidi et al, 2019) på att det finns olika uppfattningar om förekomsten av våld mot 
kvinnor med funktionsnedsättning, vilket kan tolkas ha en koppling till  rapporteringen av 
våldet på olika sätt. Resultatet visar på att mörkertalet beror på olika orsaker och att det  
framförallt handlar om rädslor av olika slag. Kvinnornas rädslor beskrivs till exempel i 
resultatet handla om att “inte bli betrodd” och att inte veta vilka konsekvenserna blir av att 
anmäla ett övergrepp, vilket återigen bekräftas av tidigare forskning (Finndahl, 2001). 
Resultatet visar även på att det föreligger en svårighet för kvinnor med intellektuell 
funktionsnedsättning att anmäla att de utsatts för våld, i jämförelse med den övriga 
befolkningen då de själva inte alltid kan redogöra för vad som har hänt, vilket kan vara av 
betydelse för bevisbördan och anmälningsprocessen. En slutsats som kan dras utifrån resultatet 
och den tidigare forskningen är således att det finns ett mörkertal bland målgruppen som dels 
kan bero på samhällets attityder gentemot målgruppen, dels bero på kvinnornas 
funktionsnedsättning och rädsla att anmäla brottet.  
 
En annan föreställning som har identifierats och som kan tolkas ha en koppling till mörkertal 
är särskild sårbarhet. Utifrån resultatet beskrivs det att det finns en ökad sårbarhet för att bli 
utsatt för våld bland kvinnor med funktionsnedsättning i jämförelse med kvinnor i allmänhet. 
Faktorerna till sårbarheten förklaras i resultatet och tidigare forskning (Nilsson & Westlund, 
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2007; Nixon, 2009; Nosek et al., 2001) och handlar om målgruppen har svårare för att lämna 
den våldsamma relationen samt att söka hjälp och stöd. Det kan även handla om att målgruppen 
ofta befinner sig i en beroendeställning till andra för att klara sin vardag, vilket kan utgöra en 
ytterligare sårbarhet. I sammanhanget lyfter såväl tidigare forskning (Barger et al, 2009; Pestka 
& Wendt, 2014; Finndahl, 2001) som resultatet i denna studie fram att unga kvinnor med 
intellektuella funktionsnedsättningar kan befinna sig i en särskild sårbarhet. Det förklaras bland 
annat med att unga kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar inte alltid förstår att de 
blir utsatta för våld och att de inte alltid har de verktyg eller de förmågor som behövs för att 
kunna skydda sig själva. Utifrån detta kan en tendens peka på att det är framför allt unga kvinnor 
med intellektuella funktionsnedsättningar som kan befinna sig i en särskild sårbarhet.  
 
Studiens tredje frågeställning om kunskapen bland yrkesutövare inom organisationerna 
besvaras i resultat- analys under temat ”kunskapsläget” och “våga se och tala om våldet”.  
I temat kunskapsläget framför yrkesutövare sina erfarenheter av deras kunskaper och 
kompetenser inom ämnet våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Medan temat våga se 
och tala om våldet handlar om yrkesutövares ansvar att vilja se och tala om våldet för att kunna 
upptäcka samt hjälpa våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning. Respondenterna i studien 
har framfört att det finns en kunskapsbrist inom andra samhällsinstanser gällande dessa 
organisationers förståelse av vad en funktionsnedsättning kan innebära. I detta sammanhang 
har samhällsinstanser såsom försäkringskassan, arbetsförmedlingen och socialtjänstens olika 
enheter lyfts fram, där tjänstemän inom dessa organisationer behöver ökad kunskap om olika 
funktionsnedsättningar. Utöver detta menar respondenterna att det saknas kunskap om den 
dubbla utsattheten, å ena sidan att ha en funktionsnedsättning, å andra sidan att vara våldsutsatt, 
vilket lyfts fram som en nödvändig kunskap i förståelsen av kvinnornas livssituation. Enligt 
tidigare forskning finns det en kunskapsbrist inom ämnet våld mot kvinnor med 
funktionsnedsättning (Thiara, et al., 2012). En slutsats utifrån ovanstående är att i arbetet med 
att synliggöra våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning behövs en ökad förståelse kring 
vad funktionsnedsättningen kan innebära för kvinnan. Genom att öka kunskapen om 
funktionsnedsättningar bland yrkesutövare inom samhällsfunktioner kan det skapas en 
medvetenhet om de särskilda svårigheter som dessa kvinnor möter och som kan bli en dubbel 
utsatthet om kvinnorna är våldsutsatta.  
 
Respondenterna framför att det finns ett behov av att personal inom samhällets instanser vågar 
fråga mer om kvinnors våldsutsatthet. Utöver det gemensamma ansvaret betonar majoriteten av 
respondenter att personal inom hälso- och sjukvård har ett särskilt ansvar i att upptäcka våldet. 
En eventuell förklaring till att respondenterna betonar att ett stort ansvar bör ligga på vården 
kan vara att de är den första platsen där kvinnor ofta söker hjälp för sina fysiska besvär samt att 
kvinnorna med funktionsnedsättning kan ha mycket kontakt med vården. Personal inom hälso- 
och sjukvård uppmanas att fråga patienter om våldsutsatthet på rutin eftersom att kvinnor som 
är långvariga inom vården har en högre risk att bli utsatta för våld. Respondenterna vill även 
betona att personal inom hälso- och sjukvård bör uppmärksamma att det kan finnas 
bakomliggande orsaker till att kvinnor med funktionsnedsättningar har fysiska besvär. De 
fysiska besvären skulle till exempel kunna handla om våld. En slutsats utifrån detta är att 
yrkesutövare behöver vara lyhörda i mötet med kvinnorna för att identifiera våld. Yrkesutövare 
inom olika samhällsinstanser, till exempel personal inom hälso- och sjukvård, som bör ha en 
förmåga att fånga upp tecken som kan indikera på att det förekommer våld. Att våga fråga om 
våldsutsatthet kan vara avgörande i uppmärksammandet av våld gentemot kvinnor med 
funktionsnedsättning.  
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Metoddiskussion 
Utifrån studiens metodval har brister och styrkor identifieras. Dessa brister och styrkor kommer 
att presenteras och diskuteras nedan med koppling till hur studiens resultat och helhet kan ha 
påverkats. 
 
En brist som kan ha påverkat studiens olika delar och helhet är författarnas förförståelse. I 
metodavsnittet beskrivs det att författarna har en förförståelse som dels handlar om att det finns 
ett mörkertal bland målgruppen som inte uppmärksammas, dels att det finns bristande 
kunskaper i samhället om fenomenet, det vill säga våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. 
Denna förförståelse kan omedvetet ha påverkat inläsning och framställning av tidigare 
forskning samt resultat- och analys. På vilket sätt eller hur mycket författarnas förförståelse kan 
ha påverkat studiens olika delar och dess helhet är dock något som inte med tydlighet framgår 
och kan därför inte redovisas. Något annat som har uppmärksammat är att finns begränsade 
nationella artiklar kring ämnet. Majoriteten av de artiklar som har inkluderats i studien är 
därmed internationella och genomförda i Europa. Att tidigare forskning till stor del består av 
internationella artiklar skulle kunna utgöra en brist i studien då det inte fullt ut kan säkerställa 
att det även gäller för den svenska kontexten. Å andra sidan kan det ses som en styrka då 
föreliggande studie i praktiken fyller ett kunskapsbehov.   
 
En annan brist som har identifierats i studien handlar om urvalet av respondenter. I början av 
urvalsprocessen fanns en ambition om att inkludera sjuksköterskor eller undersköterskor som 
arbetar på en vårdcentral för att få med ett hälso- och sjukvårdsperspektiv. De sjuksköterskor 
eller undersköterskor som vi kontaktade ansåg dock själva att de inte hade någon erfarenhet 
inom ämnet och valde därmed att inte ställa upp på en intervju. Att sjuksköterskor eller 
undersköterskor inte har kommit med i urvalet kan förstås som en begränsning då ett viktigt 
perspektiv utelämnas, det vill säga sjuksköterskor och undersköterskors syn på deras ansvar i 
uppmärksammandet av våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Det hade varit centralt att 
få med deras perspektiv och få höra deras uppfattning om ämnet då samtliga respondenter i 
studien lyfter fram förbättringsområden gällande frågan inom hälso- och sjukvården. I samband 
med detta kan även studiens urvalsmetod som utgörs av ett icke-sannolikhetsurval och ett 
målinriktat urval vara begränsande, då resultatet inte kan generaliseras till att omfatta övriga 
yrkesutövare inom de olika organisationerna i Sverige. Å andra sidan kan det ses som en styrka 
att respondenterna främst utgörs av yrkesverksamma med en stark koppling till socialtjänstens 
områden då även polisen har en stark koppling till familjearbete. I och med att studien fokuserar 
på en målgrupp som ofta återfinns inom socialtjänstens ansvarsområde, inom till exempel 
funktionshinderomsorgen. 

Studiens betydelse för socialt arbete 
Studien visar att flera av yrkesutövarna har en begränsad erfarenhet av att möta våldsutsatta 
kvinnor  med funktionsnedsättning. En central fråga har därför varit varför våld mot kvinnor 
med funktionsnedsättning inte uppmärksammas som övriga grupper i samhället? I studien 
beskrivs det finnas särskilda omständigheter som kan försvåra kvinnornas möjligheter att 
berätta om sina upplevelser av våld, till exempel kommunikationssvårigheter, rädsla för att inte 
bli trodd samt att kvinnorna inte förstår vad som har skett och därmed inte upplever sig vara 
våldsutsatta. Det kan i sin tur påverka kvinnornas möjlighet att berätta och anmäla våldet, vilket 
kan göra att det finns en risk för att våldet förblir osynligt. Att uppmärksamma våld bland 
grupper där det kan vara svårare att upptäcka våldet har en stor betydelse för 
kunskapsutvecklingen och det förebyggande arbetet mot våld. Det är inte endast viktigt att 
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utveckla kunskapen utan även att sprida den befintliga kunskapen till berörda parter för att 
kvinnorna ska kunna ta tillvara på de insatser som finns. Det förebyggandet arbetet mot våld 
består bland annat av att yrkesutövare inom socialtjänsten vågar fråga kvinnorna om deras 
våldsupplevelser.  
 
Vår studie bidrar med kunskap till yrkesutövare som på olika sätt kommer i kontakt med 
kvinnor med funktionsnedsättning då deras kunskaper och erfarenheter har en betydande roll i 
att upptäcka våldet. Socialtjänst, rättsväsendet och hälso- och sjukvården är några exempel på 
de samhällsinstanser som har ett särskilt ansvar i uppmärksammandet. Utöver dessa instanser 
har även yrkesgrupper som till exempel habiliteringen, gode män samt vårdare inom olika 
funktionshinderboenden en möjlighet att upptäcka våld bland denna grupp kvinnor eftersom att 
de kan ha en regelbunden kontakt med kvinnorna. Studien har en betydelse för socialt arbete då 
den bland annat lyfter fram socialarbetares ansvar att fånga upp våldsutsatthet bland kvinnor 
med funktionsnedsättning. En rimlig slutsats av studien är att det inom socialtjänst och andra 
samhällsinstanser krävs en ökad förståelse för funktionsnedsättningen och vad den kan innebära 
samt på vilket sätt den i kombination med våldet påverkar kvinnans hela livssituation.  

Förslag till vidare forskning 

Utifrån studiens resultat och analys har vi identifierat ett behov av vidare forskning. Det kan 
tänkas behövas mer forskning om hur personal inom hälso- och sjukvård, till exempel 
sjuksköterskor och arbetsterapeuter på vårdcentraler eller sjukhus, ser på sitt ansvar i 
uppmärksammandet av våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. I en sådan studie hade det 
varit intressant att studera hur personal inom hälso- och sjukvård arbetar för att upptäcka våld 
mot dessa kvinnor samt på vilket sätt personalen ställer frågan om våld. Det kan tänkas vara ett 
viktigt ämne som behöver uppmärksammas mer, detta då många kvinnor med 
funktionsnedsättning har en regelbunden kontakt med personal inom vården.  
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Bilagor  

Bilaga 1 – Informations- och samtyckesblankett  
Som en del i vår socionomexamen ingår att genomföra ett självständigt examensarbete. Syftet 
är att studera olika yrkesutövares erfarenheter av att möta våldsutsatta kvinnor medfunktions- 
nedsättning inom hälso- och sjukvård, polis och socialtjänst. Vidare är syftet att klargöra vilka 
synsätt som finns bland dessa yrkesutövare gällande fenomenet.  
  
I examensarbetet genomförs semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma om deras 
upplevelser av våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Intervjuerna spelas in med audio-
utrustning som tillhandahålls av Örebro universitet och transkriberas. Inspelningarna och 
transkriptionerna bevaras till dess att det självständiga studentarbetet har bedömts som godkänt 
av examinator, varefter de raderas. Det är frivilligt att delta i studien och deltagandet påverkar 
inte ditt arbete inom din verksamhet. Dina personuppgifter kommer behandlas med ditt 
samtycke i enlighet med europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Det rör uppgifter om 
namn, e-post, telefonnummer samt de ljudinspelningar som görs av intervjuerna. 
Examensarbetet redovisas i form av en uppsats som presenteras skriftligt och muntligt vid ett 
examenstillfälle på Örebro universitet. Efter uppsatsens godkännande kan den komma att göras 
tillgänglig för allmänheten genom att publiceras i databasen DIVA. Fram till dess att arbetet 
har examinerats och godkänts och publicerats på DIVA har du rätt att dra tillbaka ditt samtycke 
och uppgifterna får då inte bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund. Alla 
personuppgifter som samlas in kommer att hanteras med konfidentialitet. Namn på person, 
platser och verksamheter kommer att ersättas med pseudonymer. Du har rätt att ta del av det 
som registrerats om dig och ha synpunkter på behandlingen av de uppgifter som samlats in. För 
information om studentarbetets utformning ber vi dig kontakta vår handledare. Frågor om hur 
Örebro universitet behandlar personuppgifter kan ställas till lärosätets dataskyddsombud på 
dataskyddsombud@oru.se. Klagomål som inte kan lösas av Örebro universitet lämnas till 
Datainspektionen. 
 
Kontaktuppgifter                                                                           
 
Mimmi Eriksson                                                                                                  
Mimmi.eriksson1995@gmail.com            
0723- 54 29 42     
 
Emanuella Bunyemen                                                                           
Bunyemenemanuella@gmail.com 
0706- 32 38 14 
 
Thomas Strandberg 
thomas.strandberg@oru.se  
019-30 11 08 
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Jag har fått information om vad det innebär och samtycker till, att delta i examensarbetet i 
socialt arbete vid Örebro universitet som genomförs av Mimmi Eriksson och Emanuella 
Bunyemen.  
  
  
  
 _______________________________                         ______________________________ 
För- och efternamn                                                        Ort, datum 
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Bilaga 2 - Intervjuguide   

Tema 1- Beskrivningar av våld mot kvinnor med funktionsnedsättning 
Hur skulle du i din profession beskriva vad våld mot kvinnor med funktionsnedsättning är och 
hur det kan ta sig i uttryck? 
Vilka erfarenheter har du av att möta kvinnor med funktionsnedsättning som har blivit utsatta 
för våld? 
Är det någon specifik händelse/situation av att möta våldsutsatta kvinnor med 
funktionsnedsättning som du skulle kunna berätta mer om?  
Vad utmärker eller karaktäriserar våldet gentemot kvinnor med funktionsnedsättning?  
Vad är din erfarenhet av var sker våldet någonstans? 
Av vem utförs våldet?  
Vilka konsekvenser kan våldet få för kvinnor med funktionsnedsättning?  
Finns det någon typ av funktionsnedsättning som kan innebära att kvinnorna befinner sig i en 
särskild sårbarhet? 
Vilka faktorer har du uppmärksammat kan påverka att dessa kvinnor kan befinna sig i en 
särskild sårbarhet? 
 
Tema 2 - Erfarenheter och kunskaper  
I hur hög omfattning erfarar du att våld mot kvinnor med funktionsnedsättning förekommer?  
Vilka rutiner finns på er verksamhet gällande klienter som blir utsatta för våld? 
Är dessa rutiner anpassade för att kunna tillämpas för målgruppen kvinnor med 
funktionsnedsättning?  
Vilka eventuella kunskapsbrister om våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning har 
identifierats inom er verksamhet?  
Om det finns eventuella kunskapsbrister hur kan det påverka kvinnorna i det praktiska 
arbetet?  
 
Tema 3 -  Föreställningar, samverkan och ansvar 
Vilka föreställningar finns om våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning inom er 
verksamhet? 
Hur ser samverkan ut vid våldsärenden inom er verksamhet? Till exempel mellan olika 
enheter. 
Hur ser du på ditt yrkesprofessionella ansvar i synliggörandet av våld mot kvinnor med 
funktionsnedsättning? 
Utifrån vilken lagstiftning regleras ansvaret? 
Hur upplever du ditt handlingsutrymme kopplat till ditt yrkesprofessionellas ansvar i att 
uppmärksamma och bekämpa våld?   
På vilket sätt skulle arbetet med målgruppen kunna förbättras enligt dig? 
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Bilaga 3 – Exempel på analysprocess 
Exempel 1 
Meningsenhet Koncentrerad 

meningsenhet 
Kod 

”Det egentligen makt och 
kontroll det handlar om, 
oavsett vilken form vi pratar 
om. Så handlar det ju om 
olika sätt egentligen att ta 
makt och kontroll över en 
annan människa”.  
 
 

Det är makt och kontroll det 
handlar om, oavsett vilken 
form av våld vi pratar om. 
Det är olika sätt att ta makt 
och kontroll över en annan 
människa.  
 

Att utöva våld handlar om 
makt och kontroll.  
 

 
Kategori Tema 
Våldets karaktär. Våldets villkor.  

 
 
Exempel 2 
Meningsenhet  Koncentrerad 

meningsenhet 
Kod  

“Det kan ju till och med vara 
en tydlig skada, men du kan 
ändå inte få reda på hur den 
har uppkommit. I fall det är 
genom olyckshändelse eller i 
fall det är någon person. För 
att man inte har förmågan att 
förklara det.” 
 
 
 

Det kan till och med vara en 
tydlig skada, men du kan inte 
får reda på hur den har 
uppkommit, i fall det är 
genom en olyckshändelse 
eller av någon person. För att 
personen inte har förmågan 
att förklara det.  
 

Kommunikationssvårigheter 
utgör en särskild sårbarhet. 
 

 
Kategori Tema 
Särskild sårbarhet.  Våldets villkor.  

 
 
 
 
 
 
 


