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Sammanfattning 

Denna uppsats är en kvalitativ studie som behandlar ämnet våld mot kvinnor med 

funktionsnedsättning utifrån biståndshandläggares perspektiv. Vi har uppmärksammat att den 

svenska forskningen är begränsad gällande yrkesverksammas roll i relation till kvinnor med 

funktionsnedsättning som utsätts för våld. Syftet är därmed att undersöka 

biståndshandläggares kunskaper, uppfattningar samt yrkesmässiga erfarenheter gällande våld 

mot kvinnor med funktionsnedsättning. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa 

intervjuer och resultatet analyseras i enlighet med en konventionell innehållsanalys. 

Resultatet presenteras tematiskt och analyseras utifrån intersektionalitet och den sociala 

modellen för funktionshinder som teoretiska perspektiv. Studien visar att 

biståndshandläggarna anser att de har en viktig roll gällande att uppmärksamma våld och att 

de upplever att det kan vara utmanande att bemöta våldsproblematik bland kvinnor med 

funktionsnedsättning utifrån de svårigheter som kvinnorna kan ha till följd av 

funktionsnedsättningen. Biståndshandläggarna menar även att våld mot kvinnor med 

funktionsnedsättning är mer förödande än våld mot kvinnor utan funktionsnedsättning då 

våldets uttrycksformer inverkar på flera livsområden. Studien visar att biståndshandläggarna 

menar att det finns flera utmärkande faktorer gällande risken för kvinnor från denna 

målgrupp att utsättas för våld. Beroende till omgivningen för att få grundläggande behov 

tillgodosedda lyfts som en utmärkande faktor. Ytterligare faktorer beskrivs vara svårigheter 

att förstå innebörden av våld samt isolering som följder av funktionsnedsättningen. Studien 

visar ytterligare att biståndshandläggare erfar att misstroende gentemot kvinnor med 

funktionsnedsättning placerar dem i en särskilt sårbar situation gällande risken att utsättas för 

våld. Biståndshandläggarna beskriver ytterligare erfarenheter av att våldet även kan riktas 

specifikt mot funktionsnedsättningen.  
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Inledning 

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning uppmärksammas i 

inledningen att “kvinnor och flickor med funktionsnedsättning ofta är utsatta för större risk, 

både inom och utom hemmet, för våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig 

behandling, misshandel eller utnyttjande” (Utrikesdepartementet, 2008, s. 4). Forskning från 

USA och Kanada såväl som Sverige visar att kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för 

våld i högre utsträckning än kvinnor utan funktionsnedsättning (NCK, 2019a). Även 

Brottsofferjouren (2019) framhåller hur kvinnor med funktionsnedsättning i större 

utsträckning blir utsatta för våld eller övergrepp än kvinnor utan funktionsnedsättning. Våld 

mot kvinnor med funktionsnedsättning är ett samhällsproblem som länge har varit osynligt 

inom både forskningen och den offentliga debatten (Socialstyrelsen, 2011). Problemet har 

heller inte uppmärksammats i särskilt hög grad inom samhällets vård och omsorg. Det är 

enligt Socialstyrelsen (2011) först under de senaste åren som en existerande våldsproblematik 

i relation till kvinnor med funktionsnedsättning har börjat uppmärksammas. Nationellt 

centrum för kvinnofrid (NCK, 2019a) benämner våld mot kvinnor med funktionsnedsättning 

som ett allvarligt och osynliggjort samhällsproblem. 

Problemformulering 

Forskningen i Sverige såväl som internationellt gällande våld mot kvinnor med 

funktionsnedsättning är enligt NCK (2019a) begränsad. NCK (2019a) framför att bristande 

kunskap bland yrkesverksamma gällande våldsproblematiken ofta medverkar till att 

kvinnorna inte får ett bra bemötande eller lämpligt omhändertagande. Socialstyrelsen (2011) 

lyfter att socialarbetares bemötande i mötet med kvinnan med funktionsnedsättning är 

grundläggande för att kvinnan ska vara villig att ta emot stöd- och hjälpinsatser från 

samhället. Vi har uppmärksammat att forskningen är begränsad gällande yrkesverksammas 

roll i relation till kvinnor med funktionsnedsättning som utsätts för våld samt de 

yrkesverksammas arbete med målgruppen i relation till våldsproblematiken. Vi anser därför 

att det saknas ett särskilt fokus på hur yrkesverksamma beskriver sin yrkesroll samt 

upplevelser av vilka kunskaper de har eller anser sig behöva. Med utgångspunkt i detta vill vi 

genomföra kvalitativa intervjuer med biståndshandläggare som arbetar mot denna målgrupp. 

Vi är intresserade av att specifikt undersöka biståndshandläggarnas kunskaper, uppfattningar 

samt yrkesmässiga erfarenheter gällande våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. 

Examensarbetet knyter därmed an till det sociala arbetet då studien gällande hur 

biståndshandläggare förhåller sig till våld och våldsutsatthet som fenomen bland kvinnor med 

funktionsnedsättning berör en målgrupp som är aktuell för insatser från socialt arbete. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka biståndshandläggares kunskaper, uppfattningar 

samt yrkesmässiga erfarenheter gällande våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.  

Frågeställningarna som ska besvaras är: 

- På vilka sätt beskriver biståndshandläggarna deras yrkesroll i relation till kvinnor med 

funktionsnedsättning som blir utsatta för våld? 
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- På vilka sätt framställs våldsproblematiken och de våldsutsatta kvinnornas situation 

av biståndshandläggarna? 

Avgränsningar 

Inledningsvis har vi valt att avgränsa vår studie till att enbart omfatta biståndshandläggare 

som arbetar med personer med funktionsnedsättning som är över 18 år. Vidare har vi valt att 

avgränsa vår studie till att enbart undersöka biståndshandläggares kunskaper, uppfattningar 

samt yrkesmässiga erfarenheter gällande våld mot specifikt kvinnor med 

funktionsnedsättning. Vi valde att fokusera på kvinnor med funktionsnedsättning då denna 

målgrupp statistiskt sett utsätts för våld i högre utsträckning än män med 

funktionsnedsättning (Mays, 2006). Utöver detta har vi valt att avgränsa oss till kvinnor med 

psykisk funktionsnedsättning. Detta då de medverkande biståndshandläggarna arbetar inom 

socialpsykiatrin där målgruppen är personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Begreppsdefinitioner 

Funktionsnedsättning och funktionshinder 

Tidigare var termerna funktionsnedsättning och funktionshinder synonymer men år 2007 

ändrade Socialstyrelsen sina rekommendationer för dessa termer, vilket föranledde en 

förändring av termernas innebörd (Socialstyrelsen, 2019). Numera definieras 

funktionsnedsättning som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. 

Termen funktionshinder definieras numera som den begränsning en funktionsnedsättning 

innebär för en person i förhållande till omgivningen (Socialstyrelsen, 2019). Med 

utgångspunkt i detta kommer vi att använda oss av termen funktionsnedsättning i 

examensarbetet. Däremot kommer undantag att ske när termen funktionshinder används i 

artiklarna som presenteras i forskningsöversikten samt när termen används i samband med 

det teoretiska perspektivet den sociala modellen för funktionshinder. Detta då funktionshinder 

är den term som används av vissa artikelförfattare samt av Michael Oliver som skapade den 

sociala modellen. 

Definition av våld 

Våld som begrepp innefattar enligt NCK:s (2019b) definition både fysiskt, sexuellt, psykiskt, 

materiellt och ekonomiskt våld samt hot om våld. Fysiskt våld kan ta sig uttryck i form av 

bland annat knuffar, slag, sparkar och strypningsförsök. Sådant våld leder ofta till skada som 

kan ses fysiskt på kroppen. Sexuellt våld innebär allt från ovälkommen fysisk beröring till att 

tvingas utföra sexuella handlingar. Gränsen mellan frivilliga och ofrivilliga sexuella 

handlingar riskerar ibland att bli oklara för den våldsutsatta som tvingas vara sexuellt 

tillgänglig för att undvika annat våld. Psykiskt våld kan innefatta isolering, känslomässig 

utpressning, skambeläggande eller utnyttjande av eventuella barn i relationen. Det psykiska 

våldet är ofta oförutsägbart då det karakteriseras av att förövaren växlar kärlek och ömhet 

med utövandet av våld. Psykiskt våld kan även innebära hot mot barn, husdjur eller nära 

vänner. Materiellt eller ekonomiskt våld handlar om att förövaren tar kontroll över den 
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våldsutsattas ekonomi och materiella resurser med syftet att isolera den våldsutsatta och göra 

det svårt för den våldsutsatta att lämna relationen. Det kan också innebära att förövaren slår 

sönder materiella ägodelar (NCK, 2019b). 

Omsorgsförvaltningen  

Omsorgsförvaltningen är en förvaltning som arbetar på uppdrag av omsorgsnämnden. 

Förvaltningen har tre roller, härunder systemledning, myndighetsutövning och ansvar för 

kommunens egenregi inom området. Omsorgsförvaltningens brukare är de personer som har 

psykisk eller fysisk funktionsnedsättning och som därför har väsentliga svårigheter med att 

utföra aktiviteter inom viktiga livsområden och där dessa begränsningar har funnits eller kan 

antas komma att bestå under längre tid. Det stöd som ges är frivilligt och baseras på att 

personer ansöker om stödinsatser. Stödet ges enligt två olika lagstiftningar; Lag (1993:387) 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (2001:453, 

SoL). Stödet som erbjuds handlar om LSS-verksamhet, socialpsykiatri och om hälso- och 

sjukvård för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Syftet med arbetet i 

verksamheten är att denna målgrupp får det stöd de behöver så att de kan leva så självständigt 

som möjligt. Omsorgsnämndens mål för omsorgsförvaltningen är att personer med 

funktionsnedsättning ska vara fullt delaktiga och att upplevelsen av frihet och 

självbestämmande ska stärkas för dessa personer. Ett annat mål för verksamheten är att 

personer med funktionsnedsättning ska leva ett liv fritt från hot och våld. Att ha en 

funktionsnedsättning kan innebära en ökad sårbarhet och ett ökat beroende av andra personer. 

Omsorgsnämnden arbetar därför med att säkerställa att personer med funktionsnedsättning 

lever ett liv fritt från hot och våld genom utbildningsinsatser för medarbetare. Ytterligare ett 

mål för verksamheten är att personer med funktionsnedsättning i kommunen ska ha en livs- 

och boendesituation där de kan växa, utvecklas och må bra utifrån individuella 

förutsättningar. Det ska därför finnas tillgång till särskilda boenden för personer med 

funktionsnedsättning (xx kommun, 2018 & 2019). 

Disposition 

Detta examensarbete består av åtta avsnitt med tillhörande underrubriker. Inledningsvis har 

bland annat problemformuleringen, syftet och frågeställningarna presenterats. Den följande 

forskningsöversikten består av beskrivningar av tidigare forskning, sammanfattande 

kommentarer över forskningsfältet samt reflektioner kring kunskapsläget. I teoriavsnittet 

presenteras intersektionalitet samt den sociala modellen för funktionshinder som teoretiska 

perspektiv. Därefter följer metodavsnittet som bland annat kommer att behandla metodvalet, 

genomförandet av de kvalitativa intervjuerna, analysmetoden samt etiska överväganden. I 

resultat- och analysavsnittet kommer det insamlade empiriska materialet att presenteras och 

analyseras. Därefter följer en diskussion där vi bland annat kommer diskutera resultatet i 

relation till tidigare forskning, de valda teoretiska perspektiven samt metodvalet. Efter det 

avslutande diskussionsavsnittet kommer litteraturlistan samt bilagor presenteras i slutet av 

examensarbetet. 
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Forskningsöversikt 

Nedan kommer 14 artiklar som vi funnit relevanta i relation till examensarbetets syfte att 

presenteras utifrån fyra teman; Systematisk ojämlikhet, Förebyggande insatser och åtgärder, 

Framställningen av en kvinna med funktionsnedsättning samt Avsaknad av självständighet. 

Efter varje tema följer en kortfattad sammanfattning och slutligen presenteras reflektioner 

över kunskapsläget. 

Sökprocess 

För att få en fördjupad insikt gällande forskning som behandlar våld mot kvinnor med 

funktionsnedsättning sökte vi efter kollegiegranskad forskning via bibliotekets söktjänst, 

www.ub.uu.se. Därigenom använde vi sökguiden Google Scholar och databasen Social 

Services Abstract. Sökningar via Google Scholar resulterade i artiklar på både svenska och 

engelska medan sökningar via Social Services Abstract enbart resulterade i artiklar på 

engelska. Vi genomförde därmed både svenska och engelska sökningar i Google Scholar men 

enbart engelska sökningar i Social Services Abstract. Sökorden som användes på Google 

Scholar var; “funktion* våld” (23 500 resultat), “kvinnor med funktionsnedsättning och våld” 

(3720 resultat), “våldsutsatthet funktionsnedsättning kvinna” (3320 resultat), 

“funktionsnedsättning och våld” (4840 resultat), “disability and violence” (788 000 

resultat),“våld funktionsnedsättning kvinna” (3690 resultat) samt “violence women 

disability” (481 000 resultat). De två sistnämnda sökningsfraserna ledde till fem artiklar som 

ansågs relevanta. I ett försök att avgränsa resultaten som framkom från de engelska sökorden 

valde vi att söka på Social Services Abstract, där vi avgränsade till kollegiegranskade artiklar. 

Därefter använde vi sökorden; “disability and violence” (3134 resultat) och “violence women 

disability” (2193 resultat). Resultatet av dessa sökningar på databasen var två artiklar som vi 

menade svarade till examensarbetets syfte. Vi sökte även efter dessa ord i databasen LIBRIS 

men det resulterade i förslag på böcker samt vetenskapliga artiklar som inte ansågs vara 

relevanta för examensarbetet, varför databasen valdes bort. Denna inledande sökningsprocess 

resulterade i sju artiklar som ansågs vara relevanta utifrån deras olika infallsvinklar gällande 

kvinnor med funktionsnedsättning som blir utsatta för våld. I en andra del av sökprocessen 

använde vi enbart Social Services Abstract då vi hade erfarit att Google Scholar gav för 

många resultat samt att det inte var möjligt att begränsa sökningen till kollegiegranskade 

artiklar. Sökorden som användes under den andra sökningsprocessen var “women with 

disability”, vilket gav 6917 resultat. Här valdes 4 av artiklarna som framkom bland de första 

sökträffarna, då de ansågs vara relevanta i förhållande till examensarbetets syfte. Därefter 

sökte vi även efter artiklar från Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) kunskapsbank på 

Uppsala Universitets hemsida. Detta då NCK arbetar på uppdrag från den svenska regeringen 

för att öka den nationella kunskapen om bland annat mäns våld mot kvinnor (NCK, 2019c). 

NCK har även specifikt behandlat våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Från denna 

kunskapsbank fann vi tre vetenskapliga artiklar som svarade till examensarbetets syfte. 

Sammanlagt resulterade de två sökningsprocesserna i fjorton vetenskapliga artiklar. Efter att 

vi hade läst och sammanställt artiklarna diskuterade vi essensen, vilket resulterade i de fyra 

temana som presenteras nedan. 
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Systematisk ojämlikhet 

Härunder kommer olika aspekter av systematisk ojämlikhet lyftas för att skapa en förståelse 

för hur marginalisering kan öka risken för att kvinnor med funktionsnedsättning blir utsatta 

för våld. Ekström (2012) beskriver att det är viktigt att se våld i nära relation från ett 

intersektionellt perspektiv, som kortfattat innebär att ojämlikhet eller förtryck som människor 

upplever inte enbart kan studeras med utgångspunkt i en av kategorierna kön, etnicitet, 

sexualitet eller klass utan att samtliga kategorier och kombinationen av dessa måste tas i 

beaktning. Våldet kan enligt Ekström (2012) ses som ett uttryck för den ojämlika 

maktrelationen som finns mellan kvinnor och män. Författaren beskriver att grundtanken 

inom det intersektionella perspektivet innebär att mäns våld mot kvinnor är en manifestering 

av mannens maktposition då våldet inkräktar på och förhindrar att kvinnan erhåller sina 

mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. 

 

Brownridge (2006) är ytterligare en författare som poängterar hur maktstrukturer mellan män 

och kvinnor kan vara en förklaring till våld. Författaren har dock, i motsättning till Ekström 

(2012), ett specifikt fokus på kvinnor med funktionsnedsättning. Inledningsvis betonar 

författaren att det finns bristfällig forskning gällande våld mot kvinnor med 

funktionsnedsättning som blir utsatta för våld av en manlig partner. En av anledningarna till 

den bristfälliga forskningen beskriver Brownridge (2006) som den samhälleliga myten 

gällande att kvinnor med funktionsnedsättning är singlar och asexuella, vilket skapar 

uppfattningen att kvinnorna inte blir utsatta för våld i en nära relation. 

 

Dowse, Soldatic, Spangaro och van Toorn (2016) betonar, precis som Brownridge (2006), 

den begränsade kunskapen som finns gällande våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. I 

likhet med Ekström (2012) betonar Dowse et al. (2016) att våld mot kvinnor med 

funktionsnedsättning behöver ses från ett intersektionellt perspektiv. Detta då kvinnor med 

funktionsnedsättning kan bli utsatta för våld, både utifrån deras funktionsnedsättning och 

könstillhörighet, men även utifrån deras etnicitet, klass och sexualitet. Dowse et al. (2016) 

skriver att kvinnor med funktionsnedsättning ofta blir utsatta för diskriminering och att de 

även kan utsättas för våld som är riktat mot funktionsnedsättningen, exempelvis genom 

isolering, försummelse, förtal eller hot. Dowse et al. (2016) använder även Olivers (1990) 

sociala modell för funktionshinder för att betona för kvinnor med funktionsnedsättning att det 

är den omgivande miljön som skapar hinder för deras fulla och jämlika deltagande i 

samhället. 

 

I likhet med Dowse et al. (2016) lyfter även Mays (2006) fram den sociala modellen för 

funktionshinder i ett försök att belysa strukturell och systematisk ojämlikhet samt orättvisa. 

Enligt Mays (2006) innebär den sociala modellen att begreppet funktionsnedsättning 

omdefinieras till att vara en social konstruktion. Denna konstruktion kan ses som en 

konsekvens av historiska, materiella och sociala förhållanden som skapar ett 

“funktionshindrande” samhälle där personer med funktionsnedsättning marginaliseras och 

exkluderas. Funktionsnedsättning som konstruktion ses därmed som en form av socialt 

förtryck. Mays (2006) beskriver marginaliseringen och förtrycket som bidragande faktorer till 
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att kvinnor med funktionsnedsättning i högre utsträckning riskerar att utsättas för våld. 

Författaren poängterar att det förankrade våldet bland annat relaterar till ett bredare 

strukturellt förtryck och ojämlikheter som upplevs av alla kvinnor och framförallt av kvinnor 

med funktionsnedsättning. 

 

McCarthy, Hunt och Milne-Skillman (2015) betonar att våld i nära relation som fenomen ofta 

anses vara ett individuellt problem, vilket sätter kvinnor i en situation där de själva ska finna 

lösningarna för att åtgärda våldet. Fokus på hur våldet kan framställas som ett individuellt 

problem i samhället är en aspekt som inte lyfts av Ekström (2012), Brownridge (2006), 

Dowse et al. (2016) eller Mays (2006). McCarthy et al. (2015) menar att individualiseringen 

av våldet placerar kvinnor med annan sårbarhet i en ännu svårare situation. Detta då de 

vanligtvis även har färre möjligheter och förutsättningar att lämna en våldsam relation, 

däribland avsaknad av andra relationer och som ett resultat av isolering. Författarna lyfter i 

likhet med Ekström (2012) och Dowse et al. (2016) fram intersektionalitet som en viktig 

teoretisk utgångspunkt för att kunna förstå hur våld mot kvinnor kan upplevas och uttryckas 

annorlunda för olika kvinnor beroende på vilka kategorier de tillhör. McCarthy et al. (2015) 

framhäver att våld mot en kvinna med funktionsnedsättning kan ha andra uttryck och 

implikationer än våld mot en kvinna utan funktionsnedsättning. Författarna lyfter fram hur 

kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för vissa specifika och unika former av våld, såsom 

skadegörelse och undanhållande av utrustning, undanhållande av assistans och hot om 

institutionalisering. Detta överensstämmer med vad Dowse et al. (2016) poängterar gällande 

de utmärkande former av våld som kvinnor med funktionsnedsättning kan utsättas för. 

 

I en rapport från Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK, 2013) diskuteras strukturella 

orättvisor och den förtryckande kontexten som kvinnor med funktionsnedsättning befinner 

sig i. Här tas ableism fram som ett exempel på en förtryckande maktordning där personer 

utan funktionsnedsättning erhåller förutsättningar och möjligheter i livet som personer med 

funktionsnedsättning inte får tillgång till. Författarna till NCK-rapporten (2013) betonar att 

för kvinnor med funktionsnedsättning kan det exempelvis handla om bristande tillgång till 

arbetsmarknaden. För kvinnor från målgruppen som även utsätts för våld kan det ytterligare 

handla om bristande tillgång till sjukvård, skyddade boenden och kvinnojourer. Det 

framkommer i rapporten att sådana bristande tillgångar innebär att det ofta är ännu svårare för 

en kvinna med funktionsnedsättning att lämna en våldsam relation. Kvinnor med 

funktionsnedsättning är därför ofta missgynnade och vikten av att belysa sådana strukturella 

orättvisor lyfts fram i rapporten. I likhet med Ekström (2012), Dowse et al. (2016) och 

McCarthy et al. (2015) lyfter författarna till NCK-rapporten (2013) fram intersektionalitet 

som ett teoretiskt perspektiv som tillåter en mer djupgående och rättvisande analys av 

kvinnor med funktionsnedsättnings upplevelser av våld.  

Sammanfattning 

Artiklarna som beskrivs ovan lyfter fram olika aspekter gällande systematisk ojämlikhet som 

bidrar till marginalisering och missgynnande av kvinnor med funktionsnedsättning. I 

artiklarna som skrivs av Ekström (2012), Dowse et al. (2016), McCarthy et al. (2015) och 
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författarna till NCK-rapporten (2013) betonas intersektionalitet som ett nödvändigt teoretiskt 

perspektiv för att kunna skapa en förståelse för hur upplevelser av våld kan skilja sig för 

kvinnor med funktionsnedsättning jämfört med kvinnor utan funktionsnedsättning. 

Ytterligare poängterar Dowse et al. (2016) och McCarthy et al. (2015) att ett intersektionellt 

perspektiv kan ge en förståelse för hur våldet kan uttrycka sig på andra sätt än för kvinnor 

utan funktionsnedsättning. Som exempel på detta lyfter Dowse et al. (2016) och McCarthy et 

al. (2015) fram isolering och undanhållande av bland annat utrustning och medicin som 

specifika former av våld som riktas mot funktionsnedsättningen. Mays (2006) och Dowse et 

al. (2016) skriver om den sociala modellen för funktionshinder som syftar på det 

“funktionshindrande” samhället som en orsak för en ökad risk för kvinnor med 

funktionsnedsättning att utsättas för våld. Författarna tar som exempel fram att en 

exkludering från samhälleliga aktiviteter på grund av funktionsnedsättningen kan öka risken 

för att bli utsatt för våld. Mays (2006) tar upp funktionsnedsättning som konstruktion som en 

form av socialt förtryck och i NCK-rapporten (2013) lyfts ableism som en förtryckande 

maktordning. Sammanfattningsvis visar forskningsfältet på att systematisk ojämlikhet kan 

anses vara en bidragande faktor till att kvinnor med funktionsnedsättning riskerar att utsättas 

för våld. 

Förebyggande insatser och åtgärder 

I följande artiklar framförs förslag på olika insatser och åtgärder som författarna menar kan 

bidra till att förebygga våld mot kvinnor, både med och utan funktionsnedsättning. Ekström 

(2012) skriver att det lagstadgade stödet till kvinnor som utsätts för våld i nära relation är 

reglerat i SoL. Det specificeras inte i propositionerna hur det lagstadgade stödet ska utformas 

utan det beskrivs istället som rådgivning, psykosocialt stöd samt praktisk hjälp med att 

exempelvis ordna ett skyddat boende. Ekström (2012) skriver att i en av propositionerna 

fastslås det att mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem som även ställer 

krav på att samhället tar sitt ansvar. Detta då våld mot kvinnor beskrivs som ett komplext 

problem som berör flertalet politikområden och samhällsaktörer, såsom sociala myndigheter, 

hälso- och sjukvård samt rättsväsendet. Ekström (2012) betonar även att det i en annan av 

propositionerna ges exempel på vilka insatser som kan fungera som stöd och hjälp åt de 

våldsutsatta kvinnorna, där bland annat förmedling av kontakter med andra myndigheter samt 

ekonomiskt bistånd lyfts fram. 

 

Några år senare genomförde Ekström (2016) en analys som syftar till att beskriva hur 

våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom 

socialtjänstens organisation. Resultatet visar att stödet till våldsutsatta kvinnor varierar utifrån 

hur socialtjänsten i de olika kommunerna är organiserad. Ekström (2016) beskriver hur 

socialtjänstens insatser till våldsutsatta kvinnor är begränsade. Den tidigare forskningen har 

enligt Ekström (2016) identifierat tre former av behov hos våldsutsatta kvinnor; emotionellt 

stöd, praktisk hjälp samt att socialarbetare har kunskap om våld. Våldet beskrivs som 

svårhanterligt, vilket enligt Ekström (2016) innebär att stödet som ges till kvinnorna behöver 

vara brett och ges utifrån ett helhetsperspektiv där kvinnans egna behov prioriteras. 
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I likhet med Ekström (2012, 2016) diskuterar Brownridge (2006) vilka insatser som skulle 

kunna förebygga våld mot kvinnor, däremot med ett specifikt fokus på kvinnor med 

funktionsnedsättning. Ett av förslagen som Brownridge (2006) lyfter innebär att kunskapen 

om våldet måste utökas då forskare många gånger förbiser våld mot kvinnor med 

funktionsnedsättning på grund av uppfattningen att dessa kvinnor inte har en intim partner. 

Utöver detta behövs, enligt Brownridge (2006), en bättre förståelse om de underliggande 

dynamikerna som ligger bakom en förhöjd risk för våld mot kvinnor med 

funktionsnedsättning. För att ge en insikt i de här dynamikerna utgår Brownridge (2006) från 

ett förklarande ramverk som organiserar riskfaktorer i tre kategorier; faktorer inom 

relationen, offer-relaterade egenskaper samt förövar-relaterade egenskaper. Ett exempel på 

riskfaktorer inom varje kategori är kvinnans beroendeställning, hennes socioekonomiska 

status och män med patriarkala övertygelser. 

 

I en rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå, 2007) beskrivs flertalet förebyggande 

insatser gällande våld mot personer med funktionsnedsättning. I enlighet med Ekström (2016) 

och Brownridge (2006) lyfter även författarna till Brå-rapporten (2007) fram att ytterligare 

kunskap är väsentlig, däremot med en särskilt fokus gällande personal som arbetar med denna 

målgrupp. Några exempel på åtgärder som enligt författarna till Brå-rapporten (2007) kan 

medföra en ökad kunskap bland personalen är utbildning och att upprätta rutindokument för 

att hantera misstankar om våld. Även handledning för personal, ökad kunskap inom 

rättsväsendet samt stödsamtal för anhöriga framkommer som viktiga moment gällande 

förebyggandet av våld. Ytterligare betonas vikten av att information gällande sexuella 

övergrepp ges till personer med funktionsnedsättning. 

 

McCarthy et al. (2015) diskuterar också förebyggande insatser som de menar är nödvändiga 

för att kunna hjälpa kvinnor med funktionsnedsättning att komma ur relationer präglade av 

hot och våld. Bland annat påpekar författarna att professionella som kommer i kontakt med 

målgruppen måste bli medvetna samt ständigt ha fokus på våldsproblematiken gällande 

kvinnor med funktionsnedsättning. Professionella bör enligt McCarthy et al. (2015) bli 

tränade till att uppmärksamma tecken på när en kvinna med funktionsnedsättning utsätts för 

våld och att de även ska bli tränade i att ställa frågor om våld. Därutöver menar författarna att 

det är essentiellt att professionella är uppmärksamma på att kvinnor med 

funktionsnedsättning inte isoleras. Dessutom påpekar författarna vikten av att professionella 

informerar dessa kvinnor om existerande infrastrukturer som finns för att hjälpa dem ur en 

våldsam relation. 

Sammanfattning 

I dessa artiklar påpekas nödvändiga åtgärder och insatser för att kunna förebygga våld mot 

kvinnor med och utan funktionsnedsättning. Ekström (2012) betonar inledningsvis hur det 

lagstadgade stödet till kvinnor som utsätts för våld är otydligt formulerat i propositioner. 

Ekström (2016) poängterar även hur detta stöd i stor utsträckning beror på hur socialtjänsten i 

olika kommuner är organiserad, och även att det är essentiellt för kvinnor som utsätts för våld 

att socialarbetare har kunskap om våldsproblematik. Brownridge (2006) lyfter fram behov av 



 

13 

utökad kunskap bland forskare när det gäller våld mot specifikt kvinnor med 

funktionsnedsättning och även i Brå-rapporten (2007) lyfts det fram att personal som arbetar 

med målgruppen behöver mer utbildning och kunskap om våldsproblematik. McCarthy et al. 

(2015) betonar även att det är viktigt att professionella tränas i att uppmärksamma våld mot 

kvinnor med funktionsnedsättning. Sammanfattningsvis visar ovannämnda artiklar på att det 

kan finnas ett behov bland professionella inom socialt arbete att få en utökad kunskap om 

våldsproblematik bland annat gällande kvinnor med funktionsnedsättning. 

Framställningen av en kvinna med funktionsnedsättning 

Hur en kvinna med funktionsnedsättning framställs av omvärlden och hur detta påverkar 

hennes sårbarhet vad gäller risken att utsättas för våld är ett genomgående tema som 

behandlas i nedanstående artiklar. I NCK-rapporten (2013) tas samhällets attityder och 

föreställningar om kvinnor med funktionsnedsättning fram som bidragande orsaker till 

sårbarhet gällande risken att utsättas för våld. Föreställningar om att kvinnor med 

funktionsnedsättning är asexuella kan enligt författarna exempelvis leda till att kvinnorna blir 

extra sårbara för sexuella övergrepp då de riskerar att inte bli trodda. Motsättningsvis lyfts det 

fram i rapporten hur kvinnorna kan anses vara hypersexuella och därför opålitliga när de 

berättar om sexuella övergrepp. Ytterligare en aspekt som lyfts fram i rapporten är hur 

kvinnor med funktionsnedsättning nedvärderas i sådan grad att de osynliggörs, vilket ökar 

risken för övergrepp. 

 

Mays (2006) lyfter fram den tysta och osynliga delen av våldet mot kvinnor med 

funktionsnedsättning, nämligen de underliggande sociala antaganden om dessa kvinnor. 

Därmed framför Mays (2006) en liknande tanke som framkommer i NCK-rapporten (2013) 

om hur samhällets föreställningar om målgruppen kan öka risken för kvinnorna att utsättas 

för våld. Några exempel på sådana antaganden som Mays (2006) tar fram är att kvinnor med 

funktionsnedsättning är olämpliga som mödrar och att det därför är osannolikt att de har 

intima, sexuella relationer. Utöver detta framför författaren antagandet om att kvinnorna inte 

bör tas på allvar samt att de blir sedda som asexuella eller alternativt att kvinnor med en 

intellektuell funktionsnedsättning blir sedda som promiskuösa. 

 

Författarna till Brå-rapporten (2007) lyfter fram hur kvinnor med funktionsnedsättning kan 

osynliggöras av sin omgivning, vilket även poängteras i NCK-rapporten (2013). Enligt 

författarna identifieras kvinnan i första hand utifrån sin funktionsnedsättning och blir därmed 

varken sedd som individ eller kvinna. Detta kan få konsekvensen att många kvinnor med 

funktionsnedsättning blir betraktade som könlösa och icke-sexuella. Vad gäller icke-

sexualiteten överensstämmer detta med vad som framkommer både i artikeln skriven av 

Mays (2006) och i NCK-rapporten (2013). Enligt författarna av Brå-rapporten (2007) kan 

könsblindheten i sin tur medverka till att sexuella övergrepp osynliggörs då det finns en stark 

övertygelse om att både kvinnor och män med funktionsnedsättning inte har sexuella 

relationer. I Brå-rapporten (2007) framkommer det även att studier visar att andelen kvinnor 

med funktionsnedsättning som utsätts för sexuella övergrepp är avsevärt högre än bland andra 

kvinnor i totalbefolkningen.  
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Malmberg (2014) betonar hur stereotypa och könsspecifika antaganden bidrar till att skapa 

sociala representationer av funktionshinder. Författaren lyfter fram hur en funktionshindrad 

kvinna exempelvis kan ses som hjälplös, svag och passiv eller som krävande, aggressiv, dum 

och ful. Dessa stereotyper kan, enligt Malmberg (2014), förstärka känslan av att både som 

kvinna och funktionshindrad vara värdelös och maktlös, vilket sedan kan utnyttjas i 

sammanhang där våld förekommer. Malmberg (2014) menar att många kvinnor med 

funktionsnedsättning blir objektifierade, osynliggjorda och fråntagna sin könstillhörighet då 

funktionsnedsättningen överordnas könstillhörigheten. På sådant sätt delar Malmberg (2014) 

samma uppfattning som författarna till Brå-rapporten (2007). Malmberg (2014) skriver att 

kvinnor med funktionsnedsättning i och med objektifieringen blir identifierade som sin 

funktionsnedsättning och att kvinnorna därigenom fråntas sitt mänskliga värde. 

 

Pestka och Wendt (2014) visar på flera faktorer som tillsammans leder till en ökad sårbarhet 

gällande risken att utsättas för våld i en nära relation. Författarna intervjuade kvinnor med 

intellektuell funktionsnedsättning om deras uppväxt. Kvinnorna berättade om hur uppväxten 

var präglad av bland annat sexuella övergrepp samt en övergripande känsla av att inte höra 

till. Resultatet av studien visar att kvinnornas upplevelser hade lett till att de i vuxenlivet 

sökte efter en känsla av att höra till i intima relationer, även om det innebar att de blev utsatta 

för våld. Pestka och Wendt (2014) betonar att personer med funktionsnedsättning ofta blir 

behandlade på nedvärderande sätt, vilket påverkar deras självkänsla. Vad gäller kvinnor med 

intellektuell funktionsnedsättning argumenterar författarna för att internaliserade 

nedvärderingar av sig själva kan resultera i övertygelsen av att de förtjänar att bli utsatta för 

våld. Ytterligare en aspekt som lyfts fram av Pestka och Wendt (2014) är hur dessa kvinnor 

ofta blir stigmatiserade och stereotypiserade som oattraktiva, oönskade, naiva och icke-

sexuella, vilket leder till att sexuellt våld och sexuella övergrepp inte benämns och ofta 

förblir ouppmärksammat. Vad gäller författarnas betoning av hur kvinnorna stereotypiseras 

som bland annat oattraktiva och naiva överensstämmer detta med Malmberg (2014) som 

belyser hur kvinnor med funktionsnedsättning kan framställas som både fula och dumma. 

Genom att lyfta icke-sexualiteten och hur det osynliggör sexuella övergrepp ansluter Pestka 

och Wendt (2014) sig till uppfattningar som framförs av både Mays (2006) och författarna till 

NCK-rapporten (2013) samt Brå-rapporten (2007). 

Sammanfattning 

I artiklarna skrivna av NCK (2013), Mays (2006), Brå (2007) samt Pestka och Wendt (2014) 

framkommer en föreställning av att en kvinna med funktionsnedsättning är icke-sexuell eller 

asexuell. I motsättning till detta lyfter både Mays (2006) och författarna till NCK-rapporten 

(2013) att kvinnor med psykisk funktionsnedsättning även kan framställas som promiskuösa 

eller hypersexuella. I Brå-rapporten (2007) och artikeln skriven av Malmberg (2014) beskrivs 

kvinnan även som könlös då funktionsnedsättningen blir överordnad kvinnans 

könstillhörighet. I NCK-rapporten (2013) och Brå-rapporten (2007) lyfts det även fram att 

osynliggörandet av en kvinna med funktionsnedsättning kan leda till ökad risk att bli utsatt 

för sexuella övergrepp. Malmberg (2014) beskriver även hur en kvinna med 
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funktionsnedsättnings känslor kan påverkas av stereotypa antaganden om att hon är värdelös 

och maktlös. Även Pestka och Wendt (2014) tar upp hur kvinnans självkänsla kan påverkas 

av att bli behandlad på ett nedvärderande sätt. Sammanfattningsvis visar ovanstående 

forskning att hur kvinnor med funktionsnedsättning framställs kan ha betydelse för en ökad 

sårbarhet vad gäller risken att utsättas för våld. 

Avsaknad av självständighet 

I de följande artiklarna behandlar författarna kvinnor med funktionsnedsättnings avsaknad av 

självständighet med olika inriktningar för att visa på komplexiteten gällande ämnesområdet. 

Milberger, Israel, LeRoy, Martin, Potter och Patchak-Schuster (2003) har genomfört 

enkätundersökningar och intervjuer bland kvinnor med fysisk funktionsnedsättning för att få 

en uppfattning om hur vanligt förekommande det är för målgruppen att bli utsatt för våld. 

Författarnas resultat visar att kvinnor med fysisk funktionsnedsättning löper högre risk än 

kvinnor utan funktionsnedsättning att utsättas för våld. Milberger et al. (2003) beskriver även 

att isolering och begränsade ekonomiska resurser verkar göra att kvinnor löper högre risk för 

att utsättas för våld, oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte. Författarna menar 

att funktionsnedsättningen och även begränsade möjligheter att finna socialt stöd kan bidra 

till att kvinnor med funktionsnedsättning förblir längre tid i en utsatt situation där risken för 

våld är överhängande.  

 

Malmberg och Färm (2008) har genomfört en undersökning om brott mot personer med 

funktionsnedsättning med hjälp av intervjuer samt enkät- och dokumentanalyser. Det 

framkommer att särskilt kvinnor med psykisk funktionsnedsättning utnyttjas på olika sätt, 

härunder ekonomiskt och sexuellt. Författarna beskriver att vad gäller det ekonomiska 

utnyttjandet kan det ha många olika uttryck. Av studiens resultat framgår att det inte är 

ovanligt att bland annat anhöriga, personal på boenden och boendestödjare utnyttjar en 

person med funktionsnedsättning genom att exempelvis äta av personens mat och handla till 

sig själv för personens ekonomiska medel. Vad gäller sexuellt utnyttjande exemplifierar 

författarna att det kan handla om personal som utnyttjar brukare sexuellt. Malmberg och 

Färm (2008) skriver att ett vanligt förekommande fenomen är unga kvinnor med 

funktionsnedsättning som lever i destruktiva relationer med en man som utsätter dem för hot 

och våld. Författarna menar att i sådana relationer ses ofta ett mönster av att de unga 

kvinnorna har ett mycket begränsat socialt nätverk och att de kan vara ekonomiskt, praktiskt 

och emotionellt beroende av förövaren. Malmberg och Färm (2008) lyfter även fram hur detta 

bland annat kan innebära att om kvinnan anmäler sin partner kan hon inte bo kvar i den 

gemensamma bostaden. I likhet med Milberger et al. (2003) lyfter Malmberg och Färm 

(2008) hur kvinnans begränsade ekonomiska resurser och avsaknad av socialt stöd kan 

utnyttjas av förövaren och förlänga hennes våldsutsatthet.  

 

I enlighet med Milberger et al. (2003) och Malmberg och Färm (2008) tar även Mays (2006) 

upp ekonomisk berövning som en form av våld i hemmet, vilket beskrivs av författaren som 

ett sätt för förövaren att kunna behålla makt och kontroll över den våldsutsatta. Mays (2006) 

menar att det ekonomiska våldet kan leda till materiellt beroende och att det ger anledning till 
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att den våldsutsatta på grund av begränsade socioekonomiska medel inte kan lämna 

relationen. Mays (2006) menar att detta relaterar överlag till kvinnors erfarenheter av 

begränsad ekonomisk självständighet och därmed materiell brist. Ekonomisk brist och 

marginalisering existerar, enligt Mays (2006), i ännu högre grad för kvinnor med 

funktionsnedsättning, vilket går att koppla till bland annat samhälleliga strukturer. Författaren 

poängterar att låg socioekonomisk status och institutionalisering historiskt sett har hindrat 

kvinnor med funktionsnedsättning från att delta på arbetsmarknaden. Avsaknaden av 

ekonomisk och materiell självständighet lämnar därmed kvinnor med funktionsnedsättning i 

en särskilt sårbar situation. Utan tillräckliga ekonomiska medel eller möjlighet till anställning 

blir det, enligt Mays (2006), svårt för kvinnorna att lämna en våldsam relation om de först har 

blivit socialt isolerade av förövaren. Just isoleringen påpekar även Milberger et al. (2003) kan 

vara en faktor som ökar risken för att en kvinna med funktionsnedsättning kan bli utsatt för 

våld. 

 

Healey, Humphreys och Howe (2013) beskriver att förövare ofta är specifikt inriktade mot 

kvinnor med funktionsnedsättning då kvinnorna ofta lever i situationer som ökar risken att bli 

utsatt för våld. Exempel på dessa situationer beskrivs av författarna som social isolering, 

fattigdom, avsaknad av ekonomisk självständighet samt ett beroende av andra personer. För 

att beskriva funktionshinder används den sociala modellen, där funktionshindret ses som 

interaktionen mellan en persons funktionsnedsättning och den invalidiserande sociala och 

fysiska kontexten. Healey et al. (2013) menar att denna kontext hindrar personer med 

funktionsnedsättning från att få tillgång till bland annat utbildning, sysselsättning och 

bostäder. Författarna beskriver även forskning som visar att personer med 

funktionsnedsättning är märkbart missgynnade gällande social och ekonomisk delaktighet i 

samhället. Healey et al. (2013) betonar därmed i likhet med Mays (2006) hur kvinnor med 

funktionsnedsättning missgynnas ekonomiskt, vilket enligt dessa författare placerar dem i en 

utsatt situation. Healey et al. (2013) betonar även att kvinnor med funktionsnedsättning 

riskerar att utsättas för våld som är specifikt inriktat mot funktionsnedsättningen. Detta 

exemplifieras såsom hot om att upphäva vården, inte få tillgång till mediciner samt att bli 

utsatta för sexuellt våld. 

 

I Brå-rapporten (2007) framkommer det att en funktionsnedsättning kan innebära ett ökat 

beroende av andra personer, framförallt av vårdare och anhöriga. Detta kan öka risken för 

våld samt att konsekvenserna för personer med funktionsnedsättning kan fördjupas av att ha 

blivit utsatt av en närstående. I Brå-rapporten (2007) framkommer det även att när kvinnor 

med funktionsnedsättning blir utsatta för våld är det oftast av en person i deras närhet som de 

är beroende av. Kvinnor med funktionsnedsättning kan även i högre grad vara ekonomiskt 

eller praktiskt beroende av närstående, vilket kan innebära en ökad sårbarhet för kränkningar 

och våld. Även Malmberg och Färm (2008) betonar att kvinnorna kan vara praktiskt, 

emotionellt och ekonomiskt beroende av förövaren som försvårar uppbrottet från en våldsam 

relation. 

 

Curry, Renker, Robinson-Whelen, Hughes, Swank, Oschwald och Powers (2011) diskuterar 

barriärer och hjälpmedel för att avslöja våld. En barriär som uppmärksammas av författarna 
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är att kvinnor med funktionsnedsättning ofta är rädda att våldet inte kommer att åtgärdas om 

de avslöjar det samt att de är rädda att avslöjandet kommer resultera i att våldet eskalerar. 

Enligt Curry et al. (2011) finns det faktorer som kan medverka till att kvinnor med 

funktionsnedsättning är extra sårbara för att utsättas för våld. Dessa faktorer beskrivs som 

svårigheter att leva självständigt, bland annat av socioekonomiska skäl, samt svårigheter att 

på egen hand ta hand om sin hälsa. Författarna menar att dessa faktorer kan medverka till att 

en kvinna med funktionsnedsättning därför stannar i en våldsam relation för att kunna klara 

sin dagliga livsföring. Enligt Curry et al. (2011) betyder dessa faktorer även att kvinnor med 

funktionsnedsättning är mer utsatta då de är beroende av olika stödpersoner för att klara sig, 

vilket placerar dem i en sårbar situation där de blir beroende av andra. Även Malmberg och 

Färm (2008) och författarna till Brå-rapporten (2007) framhåller beroende av andra personer 

som en riskfaktor. En annan bidragande faktor till avsaknaden av självständighet är enligt 

Curry et al. (2011) att kvinnor med funktionsnedsättning i högre grad lever i fattigdom och är 

arbetslösa. Kvinnor med funktionsnedsättning har därför svårare att bli ekonomiskt 

självständiga, vilket författarna påpekar gör dem extra sårbara för våld. 

 

Malmberg (2014) beskriver i enlighet med Malmberg och Färm (2008), författarna till Brå-

rapporten (2007) samt Curry et al. (2011) hur det finns en ökad risk för kvinnor med 

funktionsnedsättning att utsättas för våld. Detta då kvinnan är i en beroendeställning till olika 

stödpersoner som är nödvändiga för att kvinnan ska kunna få en fungerande social, kulturell 

och materiell livstillvaro. Malmberg (2014) menar att kvinnor med funktionsnedsättning 

vanligtvis blir utsatta för ett komplext våld, som kan bestå av fysiskt, psykiskt, sexuellt, 

ekonomiskt, emotionellt samt passivt våld. Det passiva våldet beskrivs innefatta 

underlåtenhet att ge stöd och hjälp. 

Sammanfattning 

Samtliga av de ovanstående artiklarna behandlar ekonomiskt beroende samt låg 

socioekonomisk status som en essentiell förklaring till varför kvinnor med 

funktionsnedsättning i hög utsträckning riskerar att utsättas för våld. Malmberg och Färm 

(2008), Healey et al. (2013) och Malmberg (2014) benämner även sexuellt utnyttjande och 

sexuellt våld som ett resultat av avsaknad av självständighet. Social isolering är ytterligare en 

aspekt som följd av avsaknad av självständighet som tas upp explicit i artiklarna skrivna av 

Milberger et al. (2003), Mays (2006) samt Healey et al. (2013). Isoleringen tas upp implicit 

av Malmberg och Färm (2008), då författarna belyser kvinnornas ofta begränsade sociala 

nätverk. En person med funktionsnedsättnings beroende av andra personer för att kunna klara 

sin dagliga livsföring framkommer som tema i artiklarna skrivna av Malmberg och Färm 

(2008), Healey et al. (2013), författarna till Brå-rapporten (2007), Curry et al. (2011) samt av 

Malmberg (2014). Sammanfattningsvis tas olika aspekter av en kvinna med 

funktionsnedsättnings beroende till omgivningen och därigenom en följande avsaknad av 

självständighet fram i artiklarna. Detta bidrar till en förståelse av komplexiteten gällande 

våldet som en kvinna med funktionsnedsättning kan bli utsatt för då hennes behov av stöd 

och hjälp kan utnyttjas av förövaren. Ett utnyttjande som bland annat kan uttryckas 

ekonomiskt, sexuellt eller genom isolering av kvinnan med funktionsnedsättning. 
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Reflektioner över kunskapsläget 

Utifrån tidigare sammanfattningar har vi kartlagt forskningsfältet utifrån de fyra temana; 

Systematisk ojämlikhet, Förebyggande insatser och åtgärder, Framställningen av en kvinna 

med funktionsnedsättning samt Avsaknad av självständighet. Den tidigare forskningen som 

har redovisats i denna översikt har visat på olika faktorer som kan medföra en ökad sårbarhet 

gällande risken att bli utsatt för våld. Flertalet artikelförfattare har betonat att forskningsfältet 

är bristande samt att även kunskapen bland yrkesverksamma är bristfällig. Däremot har ingen 

av artikelförfattarna specifikt inriktat sin studie mot yrkesverksamma samt hur dessa bemöter 

frågor om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Vår studie kan därför bidra med ett 

annat perspektiv på hur specifikt svenska biståndshandläggare arbetar med kvinnor från 

målgruppen utifrån en våldsproblematik samt hur de uppfattar deras roll i relation till 

målgruppens våldsutsatthet. I generell bemärkelse kan detta examensarbete därmed bidra till 

en förståelse för biståndshandläggares kunskaper, uppfattningar samt yrkesmässiga 

erfarenheter om våld samt hur de hanterar mötet med kvinnor med funktionsnedsättning som 

blir utsatta för våld. Därigenom uppmärksammas yrkesverksamma inom socialt arbete och 

deras roll i relation till målgruppens våldsutsatthet. 

Teori 

I detta avsnitt presenteras examensarbetets teoretiska ramverk. De två teorierna som kommer 

ligga till grund för en teoretisk förståelse av examensarbetets resultat är intersektionalitet och 

den sociala modellen för funktionshinder. 

Intersektionalitet  

Bakgrund 

Intersektionalitetsperspektivet härstammar ursprungligen från den antirasistiska kritiken till 

den “vita” feminismens hegemoni och exkluderande praktik (de los Reyes & Mulinari, 2005, 

s. 15). Den kritiska rörelsen “Black feminism” initierades av den afro-amerikanska 

feministen Kimberlé Crenshaw under 1970- och 1980-talen i USA. Syftet med perspektivet 

var då att utmana den exkluderande feminismen som utgick från “vita” medelklasskvinnors 

erfarenheter samt de politiska implikationer av denna exkluderande praktik. Centralt för 

intersektionalitetsperspektivet var därför att belysa intersektionen av könsmässiga och 

rasmässiga strukturer och hur dessa reproducerade förtryck, då specifikt för “svarta” kvinnor 

i USA. Grundläggande element i utvecklandet av intersektionalitetstänkandet har således 

varit antirasismen samt att belysa osynliggörandet av färgade kvinnor inom feminismen (de 

los Reyes & Mulinari, 2005, s. 15, 54). 

 

Intersektionalitet som teori introducerades för första gången i Sverige av Paulina de los Reyes 

och Diana Mulinari (2005). Deras syfte med att införa teorin i den svenska debatten var att 

problematisera och synliggöra den artikulerade över- och underordningen av grupper i 

samhället (de los Reyes & Mulinari, 2005, s. 7). De menade att det saknades en maktteori 

som kunde förklara maktrelationer. Ytterligare efterlyste de los Reyes och Mulinari (2005, s. 
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16) en kritisk granskning av den hegemoniska feminismen och de normativa föreställningar 

om vithet, heterosexualitet, generation/ålder och funktionsförmåga som enligt dem präglade 

feminismen. De påpekade hur utveckling av en sådan teori var essentiell för att feminismen 

skulle kunna utvecklas. Dessutom menade de los Reyes och Mulinari (2005, s. 16) att det inte 

räcker med att erkänna existerandet av olika identiteter utan de ansåg det nödvändigt att ägna 

sig åt att förklara varför de olika identiteterna finns samt hur de är sammankopplade. De såg 

intersektionalitet som ett teoretiskt perspektiv som tvingar oss att betrakta verkligheten med 

nya ögon och som ska leda till att vi ifrågasätter kunskap som tas för givet gällande den 

sociala ordning som vi lever i (de los Reyes & Mulinari, 2005, s 14ff). 

Teorins innebörd 

Begreppet intersektionalitet härstammar från engelskans intersection, vilket betyder 

“korsning” eller “skärningspunkt” (Mattsson, 2015, s. 19). Översättningen ger en bild av 

syftet med intersektionalitet som teori, vilket är att belysa olika maktstrukturer samt hur 

kategorier sammanvävs och påverkar varandra. Några centrala kategorier för det 

intersektionella perspektivet är kön, klass, sexualitet och etnicitet. Intersektionalitet som 

teoretiskt ramverk syftar till att utforska samspelet mellan kategorierna. Teorin öppnar upp 

för att inte enbart fånga upp ojämlikhet mellan två kategorier utan även ojämlikhet inom en 

och samma kategori (Mattsson, 2015, s. 19ff). Ytterligare bidrar det intersektionella 

perspektivet till att belysa hur intersektionen mellan olika strukturer, snarare än strukturerna 

var för sig, utgör grunden för maktrelationer (de los Reyes & Mulinari, 2005, s. 91). 

Intersektionalitet som teori kan bidra till att betona maktrelationer i samhället och dess 

ojämlika fördelning av materiella och symboliska resurser (de los Reyes & Mulinari, 2005, s. 

11). Intersektionalitet kopplar makt och ojämlikhet till individens handlingsutrymme utifrån 

samhällets strukturer, institutionella praktiker samt rådande ideologier (de los Reyes & 

Mulinari, 2005, s. 16). de los Reyes och Mulinari (2005, s. 90) påpekar hur individers 

handlingar samt institutionella regelverk är viktiga komponenter i processer som gör klass, 

kön, etnicitet och sexualitet till meningsbärande kategorier. Ett intersektionellt perspektiv är 

enligt dem därför ett viktigt analytiskt redskap för att problematisera den komplexa 

konstruktionen av makt. Perspektivet gör det även, enligt författarna, möjligt att 

problematisera hur skapandet av varje enskild kategori, såsom klass, kön, etnicitet och 

sexualitet, också innebär ett förhållningssätt inför “de andra”. de los Reyes och Mulinari 

(2005, s. 90) menar att det inte är möjligt att exempelvis “skapa” kön utan att samtidigt 

“skapa” exempelvis klass, etnicitet och sexualitet. 

Teorins betydelse för vårt examensarbete 

Vad gäller kvinnor med funktionsnedsättning som utsätts för våld kan intersektionalitet som 

teoretiskt ramverk motiveras på sådant sätt att kvinnor från målgruppen tillhör flera 

kategorier. Sammanvävningen av de olika kategorierna som kvinnorna tillhör kan i enlighet 

med ett intersektionellt perspektiv ha betydelse för marginalisering, förtryck och ojämlikhet, 

vilket kan anses innebära en ökad sårbarhet. Det går att argumentera för att den strukturella 

ojämlikheten och marginaliseringen som dessa kvinnor kan uppleva skapas med 

utgångspunkt både i relationen mellan kategorierna “funktionsnedsättning” och 
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“funktionsduglighet” och i relationen mellan kategorierna “kvinna” och “man”. Att hon 

utöver den sociala identitet som “funktionsnedsatt” även tillhör kategorin “kvinna” kan bidra 

till ökad sårbarhet. Detta då sammanvävningen av dessa två kategorier kan medföra en form 

av marginalisering som varken kvinnor utan funktionsnedsättning eller män med 

funktionsnedsättning upplever. Intersektionalitet kan därför anses vara ett intressant teoretiskt 

perspektiv i undersökningen av kvinnor med funktionsnedsättning och deras sårbarhet vad 

gäller att utsättas för våld. 

Den sociala modellen för funktionshinder 

Bakgrund 

Michael Oliver (1990) skriver om hur debatten gällande funktionshinder har pågått under 

hela samhällsvetenskapens historia. Denna debatt fokuserar kring det medicinska och det 

sociala perspektivets diverse uppfattningar gällande funktionshinder, där det förstnämnda 

perspektivet utgår från begränsningar i funktionen hos funktionshindrade personer medan det 

senare utgår från samhällets strukturella funktioner och sociala krafter (Oliver, 1990, s. 9). 

Oliver (1990, s. 4) menar att ett medicinskt perspektiv på funktionshinder vidmakthåller att 

impairment (nedsättning, översättning från det engelska uttrycket) är en abnormitet, att 

disability (funktionshinder) innebär att personen inte kan utföra aktiviteter som anses normala 

och att handicap (handikapp) är oförmågan att uppfylla en normal social roll. Däremot 

betonar Oliver att uppfattningen gällande funktionshinder utifrån det sociala perspektivet inte 

heller är tillräcklig, då varken de dominerande definitionerna av funktionshinder eller den 

efterföljande politiken är kritiskt granskade. Med utgångspunkt i detta menar Oliver att det 

behövs en modell som syftar till att ersätta teorier som individualiserar problem och 

skuldbelägger offret istället för att fokusera på sociala och ekonomiska strukturer (Oliver, 

1990, s. 10). Oliver presenterar därefter två omdefinierade klassifikationer av begreppen 

impairment och disability. Nedsättning beskrivs som att personen har en defekt eller saknad 

kroppsdel. Funktionshinder beskrivs däremot som en persons begränsade deltagande i 

aktiviteter, vilket orsakas av den nutida sociala organiseringen som tar liten eller ingen 

hänsyn till personer med fysiska nedsättningar och därmed exkluderar dem från normala 

sociala aktiviteter (Oliver, 1990, s. 11).  

Teorins innebörd 

Oliver (1990, s. 70) diskuterar även hur forskningen i begränsad utsträckning har tagit hänsyn 

till hur könstillhörigheten “kvinna” har påverkat upplevelsen av funktionshinder och 

därigenom en funktionsnedsatt identitet. Oliver (1990, s. 71) menar att män med ett 

funktionshinder är tvungna att motarbeta den sociala stigmatiseringen utifrån 

funktionshindret men att de fortfarande har möjlighet att sträva efter att uppfylla de socialt 

kraftfulla manliga rollerna. Kvinnor med funktionshinder har däremot inte samma möjlighet 

att uppfylla socialt erkända roller. Detta då kvinnorna både anses vara otillräckliga för en 

reproducerande roll som anses vara lämplig för kvinnor och även otillräckliga för den 

traditionellt manliga rollen att fylla en ekonomiskt produktiv roll. Kvinnorna har därmed 

svårigheter med att kunna uppfylla en kvinnlig roll och även en manlig roll utifrån 
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traditionella uppfattningar då kvinnor med funktionshinder ofta ses som asexuella och 

olämpliga, eller inkapabla, för moderskap. Oliver (1990, s 71) menar att det är bristen på en 

socialt erkänd roll som leder till ett “dubbelt funktionshinder” för dessa kvinnor. För 

kvinnorna är omständigheterna dessutom sådana att deras ekonomiska, sociala och psykiska 

svårigheter är mer problematiska än för män med funktionshinder och även för kvinnor utan 

funktionshinder (Oliver, 1990, s. 71-72). År 2013 bemöter Oliver (2013, s. 1025) kritik mot 

den sociala modellen för funktionshinder, där kritiker menar att modellen inte tar hänsyn till 

skillnader samt att den presenterar personer med funktionshinder som en enhetlig grupp. Som 

ett svar på kritiken menar Oliver att i verkligheten innebär kön, sexualitet, etnicitet och ålder 

att behoven för de funktionshindrade är komplexa och att de därför inte kan ses och förstås 

som en enhetlig grupp. Oliver (2013, s. 1025) betonar även att rörelsen som följde den sociala 

modellen innebar att media ändrade bilden av funktionsnedsatta personer, att 

transportleverantörer erbjöd fler tjänster, att offentliga byggnader blev mer lättillgängliga och 

att rättssystemet förändrades för att göra diskriminering mot gruppen olaglig. Samtidigt 

menar Oliver (2013, s. 1026) att den sociala modellen antingen behöver återupplivas eller 

ersättas med något annat då det fortfarande finns mycket kvar att göra gällande rättigheter för 

personer med funktionshinder. 

Teorins betydelse för vårt examensarbete 

Den sociala modellen för funktionshinder kan i detta examensarbete bidra till ett särskilt 

fokus på hur omgivningen och samhällets strukturer kan skapa ett funktionshinder för 

personer med funktionsnedsättning. Genom att belysa samhällets strukturer och dess 

påverkan gällande kvinnor med funktionsnedsättning kan modellen ge ett alternativt 

perspektiv på målgruppens möjligheter och förutsättningar i samhället. Modellen kan 

medverka till en mer djupgående förståelse för de yttre faktorer som kan bidra till en ökad 

sårbarhet gällande risken att utsättas för våld för kvinnor med funktionsnedsättning. Utöver 

detta kan modellen även bidra till ett annat perspektiv gällande att kunna förstå 

konstruktionen av en kvinna med funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Därför kan 

det vara fruktbart att använda den sociala modellen som perspektiv i analysen av kvinnor med 

funktionsnedsättning och deras sårbarhet vad gäller att utsättas för våld. 

Sammanfattning 

I relation till examensarbetets syfte kan kombinationen av de två teoretiska perspektiven vara 

värdefull gällande förståelsen av kvinnor med funktionsnedsättning som utsätts för våld då 

perspektiven kan komplettera varandra. Intersektionalitet kan bidra till att belysa hur 

exempelvis sexualitet, etnicitet och klass, utöver kön och funktionsduglighet, kan ha en 

betydelse för kvinnor med funktionsnedsättnings förutsättningar och resurser. 

Intersektionalitet kan samtidigt uppmärksamma hur detta kan medverka till en ökad sårbarhet 

vad gäller risken att bli utsatta för våld. Den sociala modellen kan i sin tur bidra med ett 

fokus på de samhälleliga strukturerna som skapar funktionshindret istället för ett fokus på 

kvinnornas individuella funktionsnedsättning. De teoretiska perspektiven har en gemensam 

grund då de utgår från hur strukturer och processer i samhället påverkar personer med 

funktionsnedsättning. De två olika perspektiven kan på så sätt komplettera varandra och bidra 
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till en mer nyanserad bild av våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Teorierna kan 

därmed bidra till att biståndshandläggares kunskaper, uppfattningar samt yrkesmässiga 

erfarenheter kan analyseras utifrån den existerande sociala ordningen och samhälleliga 

strukturer som kan medverka till förtryck av dessa kvinnor. 

Metod 

I detta avsnitt presenteras vår vetenskapsfilosofiska utgångspunkt, metodologiska 

positioneringen, metodval och därefter motiveras studiens urval. Vidare följer en beskrivning 

av genomförandet av intervjuerna. Därefter presenteras analysmetoden samt analysprocessen. 

Vidare följer en redogörelse för reliabilitet, validitet och generaliserbarhet och avslutningsvis 

behandlas etiska överväganden. 

Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt 

Enligt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv betraktas verkligheten som socialt konstruerad 

av människor i deras interaktion med varandra (Berger & Luckmann, 1967, s. 17). Fokus 

ligger på hur människor ömsesidigt definierar verkligheten som vi gemensamt befinner oss i 

(Berger & Luckmann, 1967, s. 270ff). Det viktigaste verktyget till att konstruera och 

upprätthålla verkligheten är konversationer. Detta då konversationer är ett sätt för individer 

att upprätthålla, modifiera och rekonstruera den subjektiva verkligheten (Berger & 

Luckmann, 1967, s. 313ff). Enligt Berger och Luckmann (1967, s. 273ff) skapar 

interaktionen mellan människor bland annat socialt konstruerade identiteter. 

Konstruktionerna av sociala identiteter sker i en livslång process där människor i individens 

närhet är en medverkande aktör i konstruerandet av individens sociala identitet (Berger & 

Luckmann, 1967, s. 273ff). Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013, s. 267ff, s. 273ff) finns det 

olika fenomen som enligt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan sägas vara socialt 

konstruerade, däribland fenomenen identiteter, könsroller och status. Vad gäller målgruppen 

som detta examensarbete berör tolkade vi funktionsnedsättning som ytterligare ett exempel 

på ett fenomen som kan anses vara en socialt konstruerad identitet. Detta då 

funktionsnedsättningen sätts upp i relation till de funktioner som anses normala och som 

samhället därefter är uppbyggt i enlighet med. Utgångspunkten för vår studie blev därför en 

socialkonstruktionistisk vetenskaplig ansats. 

Metodologisk positionering och metodval 

I enlighet med vår vetenskapsfilosofiska utgångspunkt positionerade vi oss metodologiskt 

inom den kvalitativa traditionen (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 111ff). Traditionen handlar 

om att ge flerdimensionella beskrivningar av fenomenet som undersöks. Intervjuer är en 

vanligt förekommande metod inom den kvalitativa traditionen för att generera beskrivningar 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 111ff). Intervjuer är även den valda metoden för detta 

examensarbete. Genom kvalitativa intervjuer kunde vi ge flerdimensionella beskrivningar, 

varför vi ansåg detta vara en passande metod utifrån vår syftesformulering. Detta då de 

intervjuade biståndshandläggarna fick möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter gällande 
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deras kunskaper, uppfattningar samt yrkesmässiga erfarenheter. Enligt Jansson och Jergeby 

(2008, s. 145) är en svaghet med kvalitativa intervjuer dock att det kan skapas en så kallad 

intervjuareffekt, där förväntningar på motpartens beteende och reaktioner kan leda till att 

svaren på hela eller delar av en intervju blir snedvridna. Vi tog därför detta i åtanke gällande 

metodvalet och även genomförandet av intervjuerna. Med utgångspunkt i tidigare forskning 

som presenterades i forskningsöversikten ansåg vi även att vår studie genom intervjuer med 

biståndshandläggare kunde bidra till att fylla en kunskapslucka. Biståndshandläggare inom 

det sociala arbetets praktik är en yrkesgrupp vars kunskaper och åsikter inte har framkommit i 

den tidigare ovan nämnda forskningen. Av dessa anledningar valde vi att positionera oss 

inom den kvalitativa traditionen som utmärks av beskrivningar av fenomenet som undersöks 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 111ff). Ytterligare ansåg vi att kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer var en passande intervjuform för detta examensarbete i relation till syfte och 

frågeställningar. Semistrukturerade intervjuer är en intervjuform där frågor har utvecklats på 

förhand men där forskaren samtidigt kan vara flexibel gällande ordningsföljden samt 

huruvida alla frågor ställs eller inte (Padgett, 2017, s. 115). Vi som intervjuare behövde ha 

förutbestämda frågor för att kunna säkra ett resultat som svarade på våra frågeställningar. 

Samtidigt ansåg vi att en semistrukturerad intervjuform med en flexibilitet gällande frågornas 

utformning var det mest lämpliga tillvägagångssättet vad gällde att undersöka 

biståndshandläggarnas kunskaper, uppfattningar samt yrkesmässiga erfarenheter. Detta då vi 

ansåg att flexibiliteten skulle medföra att dialogen inte begränsades av intervjuformens 

struktur. 

Urval 

Vi avgränsade vårt urval till biståndshandläggare som arbetar med myndighetsutövning på 

omsorgsförvaltningen inom en mellanstor kommun i södra Sverige. Vi uteslöt därmed andra 

yrkesgrupper som arbetar inom verksamheter som utför insatser riktade mot kvinnor med 

funktionsnedsättning. Genom att fokusera på myndighetsutövare som enbart arbetar inom 

kommunal regi ansåg vi att detta förenklade vår analys av det insamlade empiriska materialet 

då samtliga medarbetare inom detta verksamhetsområde ska ta utgångspunkt i samma 

värdegrund. Vi valde att intervjua biståndshandläggare då deras arbetsuppgifter består av att 

handlägga stödinsatser för personer med funktionsnedsättning. Av den anledningen var 

biståndshandläggarna relevanta för vårt examensarbete då de enligt vår uppfattning tillhör en 

yrkesgrupp som kan anses ha erfarenheter och kunskaper om specifikt våld mot kvinnor med 

funktionsnedsättning. Urvalet bestod ytterligare av biståndshandläggare som arbetar med 

socialpsykiatri och därmed uteslöts handläggare som exempelvis handlägger insatser som 

riktas till personer med somatiska besvär. Genom att avgränsa urvalet till 

biståndshandläggare som handlägger liknande typer av insatser till samma grupp av personer 

med funktionsnedsättning ansåg vi att detta utifrån det begränsade antalet intervjupersoner 

skulle underlätta vår analys. Detta då biståndshandläggarna kunde anses utgå från liknande 

yrkesmässiga erfarenheter gällande diverse problematiker inom målgruppen. Vi gjorde ett 

delvis slumpmässigt urval av intervjupersoner. Vi hade ett urvalskriterium, varför urvalet var 

delvis slumpmässigt. Vi kontaktade en enhetschef inom socialpsykiatrin på 

omsorgsförvaltningen och framförde därefter en önskan om att få intervjua 
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biståndshandläggare som hade arbetat på arbetsplatsen minst ett år. Detta för att öka 

chanserna att de hade arbetat tillräckligt länge med målgruppen för att kunna ha förvärvat sig 

kunskaper, uppfattningar samt yrkesmässiga erfarenheter av våld mot kvinnor inom 

målgruppen. Enhetschefen tilldelade därefter oss en förteckning över möjliga 

intervjupersoner som levde upp till detta kriterium. Utifrån detta gjorde vi ett slumpmässigt 

urval där vi valde varannan person utifrån förteckningen som bestod av tretton personer. 

Sammanlagt resulterade detta i sex biståndshandläggare som vi kontaktade via mejl där vi 

förklarade examensarbetets syfte, vad deras roll i studien skulle innebära samt att vi 

tillfrågade dem om deltagande i studien. Att vi valde att intervjua sex biståndshandläggare 

grundar sig i att vi inte ansåg det realistiskt att genomföra, transkribera samt analysera tio 

intervjuer á fyrtiofem minuter inom tidsramen för detta examensarbete. 

Genomförande  

Intervjuguide 

Innan vi tog kontakt med biståndshandläggarna skapade vi en intervjuguide (se bilaga 1). Vår 

intervjuguide innehöll frågor och följdfrågor som var uppdelade i inledande frågor och frågor 

om våld. Sistnämnda frågor var uppdelade under temana; kunskaper, uppfattningar, 

arbetsrutiner samt erfarenheter av våld mot brukargrupp. Anledningen till att vi valde att dela 

upp frågorna efter teman var att vi ville försäkra oss om att svaren vi fick skulle knyta an till 

vårt syfte; nämligen att undersöka biståndshandläggarnas kunskaper, uppfattningar samt 

yrkesmässiga erfarenheter av våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. 

Kontakt och samtycke 

Den första kontakten vi tog inom omsorgsförvaltningen i kommunen var med en av 

enhetscheferna för avdelningen socialpsykiatri. Vi förklarade vårt ärende, informerade om 

vårt examensarbete och syftet med studien. Enhetschefen i fråga tog sedan kontakt med 

övriga enhetschefer och vi fick därefter ett godkännande att intervjua sex 

biståndshandläggare á fyrtiofem minuter under deras arbetstid. Enhetschefen i fråga fick även 

ta del av intervjuguiden. Efter godkännande från enhetscheferna mejlade vi sex 

biståndshandläggare efter ett delvis slumpmässigt urval varpå samtliga gav sitt samtycke till 

att bli intervjuade. Efter samtycke och bokning av tid för intervjuerna skickade vi 

intervjuguiden till våra intervjupersoner innan intervjuerna genomfördes. 

Genomförande av intervjuerna 

Innan intervjuerna genomfördes vägde vi för- och nackdelar med att intervjua enskilt eller i 

par. Att enbart ha en intervjuare per intervjuperson kunde möjligen göra det svårare för 

intervjuaren att uppfatta alla aspekter av intervjun. En med-intervjuare kunde ha möjlighet att 

plocka upp svar och initiera följdfrågor som huvudintervjuaren kunde ha förbisett. Att ha två 

intervjuare kunde därmed ha minskat risken att överse vissa aspekter av intervjun (Trost, 

2010, s. 67). Däremot ansåg vi att en intervjuare per intervjuperson var till fördel för 

intervjupersonens upplevelse av intervjun. Detta då det kunde upplevas formellt och 

utvärderande för den intervjuade att sitta framför två personer samt att det kunde upplevas 
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som överväldigande. Intervjupersonen skulle även kunna känna sig underlägsen, vilket vi 

ansåg kunde påverka intervjupersonen negativt (Trost, 2010, s. 67). Därutöver övervägde vi 

tidsaspekten då två intervjuare per intervjuperson även skulle vara mer tidskrävande. Vi 

ansåg därmed att fördelarna med enbart en intervjuare övervägde nackdelarna med ett sådant 

tillvägagångssätt. Därmed valde vi slutligen av dessa anledningar att enbart ha en intervjuare 

per intervjuperson. Vi valde att genomföra intervjuerna på biståndshandläggarnas arbetsplats 

i lämpliga rum där vi kunde sitta ostörda. Anledningen till detta var att vi hade fått lov att 

intervjua biståndshandläggarna under deras arbetstid och vi ansåg det därför mest lämpligt att 

intervjua dem på arbetsplatsen för att kunna utnyttja tiden maximalt. Vid bokning av 

intervjutider frågade vi även våra intervjupersoner om de hade möjlighet att boka rum där vi 

kunde sitta ostörda, vilket samtliga intervjupersoner var behjälpliga med. I samband med 

intervjuerna gav vi våra intervjupersoner ett informationsbrev (se bilaga 2). Efter att ha gett 

våra intervjupersoner tid att läsa igenom informationsbrevet inhämtade vi även ett skriftligt 

samtycke (se bilaga 3) från samtliga av våra intervjupersoner. Under intervjun valde vi att 

kortfattat benämna de olika uttrycksformerna för våld som definieras av NCK (2019b); 

fysiskt, sexuellt, psykiskt, materiellt och ekonomiskt våld samt hot om våld. Detta för att 

skapa en kontext för intervjupersonerna innan vi påbörjade frågor angående deras kunskaper, 

uppfattningar samt yrkesmässiga erfarenheter gällande våld mot kvinnor med 

funktionsnedsättning. 

Transkribering 

Efter att intervjuerna hade genomförts började vi att transkribera materialet. De sex 

intervjuerna varade 33, 34, 37, 38, 41 och 49 antal minuter. Vi valde att transkribera de 

intervjuer vi själva hade genomfört då vi ansåg det mer sannolikt att intervjuaren skulle få 

med de delar av ett samtal som annars kunde vara svårare för den andre författaren som inte 

deltog i samtalet att fånga upp och förstå. Även Padgett (2017, s. 145ff) understryker hur 

självtranskribering är den mest optimala form av transkribering då det har flera fördelar 

eftersom transkriptören har möjlighet att fylla i oklara passager, sätta in förklaringar och 

förtydliganden samt få möjlighet att utvärdera sin egen intervjuteknik. Beträffande 

presentationen av resultatet valde vi att modifiera citaten från talspråk till skriftspråk för att 

underlätta läsbarheten av citatet. Detta påverkade dock inte innehållet eller förståelsen av 

citaten som presenteras i resultat- och analysavsnittet. 

Analysmetod 

Kvalitativ innehållsanalys är en välkänd analysmetod som används för att tolka betydelsen av 

innehållet i textdata (Hsieh & Shannon, 2005, s. 1277). Denna textdata kan vara i verbal, 

utskriven eller elektronisk form och den kan ha erhållits från bland annat intervjuer, 

fokusgrupper eller från utskriftsmaterial såsom artiklar eller böcker. Den kvalitativa 

innehållsanalysen definieras som en analysmetod som utgår från en subjektiv tolkning av 

innehållet i textdatan, där forskaren genomför en systematisk klassificeringsprocess för att 

koda och identifiera teman eller mönster. Forskaren granskar därmed språket intensivt med 

syftet att klassificera stora mängder textdata till ett antal kategorier som representerar 

liknande betydelser. Dessa betydelser kan vara explicit uttryckta eller formulerade som ett 
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antydande, där forskaren sedan gör en subjektiv tolkning av innehållet (Hsieh & Shannon, 

2005, s. 1278). Det finns tre tydliga tillvägagångssätt inom innehållsanalys; det riktade, det 

summativa samt det konventionella. Det specifika tillvägagångssättet som forskaren väljer 

varierar utifrån teoretiska och materiella intressen hos forskaren och problemet som studeras. 

För vår analys valde vi det konventionella tillvägagångssättet. Enligt detta tillvägagångssätt 

utgår forskaren inte från förutbestämda kategorier utan kodningskategorierna härstammar 

direkt från textdatan (Hsieh & Shannon, 2005, s. 1277). Detta beskrivs som en induktiv 

utveckling av kategorier (Hsieh & Shannon, 2005, s. 1279). Vi ansåg att denna 

konventionella innehållsanalys passade vår studie eftersom den var mest tillämpbar i relation 

till vårt syfte och frågeställningar. Detta då kategorierna skapades enbart utifrån 

biståndshandläggarnas beskrivningar i textdatan, som i vårt fall är de transkriberade 

intervjuerna. 

Analysprocess 

Vi har följt Hsieh och Shannons (2005, s. 1279) instruktioner för analysprocessen i enlighet 

med den konventionella innehållsanalysen. Vi gjorde en systematisk klassificieringsprocess 

där forskaren som första steg utgår från den insamlade textdatan, de transkriberade 

intervjuerna. Detta har vi gjort genom att enskilt läsa igenom och markera koder i textdatan 

som vi ansåg fångar essentiella tankar eller begrepp. Dessa koder kunde innefatta både 

explicit och implicit uttryckta tankar och begrepp som framkom i textdatan. I det andra steget 

har vi i enlighet med Hsieh och Shannons (2005, s. 1279) instruktioner noterat våra första 

intryck, tankar samt vår initiala analys av textdatan. Därefter skapade vi etiketter för koderna. 

Denna initiala kodning gjorde vi inledningsvis enskilt med samtliga transkriberingar för att 

därefter gemensamt diskutera innehållet i textdatan. Under denna process framkom vissa 

koder som var av större betydelse för den ena författaren än för den andra. Dessa 

meningsskiljaktigheter löste vi genom att diskutera kodernas relevans i förhållande till 

studiens syfte och därefter kom vi gemensamt fram till slutsatser gällande vad som skulle 

inkluderas i klassificeringsprocessen och vad som skulle utelämnas. I det tredje steget 

sorterade vi gemensamt in koderna i kategorier baserat på hur de var relaterade till varandra 

(Hsieh & Shannon, 2005, s. 1279). Vi uppmärksammade i denna del av processen att vi 

enskilt hade identifierat koder i vissa transkriberingar som inte blev bekräftade i den övriga 

textdatan. Utifrån detta konkluderade vi att sådana enskilda koder inte kunde inkluderas i en 

kategori, vilket medförde ett bortfall av vissa koder som enbart framkom i en begränsad del 

av textdatan. I enlighet med analysprocessen beskriven av Hsieh och Shannon (2005, s. 1279) 

kategoriserade vi sedan i det fjärde steget koderna för att organisera och gruppera dem till 

teman. I denna del av processen uppstod utmaningar gällande att relatera kategorierna till 

varandra. Detta då flertalet kategorier enligt vår analys gick att relatera till varandra på olika 

sätt, vilket även belyste olika aspekter gällande våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. I 

denna process hade vi därför behov av att grundligt diskutera och motivera kopplingen 

mellan diverse kategorier. Vi relaterade slutligen i det femte steget kategorierna till varandra 

och utifrån detta skapade vi övergripande teman med tillhörande underteman. Denna del av 

processen resulterade i fyra teman med tillhörande underteman. För att exemplifiera denna 

analysprocess i enlighet med den konventionella innehållsanalysen har vi gjort en tabell som 
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visar hur vi skapade två av undertemana som presenteras i resultat- och analysavsnittet (se 

bilaga 4). 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet syftar till att en metod ska användas på ett sådant sätt att den ger så tillförlitliga 

data som möjligt (Jansson & Jergeby, 2008, s. 154). Utöver detta ska även frågorna och 

situationen i anknytning till datainsamlingen inte ge utrymme för slumpmässiga felaktigheter. 

Datainsamlingen bör därmed kunna genomföras av en annan person vid ett annat tillfälle med 

ett liknande resultat för att arbetet ska få en hög grad av reliabilitet (Jansson & Jergeby, 2008, 

s. 154). Vad gäller vårt examensarbete var intervjupersonernas svar individuella och 

situationsbundna, vilket kan påverka reliabiliteten då det inte är garanterat att andra forskare 

skulle få samma resultat. Genom att beskriva tillvägagångssättet gällande både 

genomförandet av intervjuerna och hur resultatet har analyserats samt presenterats kan 

reliabiliteten anses ha ökat då examensarbetets förfarande har blivit transparent. Validitet är 

en sorts relevansprövning som handlar om att undvika systematiska felaktigheter, det vill 

säga att validitetsprövning syftar till att undvika att samma fel upprepas vid andra tillfällen 

(Jansson & Jergeby, 2008, s. 154). Validitet anger även i vilken utsträckning vi mäter det vi 

avser att mäta (Jergeby, 2008, s. 223). I detta examensarbete kunde ett systematiskt fel 

exempelvis innebära att vi som intervjuare tolkade en av frågorna i intervjuguiden på olika 

sätt och därmed gav frågan olika innebörd i intervjusituationen, vilket även kunde påverka 

svaren från intervjupersonerna. För att öka validiteten läste vi därför igenom varandras 

transkriberingar samt lyssnade på ljudinspelningarna för att uppmärksamma huruvida vi som 

intervjuare hade tolkat intervjuguiden på olika sätt. Vi uppmärksammade att vi emellanåt 

hade förtydligat frågor olika men att det inte påverkade innehållet märkbart. En begränsning 

med metodvalet kvalitativa intervjuer är att antalet informanter är lägre, vilket även gör det 

svårare att generalisera resultatet på den övriga befolkningen. Generaliserbarhet kunde dock 

inte anses vara eftersträvansvärt i detta examensarbete med utgångspunkt i att syftet inte var 

formulerat för att ge ett resultat som kan generaliseras på befolkningen. En kvantitativ ansats 

hade kunnat ge högre generaliserbarhet men biståndshandläggarnas subjektiva beskrivningar 

hade samtidigt begränsats av en sådan ansats. Med utgångspunkt i detta ansåg vi därför att 

kvalitativa intervjuer var den bäst lämpade metoden för vår studie. 

Etiska överväganden 

Utifrån att vi intervjuade biståndshandläggare var det av största vikt att ta hänsyn till deras 

lagstadgade sekretess gentemot brukarna. Av den anledningen ställde vi inte frågor som 

krävde att biståndshandläggarna gav uppgifter om specifika brukare utan vi ställde enbart 

frågor som uppmanade biståndshandläggarna att uttala sig i generella termer. Utöver detta 

hade vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer; 

informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet. Vi 

säkerställde att informationskravet uppfylldes genom att vi informerade biståndshandläggarna 

om vad studien gick ut på samt hur intervjuerna bidrog till empirin. I samband med 

intervjuerna delgavs även intervjupersonerna ett informationsbrev (se bilaga 2) där det 

framkom att det empiriska materialet enbart skulle användas i detta examensarbete, vilket 
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uppfyllde nyttjandekravet. I informationsbrevet bifogades även kontaktuppgifter till oss samt 

vår handledare om eventuella frågor skulle uppstå. Vi informerade även intervjupersonerna 

om att deras uppgifter skulle behandlas konfidentiellt i enlighet med konfidentialitetskravet. I 

transkriberingarna och i examensarbetets resultat har därmed intervjupersonernas kön 

fingerats för att deras identitet inte ska kunna röjas. Ytterligare valde vi även att anonymisera 

kommunen som biståndshandläggarna arbetar i. I samband med intervjuerna fick 

biståndshandläggarna även signera ett skriftligt samtycke (se bilaga 3) där det framkom att de 

själva fick bestämma över sin medverkan, exempelvis gällande på vilka villkor de ville delta. 

Därmed införlivades även samtyckeskravet. 

Resultat och analys 

Detta avsnitt presenteras i fyra teman med tillhörande underteman. De fyra temana är 

Biståndshandläggarens roll, En särskilt sårbar situation, Följder av funktionsnedsättningen 

samt Våldets uttrycksformer. För att skapa en kontext kring vad biståndshandläggarnas 

arbetsuppgifter består av tillfrågades intervjupersonerna om detta. I deras svar framkommer 

det att deras arbetsuppgifter består av att genomföra utredningar och därigenom utreda rätten 

till stödinsatser samt att göra uppföljningar av pågående insatser. Biståndshandläggarna 

beskriver även att formerna av kontakt med kvinnor med funktionsnedsättning varierar. Flera 

av intervjupersonerna benämner fysiska möten på kontoret, hembesök, telefonkontakt och 

mejlkontakt som de vanligaste formerna av kontakt. För att säkerställa att intervjupersonernas 

identiteter inte röjs har deras könstillhörigheter fingerats, både i resultatet samt i 

transkriberingarna av intervjuerna. Biståndshandläggarna kommer hädanefter att benämnas 

som “intervjuperson 1” etcetera. Intervjuperson 1, 3 och 5 benämns härefter som kvinnor och 

intervjuperson 2, 4 och 6 härefter som män. Citat från biståndshandläggarna kommer nedan 

att presenteras och därefter analyseras som en del av resultatet och analysen. I redovisningen 

av citaten kommer (...) betyda att ett stycke ur citatet är borttaget.  

Biståndshandläggarens roll 

De intervjuade biståndshandläggarna beskrev förfarandet gällande att ställa frågor om våld 

till kvinnor med funktionsnedsättning samt vilken betydelse de uppskattar att frågorna har för 

att våld upptäcks och uppmärksammas. De beskriver vidare hur de uppfattar deras roll i 

relation till våldsutsatta kvinnor inom målgruppen. Flera av biståndshandläggarna uttrycker 

att de saknar kunskaper gällande hur de ska bemöta våldsproblematiken. Utifrån detta är 

biståndshandläggarens roll ett tema som uppkommer i den insamlade empirin. Temat 

kommer ha två underteman; Att ställa frågan och Bemötande. 

Att ställa frågan 

Flertalet av biståndshandläggarna lyfter fram hur de anser att ställa frågor om våld är en 

viktig del i processen gällande att upptäcka och identifiera våld. Flera av intervjupersonerna 

nämner även specifikt ett frågebatteri som ingår i deras arbetsrutiner. Detta frågebatteri 

beskrivs som en rutin där biståndshandläggarna ställer frågor gällande flertalet livsområden 

till brukaren, där även frågor om våld ingår. Författarna till Brå-rapporten (2007) lyfter fram 
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hur upprättandet av rutindokument är en viktig åtgärd gällande hanteringen av misstankar om 

våld. Att intervjupersonerna berättar om det så kallade frågebatteriet och hur de utifrån det 

arbetar för att fånga upp våld mot kvinnliga brukare knyter därmed an till de slutsatser 

gällande förebyggande insatser och åtgärder som framkommer i Brå-rapporten (2007). 

Utifrån detta kan det hävdas att biståndshandläggarna i sin professionella roll följer de 

rekommendationer gällande att arbeta förebyggande med våldsproblematik i enlighet med 

vad som framkommer i Brå-rapporten (2007). Vissa av intervjupersonerna lyfter även hur att 

ställa frågor om våld har föranlett att våld har upptäckts. Detta kan exemplifieras med 

uttalandet; 

 

 “... det är väl väldigt viktigt att ställa frågan, och det har faktiskt liksom gett resultat, jag 

har suttit i möten där personer har sagt ‘ja, jag vill inte gå hem igen efter det här mötet’ och 

det kanske de inte hade tagit upp om jag inte hade ställt frågan...” (Intervjuperson 2).  

 

Vi tolkar detta citat på ett sådant sätt att det kan vara väsentligt att ställa frågor om våld och 

att underlåtenheten att ställa sådana frågor kan innebära att eventuella upplevelser av våld 

inte uppmärksammas. Andra intervjupersoner pratar även om vikten att fortsätta ställa frågor 

om våldsutsatthet även i de fall de får ett nekande svar från brukaren. Intervjuperson 4 

nämner specifikt att om biståndshandläggaren inte initialt får ett jakande svar på frågorna om 

våld så kan det ändå bidra till att den tillfrågade kvinnan i framtiden kan uppleva en trygghet 

gällande vem hon kan vända sig till för att berätta om våldsutsattheten. Även andra 

biståndshandläggare tar upp liknande resonemang, vilket exemplifieras med detta uttalande;  

 

“...även om man inte svarar riktigt ärligt på den så har man ändå fått frågan och nästa gång 

så är man kanske ändå så att (...)’ den här biståndshandläggaren frågade mig ju ändå’ så 

nästa gång man ses då kanske det ändå finns någon öppning...” (Intervjuperson 5).  

 

Intervjuperson 5 menar här att det har en effekt att de ställer frågor om våld trots initialt 

nekande svar. Frågorna kan skapa en öppning för att kvinnan i framtiden kan bli redo att 

motta det stöd som finns för kvinnor som blir utsatta för våld. Några av biståndshandläggarna 

betonar även vikten av att ställa frågor om våld när kvinnan är ensam då de betonar att det 

finns en risk att förövaren finns med på ett möte eller hembesök. Intervjuperson 2 beskriver 

exempelvis hur han av respekt inte ställer frågor om våld i de fall då en anhörig är med 

eftersom han menar att det är en privat fråga och han poängterar att det finns en risk att 

förövaren kan sitta bredvid. Även intervjuperson 1 lyfter hur det är viktigt att ställa frågan i 

enrum då förövaren skulle kunna vara vem som helst, däribland ger hon exempel på vårdare 

och personal på boenden. Vår tolkning av biståndshandläggarnas svar gällande detta är att de 

menar att i de fall de ställer frågor om våld vid ett mindre lämpligt tillfälle kan det öka risken 

att kvinnorna blir utsatta för våld.  

 

Att intervjupersonerna samtidigt lyfter fram att de är uppmärksamma på hur förövaren inte 

enbart kan begränsas till att vara en partner utan att det även kan vara andra personer i 

omgivningen går att anknyta till ett intersektionellt tänkande (de los Reyes & Mulinari, 

2005). Ett exempel som tas upp av specifikt intervjuperson 1 är medvetenheten om att 
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brukarna kan vara i samkönade relationer och att kvinnan i fråga exempelvis kan ha en 

kvinnlig partner som utsätter henne för våld. På sådant sätt ser vi en koppling till ett 

intersektionellt perspektiv där syftet är att uppmärksamma om hur kombinationen av i detta 

fall kön och sexualitet kan ha en utmärkande roll för hur våldsproblematiken kommer till 

uttryck. I relation till det som framkommer gällande att ställa frågor om våld kan ett 

intersektionellt perspektiv därmed bidra till att skapa en förståelse för intersektionen mellan 

olika kategoritillhörigheter, vilket i sin tur kan bidra till en insikt gällande vilket sätt det är 

mest lämpligt att ställa frågor om våld med hänsyn till våldsproblematikens komplexitet. 

Intervjupersonernas betoning på att ställa frågor om våld på ett sådant sätt att de inte ökar 

risken att kvinnorna utsätts ytterligare och att anhöriga och personal, oavsett kön och 

anknytning till kvinnan, inte bör närvara vid mötet när frågor om våld ställs går enligt vår 

mening att knyta till ett intersektionellt perspektiv. Detta då användandet av intersektionalitet 

som teoretiskt ramverk kan bidra till att biståndshandläggarna blir uppmärksamma på 

kvinnan med funktionsnedsättnings tillhörigheter till olika kategorier. Intersektionalitet kan i 

mötessituationen bidra till att biståndshandläggaren kan ifrågasätta sina sociala antaganden 

och därmed den kunskap som tas för givet gällande både kvinnan och vilka kategorier hon 

kan tillhöra och även i sin tur gällande vem förövaren kan vara.  

Bemötande 

Biståndshandläggarna lägger i intervjuerna betoning vid bemötandet och flera uttrycker ett 

behov av ökad kunskap gällande hur de bäst bemöter kvinnor med funktionsnedsättning som 

blir utsatta för våld. Intervjuperson 6 påpekar att han saknar kunskap gällande hur han ska 

bemöta problematiken vad gäller att vissa kvinnor med psykisk funktionsnedsättning kan ha 

svårigheter att uttrycka sig samt att bearbeta upplevelsen av våld. Intervjuperson 1 uttrycker 

att hon anser att de som biståndshandläggare alltid kan lära sig mer och utvecklas i sin 

yrkesroll gällande att bemöta våldsproblematiken. Samtidigt betonar flertalet att behandling 

av våldet inte är en del av deras arbetsuppgifter utan att biståndshandläggarnas roll är att 

stötta kvinnan och hjälpa henne att få den hjälp hon behöver genom att hänvisa till andra 

instanser som arbetar specifikt med våldsutsatthet. Detta citat exemplifierar; 

 

“... vi ska ju inte kunna allting men vi ska, asså det vi behöver veta är hur vi ska lyfta frågan, 

hur vi ska fånga upp det, vart vi ska hänvisa folk, vart de ska vända sig...” (Intervjuperson 1). 

 

Intervjuperson 1 menar i ovanstående citat att de som biståndshandläggare behöver ha 

kunskap om hur de ska bemöta kvinnor med funktionsnedsättning på ett sådant sätt att våld 

kan uppmärksammas samt hur de ska hantera kännedomen om att våld förekommer. På 

frågan gällande huruvida biståndshandläggarna anser att de har tillräckliga kunskaper om 

våld betonar vissa av dem hur de anser sig behöva fler kunskaper gällande specifikt 

bemötandet av kvinnorna, vilket exemplifieras i citatet; 

 

“... att det hela tiden finns med en att ‘den här personen jag träffar kan vara utsatt’, det tror 

jag är viktigare än även om det finns mer kunskaper som jag skulle kunna ha inom ämnet så 
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tror jag att det viktiga är att jag kommer ihåg att det här är en person som kan utsättas för 

våld än att jag kan mycket om hur våldet fungerar...” (Intervjuperson 3).  

 

Detta tolkar vi som att intervjuperson 3 anser det även vara väsentligt att vara kontinuerligt 

medveten om att brukare kan vara våldsutsatta snarare än att ha mängder av kunskap gällande 

våldets uttrycksformer. Enligt Ekström (2016) har den tidigare forskningen identifierat tre 

former av behov hos våldsutsatta kvinnor; emotionellt stöd, praktisk hjälp samt att 

socialarbetare har kunskap om våld. Biståndshandläggarna lyfter i intervjuerna att deras roll 

är att stötta kvinnorna samt att hänvisa vidare till rätt instanser som kan erbjuda kvinnorna 

adekvat hjälp och stöttning. Biståndshandläggarnas uppfattningar om deras yrkesroll och 

arbetsuppgifter gällande våldsproblematiken stämmer därmed överens med Ekströms (2016) 

slutsatser gällande behoven hos våldsutsatta kvinnor. Intervjuperson 3 betonar som ovan 

nämnt att bemötandet är lika väsentligt som kunskapen om våldets uttrycksformer, vilket vi 

ser som samstämmigt med Ekströms (2016) resultat. Vi tolkar intervjuperson 3:s uttalande 

som att kunskaper om våld och dess uttrycksformer behövs men att det är mer betydande att 

de som biståndshandläggare kontinuerligt är medvetna om att kvinnan de möter kan vara 

potentiellt våldsutsatt. Därmed lyfts en aspekt av behoven av stöd och hjälp hos våldsutsatta 

kvinnor som inte tas upp av Ekström (2016), nämligen yrkesverksammas bemötande av 

kvinnan med funktionsnedsättning under mötessituationen. Beträffande 

biståndshandläggarnas roll i mötessituationen kan ett intersektionellt perspektiv, enligt vår 

tolkning, bidra med en insikt vad gäller att biståndshandläggarna i sin yrkesroll behöver vara 

medvetna om att kvinnan tillhör olika kategorier och att hennes individualitet därmed 

behöver tas i åtanke och bemötas därefter. Enligt ett intersektionellt perspektiv behöver 

individualiteten betonas då hennes svårigheter kan anses vara ett resultat av en komplex 

sammanvävning av kategoritillhörigheter. 

En särskilt sårbar situation 

Flera av biståndshandläggarna lyfter fram att en kvinna med funktionsnedsättning kan 

befinna sig i en särskilt sårbar situation utifrån flertalet faktorer. Det mest framträdande i 

intervjuerna är biståndshandläggarnas betoning av kvinnans beroende till omgivningen samt 

kvinnans svårigheter utifrån en psykisk funktionsnedsättning att förstå innebörden av våld. 

Utifrån detta behandlar det här temat två underteman; Beroendet till omgivningen och 

Svårigheter att förstå våldet. 

Beroendet till omgivningen 

I intervjuerna framhåller flertalet av biståndshandläggarna den beroendeställning som en 

kvinna med funktionsnedsättning kan befinna sig i gentemot andra i hennes omgivning, 

däribland anhöriga och stödpersoner. Gemensamt för de intervjupersoner som tar upp denna 

beroenderelation är att de, enligt vår tolkning, syftar på hur beroendet kan bidra till en särskilt 

sårbar situation för kvinnan när det gäller risken att utsättas för våld. Enligt vår tolkning kan 

den sårbara situationen bli en följd av att beroendeställningen i längden har medfört en 

avsaknad av självständighet och i vissa fall även en minskad kontroll över sitt eget liv. 

Intervjuperson 6 lyfter fram denna beroendeställning då han jämför konsekvenserna och 
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uttrycken av våld mot kvinnor med funktionsnedsättning med hans erfarenheter av våld mot 

kvinnor utan funktionsnedsättning på tidigare arbetsplatser; 

 

“...och det, eh, är ju allt för ofta som det inträffar i relationer där det finns ett 

beroendeförhållande och det är ofta den punkten som jag upplever utmärker sig gentemot de 

tidigare grupper jag arbetat med, att de befinner sig i en mycket starkare beroenderelation 

till de som utövar våldet...” (Intervjuperson 6). 

 

Biståndshandläggaren understryker med andra ord att det finns en utmärkande skillnad vad 

gäller risken att utsättas för våld beroende på om kvinnan har en funktionsnedsättning eller 

inte. Den skillnaden består, enligt honom, av att kvinnor med funktionsnedsättning ofta är 

starkt beroende av förövaren och enligt vår tolkning att dessa kvinnor därmed i högre grad 

riskerar att befinna sig i en utsatt situation. Utöver detta menar flera biståndshandläggare att 

beroendet av förövaren även kan göra att våldet blir allvarligare. Detta exemplifieras med 

följande citat; 

 

“...jag kan tänka mig att det faktiskt ganska ofta kan vara allvarligare för att personer (...) är 

mer sårbara och mer kanske beroende av den här personen som utsätter dem för våld, vilket 

gör att våldet kan bli grövre kanske, begränsa mycket fler livsområden liksom...” 

(Intervjuperson 4). 

 

Intervjuperson 4 svarar på frågan gällande huruvida han uppfattar våld som kvinnor med 

funktionsnedsättning utsätts för som allvarligare jämfört med våld mot andra grupper av 

kvinnor. I sitt svar trycker intervjuperson 4 på att enligt hans uppfattningar och erfarenheter 

kan kvinnans starkare beroendeställning till förövaren bidra till att våldet blir grövre samt 

resultera i att betydligt fler livsområden begränsas. Intervjuperson 4 identifierar därmed, 

enligt vår tolkning, beroendet till omgivningen som en anledning till att våld mot kvinnor 

med funktionsnedsättning kan vara grövre och mer begränsande än våld mot kvinnor utan 

denna problematik. Ytterligare en aspekt som flera av biståndshandläggarna lyfter är att vissa 

kvinnor med funktionsnedsättning inte har förmågan att föra sin egen talan; 

 

“... men vi vet ju att kvinnor som har funktionsnedsättning har liksom fler riskområden att 

utsättas för våld kanske än personer utan funktionsnedsättning och också att det är en grupp 

med svagare resurser att föra sin talan, eh, vilket gör att de blir mer utsatta...” 

(Intervjuperson 2).  

 

Att föra talan kan, enligt vår uppfattning, ses som ett exempel på en aspekt som kan leda till 

att kvinnor med funktionsnedsättning kan befinna sig i en beroendeställning till andra 

personer i omgivningen. Detta då kvinnorna kan bli beroende av personen som för hennes 

talan för att kunna framföra sina behov och önskemål. Intervjuperson 4 understryker 

svårigheten gällande att kunna skilja på när en företrädare för en annans talan med eget 

intresse i fokus och när personen i fråga företräds på ett rättvisande sätt. Intervjuperson 4 

påpekar hur kvinnor med funktionsnedsättning är helt utlämnade till den eller de som ska föra 

hennes talan och att kvinnorna därmed riskerar att bli kontrollerade av företrädaren. 
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Författarna till Brå-rapporten (2007) menar även att en funktionsnedsättning kan innebära ett 

ökat beroende till andra personer, vilket överensstämmer med vad som lyfts fram av flera 

biståndshandläggare. Intervjupersonerna betonar att kvinnorna är i en mer utsatt situation och 

att förövaren kan begränsa dem inom flertalet livsområden. I likhet med detta lyfter 

författarna till Brå-rapporten (2007) fram att kvinnor med funktionsnedsättning kan vara 

ekonomiskt och praktiskt beroende av personer i sin omgivning, vilket även ökar risken för 

att bli utsatt för kränkningar och våld. Även Malmberg och Färm (2008) lyfter fram hur 

kvinnans beroendeställning kan öka hennes sårbarhet då kvinnan kan vara ekonomiskt, 

emotionellt och praktiskt beroende av förövaren. I likhet med vad som framkommer i denna 

tidigare forskning benämner intervjuperson 2 risken med att kvinnan är beroende av stöd och 

hjälp av en person i sin omgivning då han beskriver hur personen som ger stöd samtidigt kan 

vara den som utövar våldet. Biståndshandläggarna lyfter även fram att kvinnan inte alltid har 

förmågan att föra sin egen talan, vilket de identifierar som ett riskområde i förhållande till 

risken att utsättas för våld. Detta är en aspekt som inte framkommer i de studier som 

presenterades i forskningsöversikten. Enligt vår tolkning kan det faktum att andra personer 

kan föra kvinnans talan leda till att hennes kontroll av sitt eget liv begränsas. För att få en 

förståelse för det som framkommer gällande kvinnans beroende till omgivningen kan 

intersektionalitet som teoretiskt ramverk, enligt vår uppfattning, ge en insikt vad gäller de 

specifikt utmärkande faktorerna som medför en särskild sårbarhet för kvinnor med 

funktionsnedsättning gällande risken att utsättas för våld. Intersektionalitet kan enligt vår 

tolkning förklara det som framkommer i intervjupersonernas svar då faktumet att hon tillhör 

kategorin “kvinna” inte konstateras vara den enda orsaken till att hon blir sårbar. Även 

hennes tillhörighet till kategorin “funktionsnedsatt” får en annan betydelse för hennes 

sårbarhet. Kvinnans beroendeställning som tas upp av intervjupersonerna är enligt vår 

uppfattning ett exempel på en faktor som är utmärkande för kvinnor med 

funktionsnedsättning. 

Svårigheter att förstå våldet 

Flera av biståndshandläggarna påpekar att utifrån deras uppfattningar och yrkesmässiga 

erfarenheter så har kvinnor med psykisk funktionsnedsättning ofta svårare än kvinnor utan 

funktionsnedsättning att förstå vad som kan definieras som våld. Enligt intervjupersonerna 

kan sådana svårigheter vara en följd av vissa psykiska funktionsnedsättningar då det kan 

påverka förmågan att kommunicera samt att förstå vad som inträffar;  

 

“... det kan ju också vara så att man har en funktionsnedsättning som gör att man kanske inte 

inser själv att man är utsatt för våld, att det kan vara väldigt svårt att få personen själv att 

förstå det...” (Intervjuperson 2).  

 

Intervjuperson 2 understryker hur det är utmärkande för målgruppen de arbetar med att de 

kan har svårigheter att förstå när de utsätts för våld. Intervjuperson 1 lyfter fram att förövaren 

kan utnyttja det faktum att kvinnan inte alltid har en förståelse för vad hon är utsatt för, vilket 

kan tolkas som att förövaren på sådant sätt kan utöva kontinuerligt våld utan att det 
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uppmärksammas. Intervjuperson 4 påpekar hur kvinnor överlag och då även i högre grad 

kvinnor med funktionsnedsättning kan ha svårt att definiera det de utsätts för som våld. Han 

understryker även att det kan vara en längre process att få kvinnor med funktionsnedsättning 

att förstå att de är våldsutsatta samt att hur förövaren behandlar dem inte är normalt eller 

acceptabelt. Även intervjuperson 6 för ett liknande resonemang; 

 

“... man förstår inte att det inte är okej (...) där det blir en form utav att ‘så här ser min 

relation ut’ och ibland är det också personer som inte haft så många andra positiva 

relationer i sitt liv där det finns en, ett tydligt mönster av (...) att ha blivit utsatt för våld i 

barndomen (...) och då blir våldet en del som på sätt och vis förväntas i en relation och så 

upprepas det så att säga i en romantisk relation...” (Intervjuperson 6).  

 

Biståndshandläggaren framhäver i ovanstående citat att han erfar att det ofta finns en 

avsaknad av förståelse bland kvinnor med funktionsnedsättning vad gäller våldet de utsätts 

för. Han påpekar hur vissa kvinnor från målgruppen kan ha växt upp med våld i nära 

relationer och att våld därför har normaliserats. Våldet blir, enligt honom, därför en förväntad 

del av exempelvis en romantisk relation. Pestka och Wendt (2014) lyfter fram den 

internaliserade nedvärderingen av sig själv som ett resultat av att som kvinna med 

funktionsnedsättning ha blivit behandlad på ett nedvärderande sätt. Pestka och Wendt (2014) 

betonar hur en sådan internaliserad nedvärdering kan resultera i en övertygelse hos kvinnan 

att hon förtjänar det våld hon utsätts för. Denna del av författarnas slutsatser överensstämmer 

med vad som framkommer i intervjuperson 6:s berättelse. Detta utifrån hans yrkesmässiga 

erfarenheter och uppfattningar gällande hur det ofta finns ett mönster av att ha blivit utsatt för 

våld även i barndomen för de kvinnor han möter i sitt yrke som blir utsatta för våld. 

Intervjuperson 4 berättar om en erfarenhet gällande en kvinnlig brukare där brukaren hade 

fått frågor gällande huruvida hon hade haft sex mot ersättning då det fanns en misstanke om 

att kvinnans pojkvän använde henne i prostitution. Brukaren svarade klart nej då hon enbart 

uppfattade sex mot ersättning som att hon fick pengar för sexuella tjänster. Senare upptäcktes 

det att kvinnan bland annat hade fått mat som en form av ersättning mot sex. Intervjuperson 4 

använder detta exempel för att visa på hur viktigt det är att professionella är uppmärksamma 

på sättet de ställer frågor om våld. Utöver detta betonar han att det är viktigt att professionella 

tydliggör vad våld och övergrepp kan innebära samt att exemplifiera hur det kan ta sig 

uttryck. Intervjuperson 4 påpekar hur målgruppen kan ha svårigheter att förstå öppna frågor 

och att det därför är viktigt, men även en utmaning, att vara tydlig med innebörden av vad de 

som professionella säger. 

 

Gällande vad som framkommer i intervjupersonernas svar angående kvinnor med 

funktionsnedsättnings svårigheter att förstå våldet kan intersektionalitet som teoretisk 

referensram även här bidra till att uppmärksamma de specifika faktorer som kan vara en 

medverkande orsak till en ökad sårbarhet vad gäller risken att utsättas för våld. Svårigheter 

att förstå våldet tolkar vi som ytterligare en faktor, utöver ovan nämnda beroende till 

omgivningen, som är utmärkande för en kvinna med funktionsnedsättnings sårbarhet gällande 

risken att utsättas för våld. Detta då förövaren kan utnyttja det faktum att kvinnan har 

svårigheter med att förstå våldet hon utsätts för och förövaren kan därmed utöva olika former 
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av våld mot henne, däribland sexuellt våld. Ett intersektionellt perspektiv bidrar därmed till 

att belysa faktumet att en kvinna med funktionsnedsättning tillhör flera kategorier, vilka 

inverkar på och kan förstärka sårbarheten.   

Följder av funktionsnedsättningen 

I intervjuerna tar flera av biståndshandläggarna upp att en kvinna med funktionsnedsättning 

kan bli isolerad, både som följd av funktionsnedsättningen och även av våldet. Vissa av 

biståndshandläggarna betonar även att kvinnor från målgruppen ofta blir misstrodda när de 

har förstått innebörden av våldet och väljer att berätta om våldet. Detta tema resulterade i två 

underteman; Isolering och Att bli misstrodd. 

Isolering 

I intervjuerna tar vissa av biståndshandläggarna upp isolering som en följd av att leva med en 

funktionsnedsättning, vilket de menar kan få konsekvenser gällande risken att bli utsatt för 

våld. Några av biståndshandläggarna påpekar hur en funktionsnedsättning för vissa kan 

innebära en avsaknad av sysselsättning. Detta kan exemplifieras med citatet;  

 

“...det är kanske personer som inte har, ja men som kanske inte ens kommer ifrån hemmet för 

att man inte har någon sysselsättning eller någonting, som kan bero på funktionsnedsättning 

(...) så tänker jag att så blir det extra allvarligt liksom, isoleringen och våldet kan (...) absolut 

bli grövre...” (Intervjuperson 4).  

 

Intervjuperson 4 belyser hur avsaknad av sysselsättning kan bidra till en isolering som kan få 

allvarliga följder för kvinnor med funktionsnedsättning. Detta då han menar att våldet kan bli 

grövre eftersom kvinnan i högre grad kan bli utlämnad till förövaren då hon inte har 

anledning att ta sig från hemmet. Intervjuperson 4 belyser, enligt vår tolkning, hur 

funktionsnedsättningen kan innebära begränsningar vad gäller förmågan att ha ett arbete eller 

annan sysselsättning. Healey et al. (2013) lyfter i den tidigare forskningen fram förhållandet 

mellan funktionsnedsättningen och den invalidiserande sociala och fysiska kontexten. 

Författarna menar att den sociala modellen för funktionshinder (Oliver, 1990) kan bidra till 

en förklaring gällande hur denna kontext hindrar kvinnor med funktionsnedsättning från att få 

tillgång till bland annat utbildning och sysselsättning. Healey et al. (2013) menar att 

målgruppen märkbart missgynnas ekonomiskt, vilket enligt dem ökar risken för våld. Enligt 

vår tolkning knyter intervjupersonernas svar an till det som uppmärksammas i Healey et al. 

(2013) forskning då även intervjupersonerna noterar kvinnornas begränsade tillgång till 

arbetsmarknaden. Även intervjuperson 2 tar upp isolering från arbetsmarknaden;  

 

“... om du har en funktionsnedsättning, då kanske du inte har ett liksom, du har inget jobb att 

gå till, du är väldigt bunden till hemmet och att det blir en större kontroll över hela livet...“ 

(Intervjuperson 2). 

 

Biståndshandläggaren betonar i citatet hur isoleringen kan medföra att kvinnor med 

funktionsnedsättning riskerar att kontrolleras av förövaren i högre grad än kvinnor utan 
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funktionsnedsättning. Intervjuperson 3 lyfter fram att hon tror att våld mot kvinnor med 

funktionsnedsättning tar sig uttryck inom fler livsområden samt att det finns en extra 

sårbarhet i våldet i jämförelse med våldet som riktas mot kvinnor utan 

funktionsnedsättning.  Hon betonar att förövaren kan hitta andra sätt att kontrollera kvinnan 

med funktionsnedsättning och att förövaren även lättare kan isolera kvinnan genom att 

exempelvis begränsa möjligheterna att ansöka om hjälp från en biståndshandläggare. Flertalet 

av artikelförfattarna i den tidigare presenterade forskningen benämner isolering som en faktor 

som ökar risken att utsättas för våld, vilket därmed knyter an till intervjupersonernas svar. 

Exempelvis lyfter Milberger et al. (2003) fram att isolering verkar göra att kvinnor löper 

högre risk för att utsättas för våld. Den tidigare forskningen tyder, enligt vår tolkning, på att 

isolering i högre grad drabbar kvinnor med funktionsnedsättning. Den sociala modellen för 

funktionshinder kan, enligt vår tolkning, bidra till en förståelse för hur avsaknad av 

sysselsättning inom denna målgrupp kan vara ett resultat av kvinnornas funktionsnedsättning. 

Detta då funktionsnedsättningen kan innebära att de blir uteslutna från vissa fysiska och 

sociala kontexter, vilket hindrar målgruppen från att delta i normala sociala aktiviteter. 

Därmed skapas ett funktionshinder utifrån den invalidiserande kontexten. Detta kan bidra till 

att förklara kontextens inverkan på en ökad sårbarhet för risken att utsättas för våld då 

kontexten i detta fall kan bidra till en isolering av kvinnor med funktionsnedsättning.  

Att bli misstrodd 

Flera av intervjupersonerna lyfter utifrån deras uppfattningar och yrkesmässiga erfarenheter 

fram olika aspekter av hur det är att leva med en psykisk funktionsnedsättning. Två olika 

aspekter som framkommer är samhällets syn på personer med psykisk funktionsnedsättning 

och den efterföljande misstron till de upplevelser som målgruppen berättar om. Vissa av 

biståndshandläggarna berättar även om erfarenheter och upplevelser av att kvinnor med 

psykisk funktionsnedsättning, däribland psykossjukdomar, inte blir tagna på samma allvar 

som kvinnor utan denna problematik när det handlar om att berätta om upplevelser av våld 

och övergrepp. Det kan exemplifieras med detta citat då intervjuperson 4 uttrycker en 

uppfattning om att berättelser om våld från kvinnor med funktionsnedsättning inte tas på 

samma allvar inom vården som för “fullt friska” kvinnor;  

 

“....särskilt för de personer som har olika former av psykisk sjukdom (...) jag tänker det kan 

nästan, ehm, dämpas av typ vården (...) liksom ‘ja, ja men okej, men om du är utåtagerande 

eller någonting då’ (...) jag tänker att det kan liksom på något sätt inte tas lika seriöst, 

faktiskt, som när en fullt frisk person, eh, berättar om till exempel fysiskt våld  (...) och även 

psykiskt våld kanske inte heller tas på samma allvar för att man tänker att personen själv har 

sin sjukdomsproblematik och vad är sant och vad är inte sant…” (Intervjuperson 4).  

 

Han resonerar ytterligare kring hur denna respons från vårdpersonal och omgivningen i stort 

kan bidra till att våldet blir grövre då det inte tas på allvar och uppmärksammas. Även 

intervjuperson 6 berättar om liknande upplevelser när det gäller kvinnor med 

psykosproblematik som anmäler våld. Han beskriver hur kvinnor med psykossjukdomar ofta 

blir misstrodda och han tar fram hur diskussionen i arbetsgrupper kan resultera i ett 
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ifrågasättande av kvinnornas trovärdighet. Detta då han beskriver att det ibland kan vara svårt 

att särskilja gällande huruvida berättelsen som framkommer är en del av sjukdomen eller om 

det faktiskt har inträffat. Intervjuperson 6 uttrycker att när en kvinnlig brukare anmäler våld 

har han ofta erfarit att kvinnans trovärdighet utifrån hennes psykiska problematik ifrågasätts;  

  

“... det finns ju också det här misstroendet gentemot, vid anmälningar, slänga till en kognitiv 

funktionsnedsättning och psykossjukdomen och då kommer den här ‘har det hänt på riktigt 

då?’ (...) synsättet i samhället på funktionsnedsatta är väldigt hård emellanåt...” 

(Intervjuperson 6).  

 

I citatet ovan uttrycker biståndshandläggaren en uppfattning av att det finns en utbredd 

misstro vid anmälningar av våld generellt. Enligt vår tolkning påpekar han ytterligare hur 

funktionsnedsättning och kognitiva svårigheter ökar risken att det som kvinnan berättar 

gällande våld ifrågasätts. Detta då synen på henne som funktionsnedsatt, vilket han beskriver 

som hård, kan medföra en underminering av henne som människa. Detta utifrån att hennes 

funktionsnedsättning, enligt vår tolkning, överordnas hennes mänskliga värde. Malmberg 

(2014) lyfter även hur kvinnor med funktionsnedsättning i och med att de identifieras med sin 

funktionsnedsättning fråntas sitt mänskliga värde. Denna del av biståndshandläggarens 

resonemang bekräftar därmed Malmbergs (2014) slutsats. Enligt vår tolkning lyfter 

intervjuperson 5 implicit fram att omgivningens misstro gentemot kvinnor med psykisk 

funktionsnedsättning kan användas som ett verktyg för förövaren gällande att kvarhålla 

kvinnan i en situation där denne fortsättningsvis kan utöva våld mot henne. Detta då 

förövaren kan hota kvinnan med att omgivningen inte kommer tro henne ifall hon berättar om 

vad förövaren utsätter henne för. Därutöver lyfter intervjuperson 5 hur förövaren kan tvinga 

kvinnan att göra vissa saker genom att hota med att framställa henne som problematisk på 

bakgrund av hennes psykiska funktionsnedsättning. Förövaren kan därmed trycka på hur 

denne har makten och möjligheten att underminera hennes trovärdighet inför andra personer i 

omgivningen. Enligt vår tolkning av intervjuperson 5:s uttalande gällande misstroendet 

gentemot kvinnor med psykisk funktionsnedsättning exemplifierar hon hur en förövare kan 

utnyttja ifrågasättandet av kvinnornas trovärdighet. Ett ifrågasättande som enligt 

intervjuperson 6 och intervjuperson 4 bland annat präglar det professionella bemötandet av 

kvinnor med psykisk funktionsnedsättning som berättar att de blir utsatta för våld.   

 

Författarna till NCK-rapporten (2013) lyfter fram hur föreställningar om att kvinnor med 

funktionsnedsättning är asexuella ökar risken för att kvinnorna inte blir trodda när de berättar 

om sexuella övergrepp. Författarna lyfter även fram andra föreställningar om att kvinnor från 

målgruppen är hypersexuella, vilket kan göra att de anses vara opålitliga när de berättar om 

övergreppen. Föreställningar och antaganden om kvinnor med funktionsnedsättning som 

resulterar i ett ifrågasättande av deras trovärdighet är därför en aspekt av våldsproblematiken 

i relation till denna målgrupp som lyfts både i tidigare forskning i form av exempelvis NCK-

rapporten (2013) och även i biståndshandläggarnas svar. Slutsatserna gällande detta skiljer 

sig dock på sådant sätt att föreställningar om kvinnor från målgruppen som antingen 

asexuella eller hypersexuella anges vara anledningen till misstroendet i den tidigare 

forskningen, medan biståndshandläggarna betonar psykisk funktionsnedsättning som 
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anledning till ett sådant misstroende. Gällande misstroendet mot kvinnor med 

funktionsnedsättning, oberoende av anledningen till misstroendet, kan den sociala modellen 

bidra med en förklaring till hur sådant misstroende kan genereras. Den sociala modellen kan 

förklara hur sociala antaganden rörande kvinnan med funktionsnedsättning i sin tur kan 

medföra att hon konstrueras som avvikande och därigenom opålitlig. Detta konstruerande kan 

enligt vår tolkning av den sociala modellen anses skapa ett funktionshinder. Funktionshindret 

kommer till uttryck på sådant sätt att kvinnan på grund av sin funktionsnedsättning misstros 

och därmed ökar även risken att hon förblir längre tid i en sårbar situation där risken för våld 

är överhängande. 

Våldets uttrycksformer  

Flera av intervjupersonerna beskriver hur våldet mot en kvinna med funktionsnedsättning kan 

yttra sig på olika sätt inom flertalet livsområden och därmed orsaka mer förödande 

konsekvenser för kvinnan. Vissa av biståndshandläggarna tar även fram hur våldet kan riktas 

specifikt mot funktionsnedsättningen. Detta tema resulterade i två underteman; Det mer 

förödande våldet samt Våld riktat mot funktionsnedsättningen. 

Det mer förödande våldet 

I samband med intervjuerna fick biståndshandläggarna svara på frågor gällande deras 

kunskaper om våld. Gemensamt för flera intervjupersoner är att de beskriver kunskaper 

gällande hur våld mot kvinnor med funktionsnedsättning kan begränsa betydligt fler 

livsområden samt att de anser att våldet även är mer förödande än för kvinnor utan 

funktionsnedsättning. Intervjuperson 6 berättar om detta;  

 

“... däremot har jag uppfattat att våldsutsattheten som funktionsnedsatta och framförallt 

psykiskt funktionsnedsatta utsätts för är mer förödande för den enskilde, utifrån svårigheter 

som de har...” (Intervjuperson 6).  

 

Biståndshandläggaren lyfter fram hur han uppfattar våldet som kvinnor med 

funktionsnedsättning utsätts för som mer förödande än, enligt vår tolkning, våld som kvinnor 

utan funktionsnedsättning utsätts för. Detta utifrån olika svårigheter som kvinnorna kan ha till 

följd av funktionsnedsättningen. Intervjuperson 2 beskriver hur våldet kan yttra sig på flera 

sätt för kvinnor med funktionsnedsättning; 

 

“... att det kanske kvalar in på fler kategorier, att det inte är nödvändigtvis fysiskt eller 

sexuellt våld som man tänker på i första hand utan att det ligger väldigt mycket (...) 

ekonomiska delar och begränsningar av sitt liv och hot om våld, att de (...) kommer in på 

väldigt många områden snarare, att våldet kan vara väldigt spritt över hela livet, att det blir 

liksom eftersom man är i en mer utsatt situation...” (Intervjuperson 2).  

 

Intervjuperson 2 beskriver hur en kvinna med funktionsnedsättning befinner sig i en utsatt 

situation och att våldet mot henne därmed kan yttra sig på flertalet andra sätt än för en kvinna 

utan funktionsnedsättning. Intervjuperson 3 lyfter fram hur förövaren kan utnyttja att kvinnan 
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utifrån sin psykiska funktionsnedsättning kan ha blivit lämnad av vänner och anhöriga. 

Förövaren kan betona det faktumet att andra personer har lämnat kvinnan och att förövaren 

därigenom har anledning att uttrycka att hon är problematisk och oönskad. Vidare menar 

intervjuperson 3 att förövaren även kan hävda att kvinnan därför inte har något annat val än 

att stanna hos förövaren, som är den enda personen kvar i hennes liv. Enligt vår tolkning är 

detta ytterligare en aspekt gällande hur våldet kan bli mer förödande då kvinnans socialt 

utsatta situation kan utnyttjas och förstärkas av förövaren. Malmberg och Färm (2008) lyfter i 

likhet med intervjuperson 2 fram hur kvinnor med psykisk funktionsnedsättning riskerar att 

bli utnyttjade på flertalet sätt, däribland sexuellt och ekonomiskt. Författarna tar även fram 

hur kvinnornas begränsade sociala nätverk samt tidigare nämnt beroende till omgivningen 

medför konsekvenser som är mer förödande, vilket stämmer överens med uttalandet från 

intervjuperson 3. Malmberg och Färm (2008) menar att kvinnorna i högre grad riskerar att 

utnyttjas av närstående i ekonomiska och sexuella syften. Därmed knyter intervjupersonernas 

resonemang gällande det mer förödande våldet an till de slutsatser som framkommer i 

Malmberg och Färms (2008) artikel. Att våldet mot kvinnor från målgruppen kan anses vara 

mer förödande kan ur ett intersektionellt perspektiv förstås utifrån de svårigheter som 

kvinnorna kan uppleva till följd av funktionsnedsättningen. I relation till våld mot kvinnor 

med funktionsnedsättning bör intersektionen mellan kategorierna “kvinna” och 

“funktionsnedsatt” enligt ett intersektionellt perspektiv tas i beaktning. Detta för att kunna 

uppmärksamma och förstå hur våldet kan vara mer förödande för dessa kvinnor utifrån de 

egenartade konsekvenser av våldet som kan upplevas specifikt av kvinnor med 

funktionsnedsättning. Vad gäller det ekonomiska våldet som benämns både i ovannämnda 

tidigare forskning och av biståndshandläggarna kan kvinnan med funktionsnedsättnings 

klasstillhörighet vara ett exempel på ytterligare en kategoritillhörighet som enligt ett 

intersektionellt perspektiv kan förklaras som en betydande faktor vad gäller risken att utsättas 

för ekonomiskt våld. Enligt vår tolkning kan exempelvis en låg socioekonomisk status som 

en eventuell följd av uteslutandet från arbetsmarknaden på grund av funktionsnedsättningen 

medföra en ökad sårbarhet för kvinnor från denna målgrupp vad gäller risken att bli utsatt för 

våld. Att våldet kan bli mer förödande för en kvinna med funktionsnedsättning än för en 

kvinna utan funktionsnedsättning kan därmed i enlighet med ett intersektionellt perspektiv 

förstås utifrån sammanvävningen av kvinnans olika kategoritillhörigheter. 

Våld riktat mot funktionsnedsättningen 

Flera av intervjupersonerna lyfter att ett kännetecken för våld mot kvinnor från målgruppen 

är att funktionsnedsättningen i sig blir en faktor som kan användas och utnyttjas i utövandet 

av våld. Funktionsnedsättningen blir därför enligt intervjupersonerna en bidragande faktor till 

en särskild sårbarhet vad gäller risken att utsättas för våld;  

 

“...jag tänker just med omsorg att man kanske inte får tillgång till den medicinen man ska ha 

(...) de får ju en form av stöd som inte alla andra får (...) och att det blir ju ett slags våld i sig, 

att undanhålla personer från det stöd och hjälp de behöver...” (Intervjuperson 4). 
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Intervjuperson 4 beskriver hur våldet kan vara riktat specifikt mot funktionsnedsättningen då 

kvinnan i fråga inte får det stöd och hjälp som hon behöver för en fungerande vardag. Att 

undanhålla stöd och hjälp är, enligt vår tolkning, ytterligare en form av våld som bidrar till 

kvinnans sårbara situation. Intervjuperson 3 lyfter fram hur våldsutövare är experter på att 

hitta sårbara punkter för att kunna bryta ner kvinnan. Hon beskriver även hur förövaren kan 

rikta sig mot funktionsnedsättningen för att få kontroll och makt över kvinnan. Hennes 

resonemang utvecklas vidare i detta citat; 

 

“... våldsutövarna (...) kan vara så mycket mer kreativa på något vis, i negativ bemärkelse, 

att det finns mer saker att liksom slå mot och då menar jag inte fysiskt slå utan att gömma 

undan kallelser till psykiatrin, att inte få sina tabletter (...) man slår mot 

funktionsnedsättningen…“ (Intervjuperson 3). 

 

Intervjuperson 3 berättar hur förövare specifikt kan rikta sig mot kvinnans 

funktionsnedsättning genom att bland annat undanhålla mediciner. Vi tolkar detta som att hon 

menar att förövaren har fler alternativa sätt att utöva våld när det gäller en kvinna med 

funktionsnedsättning. Både McCarthy et al. (2015) och Dowse et al. (2016) belyser hur 

kvinnor med funktionsnedsättning kan utsättas för specifika former av våld som är riktat mot 

funktionsnedsättningen. McCarthy et al. (2015) exemplifierar genom att ta fram både 

skadegörelse och undanhållande av utrustning som olika former av våld riktat mot 

funktionsnedsättningen. Dowse et al. (2016) beskriver hur våldet kan ta sig i uttryck genom 

exempelvis isolering och försummelse. Intervjupersonernas resonemang gällande hur våld 

mot kvinnor med funktionsnedsättning kan utmärka sig på sådant sätt att det riktas mot 

funktionsnedsättningen anknyter därför till Dowse et al. (2016) och McCarthy et al. (2015) 

resultat. Biståndshandläggarnas svar tyder på att de erfar egenartade former av våld mot 

kvinnor med funktionsnedsättning i det praktiska sociala arbetet och bekräftar därmed den 

ovan nämnda forskningens slutsatser gällande att våldet kan riktas specifikt mot kvinnornas 

sårbarhet. Utifrån ett intersektionellt perspektiv kan förståelsen för intersektionen mellan 

kategorierna “kvinna” och “funktionsnedsatt”, enligt vår tolkning, medföra en insikt i hur 

våldet inte enbart riktas mot kvinnans könstillhörighet utan även specifikt mot hennes 

särskilda sårbarhet. Ett intersektionellt perspektiv bidrar därför med en förståelse för hur 

kvinnor med funktionsnedsättnings upplevelser av våld kan skilja sig från kvinnor utan 

funktionsnedsättning vad gäller vilka former av våld de utsätts för. 

Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultaten utifrån de två frågeställningarna i relation till den tidigare 

forskningen. Vi inleder avsnittet med att besvara den första frågeställningen utifrån 

biståndshandläggarnas svar och därefter relatera resultatet till den tidigare forskningen. 

Vidare besvaras den andra frågeställningen med samma upplägg. Därefter följer en 

diskussion gällande teoriernas betydelse och även en metoddiskussion. Slutligen presenteras 

en framställning vad gäller examensarbetets praktiska implikationer till forskningsfältet. 
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Första frågeställningen 

Resultatet utifrån biståndshandläggarnas svar 

Biståndshandläggarna beskriver deras yrkesroll i relation till kvinnor med 

funktionsnedsättning som blir utsatta för våld på sådant sätt att de anser sig ha en viktig roll 

gällande att uppmärksamma våld mot kvinnor från målgruppen. Samtidigt betonar de att 

behandling av våldet inte är en del av deras arbetsuppgifter utan att deras roll handlar om 

kunna bemöta problematiken och att kunna hänvisa vidare till andra instanser som kan 

erbjuda lämpliga stöd- och hjälpinsatser. Flertalet av intervjupersonerna betonar bemötandet 

som en betydande del av deras arbete och de lyfter även att de anser sig behöva ytterligare 

kunskaper gällande att på bästa sätt kunna bemöta kvinnor med funktionsnedsättning som blir 

utsatta för våld. De framhäver att det de anser kan vara utmanande gällande att bemöta 

våldsproblematik bland kvinnor med funktionsnedsättning är de svårigheter som kvinnorna 

kan ha med att kommunicera sina behov samt den nedsatta förmågan att förstå våldet. Detta 

är några av de aspekter som de själva identifierar som viktiga i deras arbete med kvinnor från 

målgruppen som utsätts för våld. Biståndshandläggarna lyfter även att det finns rutiner 

gällande att ställa frågor om våld som de anser är viktiga för att kunna uppmärksamma 

våldsproblematiken. Utöver detta beskriver de att de beaktar på vilket sätt varpå frågorna 

ställs, att de ska förtydliga innebörden av våldet samt att de ska fortsätta ställa frågan även 

efter nekande svar. Biståndshandläggarna betonar ytterligare att de anser det nödvändigt att 

de är ensamma med kvinnan när de ställer frågor om våld då de är medvetna om att förövaren 

kan sitta bredvid. 

Resultatet i relation till tidigare forskning 

I den tidigare forskning som presenterades i forskningsöversikten skriver bland annat 

författarna till Brå-rapporten (2007) och Ekström (2016) om vad yrkesverksamma bör kunna 

i relation till bemötandet av kvinnor som utsätts för våld samt att de bör ha kunskaper om 

våldsproblematiken. Även McCarthy et al. (2015) slutsatser belyser vikten av att 

professionella blir tränade till att uppmärksamma tecken på när kvinnor med 

funktionsnedsättning utsätts för våld samt att de behöver bli tränade i att ställa frågor om 

våld. Den tidigare forskning som har presenterats har dock inte undersökt våldsproblematiken 

utifrån de yrkesverksammas perspektiv, vilket präglar slutsatserna som karaktäriseras av vad 

professionella bör göra istället för en insikt i vad de faktiskt gör. Vårt resultat kan därmed 

komplettera forskningsfältet med en insikt i yrkesverksammas faktiska arbete med 

våldsproblematiken; vad de gör i mötet med kvinnan, hur de arbetar för att tillmötesgå 

problematiken samt vilka kunskaper de själva anser sig ha eller behöva. Detta menar vi 

motiverar att forskningen behöver bedrivas utifrån flertalet perspektiv för att kunna kartlägga 

vilka faktorer som påverkar kvinnans utsatthet för att de professionella ska kunna vara ett 

stöd för kvinnan med funktionsnedsättning som blir utsatt för våld. 
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Andra frågeställningen 

Resultatet utifrån biståndshandläggarnas svar  

Biståndshandläggarna beskriver vidare våldsproblematiken samt de våldsutsatta kvinnornas 

situation som mer förödande än det våld som riktas mot kvinnor utan funktionsnedsättning. 

Detta då intervjupersonerna beskriver hur våldets uttrycksformer inverkar på flera 

livsområden. Flera utmärkande faktorer gällande våld mot kvinnor med funktionsnedsättning 

lyfts fram. Kvinnornas beroendeställning är en av dessa faktorer. Biståndshandläggarna 

betonar hur kvinnor med funktionsnedsättning i högre grad än kvinnor utan 

funktionsnedsättning är beroende av personer i omgivningen för att kunna få en fungerande 

vardag. Ytterligare en faktor beskrivs vara kvinnornas svårigheter med anledning av psykisk 

funktionsnedsättning att förstå att de blir utsatta för våld, vilket gör att förövaren 

fortsättningsvis kan utöva våld. Isolering som konsekvens av funktionsnedsättningen är 

vidare en faktor som lyfts av biståndshandläggarna. Detta då de uppfattar isolering som en 

riskfaktor gällande att bli utsatt för våld då kvinnorna riskerar att kvarhållas i en särskilt 

sårbar situation. Ytterligare en faktor vad gäller den utmärkande sårbarheten gällande risken 

att utsättas för våld som biståndshandläggarna lyfter fram är deras erfarenheter angående den 

generella misstron gentemot kvinnor med psykisk funktionsnedsättning. Detta då de erfar att 

kvinnans trovärdighet i hög grad ifrågasätts utifrån hennes psykiska funktionsnedsättning. 

Våldet kan även, enligt biståndshandläggarna, rikta sig mot flertalet livsområden då 

kvinnorna utöver exempelvis ekonomiskt och sexuellt utnyttjande även kan bli utsatta för 

våld utifrån deras funktionsnedsättning. Våldet riktat mot funktionsnedsättningen kan enligt 

biståndshandläggarnas uppfattningar handla om bland annat undanhållande av medicin och 

behövlig hjälp. Därav karaktäriseras våldet som mer förödande för kvinnor med 

funktionsnedsättning än för kvinnor utan funktionsnedsättning. 

Resultatet i relation till tidigare forskning 

Resultatet utifrån biståndshandläggarnas svar bekräftar flera delar av de slutsatser som 

framkommer i den presenterade forskningen. Som presenterat i resultat- och analysavsnittet 

överensstämmer flertalet av svaren från intervjupersonerna med den tidigare forskningen. 

Exempelvis Malmberg och Färm (2008) betonar specifikt kvinnans beroende till 

omgivningen. Vad gäller kvinnans risk att isoleras poängteras detta bland annat av Healey et 

al. (2013). Bland annat författarna till NCK-rapporten (2013) lyfter fram att kvinnan kan bli 

misstrodd och exempelvis McCarthy et al. (2015) betonar att våldet kan vara riktat mot 

funktionsnedsättningen. Utifrån intervjupersonernas svar framkommer även andra aspekter 

gällande kvinnor med funktionsnedsättnings utsatthet. Detta gäller framförallt 

biståndshandläggarnas betoning av att kvinnans funktionsnedsättning kan innebära att hon 

inte förstår att hon blir utsatt för våld, att kvinnan blir misstrodd utifrån sin psykiska 

funktionsnedsättning samt att andra personer för kvinnans talan åt henne. 

 

Till skillnad från den tidigare forskningen lyfter biståndshandläggarna att de i deras yrke erfar 

att en följd av vissa psykiska funktionsnedsättningar kan vara svårigheter att förstå att de blir 

utsatta för våld. Denna erfarenhetsbaserade kunskapen som framkommer i vårt resultat är inte 
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något som diskuteras lika frekvent i den tidigare forskningen. Biståndshandläggarna belyser 

därmed en aspekt av våldsproblematiken vad gäller specifikt kvinnor med psykisk 

funktionsnedsättning som inte framkommer i den redovisade forskningen. Detta kan bero på 

att biståndshandläggarna talar utifrån egna upplevelser och erfarenheter som påvisar 

svårigheter med att arbeta med målgruppen gällande våldsproblematiken. Vårt resultat 

baseras på erfarenheter hos de professionella som möter dessa kvinnor kontinuerligt, varför 

även andra aspekter av våldsproblematiken kan framkomma. Biståndshandläggarnas betoning 

av misstroendet gentemot målgruppen när de berättar om våld överensstämmer med vad som 

framkommer i forskningen. Mays (2006) lyfter fram sociala antaganden och föreställningar 

om kvinnor med funktionsnedsättning som innebär att kvinnor från målgruppen ses som 

asexuella. Författarna till NCK-rapporten (2013) beskriver hur sådana föreställningar 

gällande kvinnans sexualitet kan göra att hon anses vara mindre trovärdig när hon berättar om 

sexuella övergrepp. Detta då kvinnan kan framställas som asexuell eller hypersexuell, vilket 

resulterar i ett misstroende gentemot kvinnan. Dessa föreställningar framförs av författarna 

till NCK-rapporten (2013) som en medverkande orsak till en ökad risk för att sexuellt våld 

mot kvinnor från denna målgrupp osynliggörs. Biståndshandläggarna tar dock utgångspunkt i 

kvinnans psykiska problematik istället för föreställningar om sexualitet som en förklaring till 

varför hon kan anses vara mindre trovärdig när hon berättar om våld och övergrepp. Därmed 

skiljer biståndshandläggarnas utgångspunkt gällande misstroendet sig från den som 

presenteras i den tidigare forskningen. Detta då forskningen betonar föreställningar om 

asexualitet och hypersexualitet bland kvinnor från målgruppen som anledning till misstroende 

gällande anmälningar av sexuellt våld, vilket är en aspekt som biståndshandläggarna inte 

lyfter fram i intervjuerna. Ytterligare en aspekt som skiljer vårt resultat från tidigare 

forskning är att andra personer för kvinnans talan åt henne. Intervjupersonerna lyfter fram hur 

detta kan innebära en ökad risk för kvinnan med funktionsnedsättning att bli kontrollerad och 

utlämnad till förövaren. Denna aspekt av våldsproblematiken presenteras inte explicit i den 

tidigare forskningen, vilket gör att biståndshandläggarnas svar bidrar med ett komplement till 

en förståelse av kvinnans utsatta situation. Som ett tillägg till den tidigare forskningen 

presenterar vi aspekter av yrkesverksammas upplevelser av sina egna kunskaper gällande hur 

de bäst bemöter våldsproblematiken och kvinnor med funktionsnedsättning som utsätts för 

våld. Vidare visar vårt resultat på vilka sätt biståndshandläggare ställer frågor om våld samt 

vilken roll de anser att de har i att uppmärksamma våld mot kvinnor från målgruppen. 

Teoriernas betydelse 

Resultatet har analyserats med intersektionalitet (de los Reyes & Mulinari, 2005) och den 

sociala modellen för funktionshinder (Oliver, 1990) som teoretiska ansatser. Dessa teoretiska 

perspektiv har bidragit till analysen av resultatet på sådant sätt att de har använts som en ram 

för förståelsen av vad som framkommer i den insamlade empirin. Det intersektionella 

perspektivet har påverkat vår analys och slutsatser på sådant sätt att vi har haft ett fokus på 

kategorier och hur sammanvävningen av dessa påverkar kvinnans situation och sårbarhet på 

ett komplext sätt. Detsamma gäller våldet och dess olika uttrycksformer. Intersektionalitet 

som teori bidrog till analysen på sådant sätt att det i analysen uppmärksammades att en 

kvinna med funktionsnedsättning kan tillhöra fler kategorier än “kvinna” och 
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“funktionsnedsatt” såsom en viss klass eller sexualitet, vilka även kan bidra till en särskild 

sårbarhet som är unik för den individuella kvinnan. Det intersektionella perspektivet var även 

en anledning till slutsatsen gällande hur våld ofta är mer förödande för kvinnor med 

funktionsnedsättning. Slutsatsen att våldet och dess uttrycksformer kan bero på vilka 

kategorier samt vilken sammanvävning av kategorier kvinnan tillhör drogs utifrån en 

intersektionell förståelse av kvinnors unika upplevelser av våld. Den sociala modellen för 

funktionshinder har även format vår analys samt slutsatser i och med att skapandet av ett 

funktionshinder förstås utifrån sociala och samhälleliga strukturer och dess påverkan på 

kvinnor med funktionsnedsättning. Vi har analyserat och dragit slutsatser gällande isolering 

av kvinnor med funktionsnedsättning utifrån förståelsen av hur samhälleliga och sociala 

strukturer kan skapa funktionshinder för personer med funktionsnedsättning. Detta då de 

utesluts från normala, sociala aktiviteter. Även gällande misstron gentemot kvinnor från 

målgruppen analyserades detta utifrån förståelsen att enligt den sociala modellen kan 

målgruppen konstrueras som avvikande av samhället. Intersektionalitet och den sociala 

modellen har analyserats enskilt men har haft betydelse för resultatet på sådant sätt att de två 

teoretiska ramverken har kunnat komplettera varandra. Detta gällande vår förståelse av hur 

kvinnornas upplevelser av våld både influeras av sammanvävningen av kategoritillhörigheter 

och samtidigt av den “funktionshindrande” fysiska, sociala och samhälleliga kontexten. De 

två teorierna har därmed kompletterat uppfattningarna gällande hur kvinnans särskilt sårbara 

situation kan framställas och förstås utifrån olika perspektiv.  

Metoddiskussion 

Vårt val av en kvalitativ ansats där intervjuer genomfördes har format vårt resultat på sådant 

sätt att vi har insamlat en begränsad mängd subjektiva flerdimensionella beskrivningar av 

biståndshandläggares kunskaper, uppfattningar samt yrkesmässiga erfarenheter vad gäller 

våld mot kvinnor med funktionsnedsättning (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 111ff). Detta 

innebär därmed att vår utformning av studien och metodval inte har innefattat en 

undersökning som skulle resultera i en övergripande bild av svenska biståndshandläggares 

upplevelser av våldsproblematiken. Utformningen av studien och metodvalet intervju kan 

ytterligare ha inneburit begränsningar i relation till vårt resultat. Jansson och Jergeby (2008, 

s. 145) lyfter fram en så kallad intervjuareffekt som en möjlig begränsning. Intervjupersonens 

och intervjuarens förväntningar under intervjusituationen kan ha åstadkommit att delar av 

intervjun blev snedvridna, vilket kallas för intervjuareffekt. Intervjupersonen kan exempelvis 

ha gett svar som denne trodde att intervjuaren förväntade sig (Jansson & Jergeby, 2008, s. 

145). Detta kan argumenteras vara en begränsning med intervjuer som metod och även en 

begränsning i förhållande till vårt resultat. I vårt fall kan intervjupersonerna ha uttryckt sig i 

termer som de trodde att vi som intervjuare förväntade oss och utifrån detta är det möjligt att 

resultatet kan ha influerats och formats utifrån samspelet mellan intervjuare och 

intervjuperson. Ett exempel på när intervjuareffekten kan ha uppstått under 

intervjusituationerna var när vi som intervjuare valde att delge information om våldets 

uttrycksformer. Detta kan i sin tur ha skapat förväntningar hos intervjupersonerna gällande 

vad de trodde skulle lyftas fram i intervjusituationen. En svaghet med en intervjuareffekt vad 

gäller kvalitativa intervjuer kan vara att intervjupersonernas svar på frågorna kan ha formats 
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utifrån dessa förväntningar. Det är möjligt att intervjupersonernas svar kan ha begränsats då 

den delgivna informationen kan ha försvårat möjligheten för intervjupersonerna att tänka 

utanför den av oss presenterade förståelseram gällande våldets uttrycksformer. Den 

information vi delgav kan dock även ha influerat vårt resultat på ett gynnsamt sätt. Enligt vår 

uppfattning kan informationen om våldets uttrycksformer ha bidragit till att 

biståndshandläggarna belyste andra aspekter av våldsproblematiken än vad de eventuellt hade 

gjort om vi inte hade gett denna information. Därför går det att argumentera för att 

informationen om våldets uttrycksformer kan ha format vårt resultat på ett gynnsamt sätt och 

att samspelet mellan oss gällande detta kan anses ha inneburit att flera nyanser av 

våldsproblematiken har framkommit i vårt resultat. För att sedan analysera vårt resultat 

använde vi en konventionell innehållsanalys som utgår från en induktiv tolkning av resultatet 

(Hsieh & Shannon, 2005, s. 1279). Den konventionella innehållsanalysen bidrog till att 

biståndshandläggarnas egna ord och meningar fick vara i fokus. Innehållsanalysen bidrog 

även till att vi fick möjlighet att tolka biståndshandläggarnas svar och att vi därefter kunde 

skapa kategorier och teman utifrån den insamlade textdatan (Hsieh & Shannon, 2005, s. 

1279). Detta tillvägagångssätt kan anses ha format vårt resultat på sådant sätt att det grundar 

sig i våra subjektiva tolkningar av intervjupersonernas beskrivningar. Resultatet har därmed 

formats utifrån våra subjektiva tolkningar, vilka även kan ha influerats av våra förkunskaper i 

form av den tidigare forskning som vi har granskat och presenterat. Därför är det tänkbart att 

våra tolkningar och därtill följande analys har influerats av den tidigare forskningen, vilket i 

sin tur kan ha haft betydelse för och medverkat till att forma vårt resultat. Detta kan anses 

vara en svaghet med vårt resultat i relation till använd analysmetod. Vår analysmetod kan 

därför ha medfört vissa begränsningar gällande vårt resultat då vi kan ha utgått från våra 

förkunskaper i skapandet av kategorier och teman. Det kan ha haft betydelse för vilka teman 

som vi identifierade i textdatan. Ett exempel på detta är hur vi i den presenterade forskningen 

har identifierat ett tema som handlar om “Avsaknad av självständighet”, vilket vi sedan även 

har identifierat i resultat- och analysavsnittet i form av undertemat “Beroendet av 

omgivningen”. Denna inverkan behöver dock inte nödvändigtvis vara negativ utan kan 

förstås som att våra insamlade förkunskaper kan ha skapat en riktlinje eller en förståelseram, 

vilket även kan anses ha medverkat till att vår analys har blivit fokuserad mot vissa aspekter 

av våldsproblematiken som kvinnor med funktionsnedsättning kan uppleva. 

Praktiska implikationer  

Socialt arbete är ett omfattande verksamhetsfält såväl som ett forskningsområde. Vi menar att 

det inte finns tillräckligt med forskning kring svenska yrkesverksammas roll i det praktiska 

sociala arbetet i relation till kvinnor med funktionsnedsättning som blir utsatta för våld. Med 

utgångspunkt i detta har vi i denna studie velat belysa biståndshandläggare som yrkesgrupp 

då de specifikt arbetar med kvinnor med funktionsnedsättning. Enligt den tidigare 

presenterade forskningen är kvinnor med funktionsnedsättning en grupp som riskerar att 

utsättas för våld i högre utsträckning än kvinnor utan funktionsnedsättning. 

Biståndshandläggarna har lyft fram flertalet faktorer som enligt deras kunskaper, 

uppfattningar samt yrkesmässiga erfarenheter ökar risken för att denna målgrupp blir utsatta 

för våld. Utifrån den tidigare forskningen som har presenterats går det att dra slutsatsen att 
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ingen av artikelförfattarna specifikt har inriktat sig mot yrkesverksamma inom det praktiska 

sociala arbetet och även hur dessa hanterar frågor om våld mot kvinnor med 

funktionsnedsättning. Vårt examensarbete bidrar därmed med en annan infallsvinkel än den 

tidigare granskade forskningen gällande kvinnor med funktionsnedsättning som blir utsatta 

för våld. Med utgångspunkt i detta är vår förhoppning att fortsatt forskning inom detta 

område kan leda till en kartläggning över vilka kunskaper gällande våldsutsatthet som olika 

grupper av yrkesverksamma inom det sociala arbetets praktik har och anser sig behöva samt 

hur deras förståelse för våld riktat mot denna målgrupp ser ut. Detta för att kunna ge både 

biståndshandläggare och andra yrkesverksamma de verktyg de behöver för att kunna hjälpa 

och stödja kvinnor med funktionsnedsättning som blir utsatta för våld. Avslutningsvis hoppas 

vi att detta examensarbete ska kunna inspirera till framtida forskning utifrån fler perspektiv 

gällande kvinnor med funktionsnedsättning som blir utsatta för våld. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

INLEDANDE FRÅGOR 

- Hur gammal är du? 

- Vilket kön identifierar du dig med? 

- Hur länge har du arbetat som socionom? 

- Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen? 

- Har du arbetat med målgruppen; personer med funktionsnedsättning tidigare på något 

sätt? 

- Vad består dina arbetsuppgifter av? 

- Vilka typer av funktionsnedsättningar har individerna som har insatser hos er? 

- Vilken form av kontakt har du med individer från målgruppen, det vill säga era 

brukare?  

→ Hur ofta, i vilken utsträckning? 

- Har du kontakt med brukaren personligen eller är kontakten via anhöriga, 

kontaktpersoner, goda män, personal på boenden etc.? 

→ Vilket är vanligast? 

→ Vad tror du att det beror på? 

 

VÅLD 

Kunskaper: 

- Vilka kunskaper har du om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning? 

→ Vet du hur omfattande problemet är hos brukarna?  

- Anser du att dina kunskaper om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning är 

tillräckliga? 

→ Om ja, motivera! Hur fick du dessa kunskaper? 

→ Om nej, vad anser du att du behöver för kunskaper? 

- Har du fått gå någon utbildning om våld mot denna målgrupp? 

→ Om ja, var det på den här arbetsplatsen, en tidigare arbetsplats eller i ett annat 

sammanhang? 

→ Om nej, anser du att du är i behov av en sådan utbildning? Vilket innehåll skulle 

du i så fall önska att en sådan utbildning skulle ha? 

 

Uppfattningar 

- När det gäller våld mot kvinnor med funktionsnedsättning, hur är din uppfattning om 

denna våldsproblematik? 

→ Uppfattar du att våldet är mer eller mindre vanligt förekommande hos kvinnor med 

funktionsnedsättning än kvinnor utan funktionsnedsättning? Motivera! 

→ Är du av uppfattningen att våld mot kvinnor med funktionsnedsättning är mer 

“våldsamt” eller inte? 
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→ Enligt din uppfattning, på vilka sätt tror du att våld mot kvinnor med 

funktionsnedsättning kan yttra sig? Vilka former av våld tror du är mest 

förekommande? Skiljer det sig mellan din uppfattning kring hur kvinnor utan 

funktionsnedsättning blir utsatta för våld? 

→ Hur allvarlig uppfattar du att våldsproblematiken är?    

→ Om allvarligt; varför är du av den uppfattningen? Motivera! Vad har gjort att du är 

av den uppfattningen? Erfarenheter? Något du har läst/hört? Något arbetsplatsen har 

uppmärksammat om? 

→ Om inte allvarligt; varför? Motivera!  

 

Erfarenheter av våld mot brukargrupp 

- Har du i din yrkesroll fått veta eller blivit uppmärksammad om att en kvinna med 

funktionsnedsättning blir utsatt eller har blivit utsatt för våld? 

→ Om ja, hur tar det sig vanligtvis uttryck och hur upplever du detta? 

- Vet du vad du ska göra om du får information om att en kvinna med 

funktionsnedsättning blir utsatt för våld?  

→ Både vad gäller hur du “ska” eller kan agera i mötet med kvinnan?...  

→ ...och gällande hur du agerar efter mötet? 

       → Om ja, vad ska eller kan du göra, i mötet/samtalet och efteråt? 

→ Om nej, vad tror du är anledningen till detta? 

 

Arbetsrutiner 

- Ställer du frågor till de kvinnor med funktionsnedsättning som kommer i kontakt med 

er om de utsätts eller har utsatts för våld eller hot om våld? 

→ Om ja, är det mest förekommande att ställa frågor när kvinnan är ensam eller med 

anhöriga, personal på boenden etc? 

→ Om nej, varför inte? 

- Finns det rutiner för att ställa frågor om våldsutsatthet? 

→ Om ja, vilka? 

- I vilken utsträckning uppskattar du att kvinnorna svarar ärligt på frågor om våld? 

→ Är frågorna mer en procedur än något du förväntar att du kan få ett ärligt svar på? 

→ Om ja, vad tänker du om det? Skulle du vilja ha möjlighet att fråga på ett annat 

sätt? 

→ Om nej, utveckla, motivera!  

- Finns det några ytterligare arbetsrutiner eller verktyg du ser att du skulle behöva i din 

yrkesroll för att kunna arbeta på ett bättre sätt med funktionsnedsatta kvinnors 

våldsproblematik? 

Bilaga 2: Informationsbrev 

Vi är två studenter som går den sjätte terminen på socionomprogrammet på Uppsala 

Universitet. Vi skriver vårt examensarbete inom ämnesområdet socialt arbete och vi har valt 

att fokusera på kvinnor med funktionsnedsättning som utsätts för våld. Syftet med det 
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kommande examensarbetet är att undersöka biståndshandläggares kunskaper, yrkesmässiga 

erfarenheter samt uppfattningar gällande våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.  

 

Vi är medvetna om att du utgår från dina yrkesmässiga erfarenheter med brukare. Därför vill 

vi uppmärksamma dig på att svara på ett sätt som inte skulle kunna röja sekretessbelagda 

uppgifter. Vi vill även informera om att intervjun är frivillig och att du när som helst får 

avbryta intervjun utan anledning. Informationen som du delger kommer inte att användas till 

något annat än till examensarbetet och det du säger under intervjun kommer att anonymiseras 

och i det färdiga examensarbetet sen benämnas som “intervjuperson” med en fingerad 

könstillhörighet.  

  

För att kunna använda informationen från samtalet till examensarbetet är det viktigt att vi får 

möjligheten att spela in samtalet för att sedan transkribera materialet. Ditt samtycke till 

inspelningen är därför viktig. Materialet kommer enbart användas för vårt examensarbete och 

ingen tredje part får tillgång till det inspelade materialet. Samtliga inspelningar kommer att 

raderas efter att examensarbetet har godkänts. Att du deltar i denna intervju gör att vi får 

bättre underlag till vårt examensarbete samt en bättre uppfattning av dina upplevelser och 

erfarenheter gällande arbetet med kvinnor med funktionsnedsättning som blir utsatta för våld. 

 

Kontakta gärna oss eller vår handledare om eventuella frågor uppstår.  

  

Studenter vid Uppsala Universitet - Sociologiska institutionen - Socionomprogrammet: 

Mirjam Piirimets – mejladress, telefonnummer 

Elin Lundman - mejladress, telefonnummer 

  

Handledare: 

Anna Olaison – mejladress, telefonnummer 

Biträdande lektor vid Sociologiska institutionen, 

CESAR - Centrum för socialt arbete, Uppsala Universitet 

Thunbergsvägen 3H, 752 38 Uppsala 

Bilaga 3: Skriftligt samtycke 

Jag samtycker härmed till att bli intervjuad med syftet med berätta om mina yrkesmässiga 

erfarenheter gällande kvinnor med funktionsnedsättning som blir utsatta för våld. Jag 

samtycker till att det inspelade materialet får användas till examensarbetet som skrivs av 

Mirjam Piirimets och Elin Lundman. Examensarbetet handlar om biståndshandläggares 

kunskaper, uppfattningar och erfarenheter gällande kvinnor med funktionsnedsättning som 

blir utsatta för våld. 

___________________________________________ 

Namn 

 

___________________________________________ 

Datum, ort 
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Bilaga 4: Analysprocessen 

Hsieh och Shannons (2005, s. 1279) analysprocess i enlighet med den konventionella 

innehållsanalysen i fem steg: 

1. Koder som fångar essentiella tankar och begrepp 

2. Första intryck, tankar och initial analys av textdatan 

3. Etiketter för koderna 

4. Kategorisera koderna 

5. Kategorierna blir till teman 

 

Skapandet av undertemat “Beroendet av omgivningen” 

1. Initial kodning där 

essentiella tankar och 

begrepp markeras och 

fångas upp 

Exempel 1: “...jag kan tänka mig att det faktiskt ganska ofta kan 

vara allvarligare för att personer (...) är mer sårbara och mer 

kanske beroende av den här personen som utsätter dem för 

våld…” 

 

Exempel 2: “... men vi vet ju att kvinnor som har 

funktionsnedsättning har liksom fler riskområden att utsättas för 

våld kanske än personer utan funktionsnedsättning och också att 

det är en grupp med svagare resurser att föra sin talan, eh, vilket 

gör att de blir mer utsatta...” 

2. Första intryck, tankar 

och initial analys av 

textdatan 

  

Exempel 1: Har i marginalen markerats med orden “beroende”, 

“omgivningen”, “sårbara”, “våld” 

 

Exempel 2: Har i marginalen markerats med orden 

“riskområden”, “svagare resurser”, “utsatta”, “föra sin talan” 

3. Etiketter för koderna “Beroende av förövaren”, “andra för talan”  

4. Kategorisera koderna “Beroendet av omgivningen” 

 

 

Skapandet av undertemat “Svårigheter att förstå våldet” 

1. Initial kodning där 

essentiella tankar och 

begrepp markeras och 

fångas upp 

Exempel 1: “... det kan ju också vara så att man har en 

funktionsnedsättning som gör att man kanske inte inser själv att 

man är utsatt för våld, att det kan vara väldigt svårt att få 

personen själv att förstå det…” 

 

Exempel 2: “... man förstår inte att det inte är okej (...) där det 

blir en form utav att ‘så här ser min relation ut’ och ibland är det 

också personer som inte haft så många andra positiva relationer i 

sitt liv där det finns en, ett tydligt mönster av (...) att ha blivit 
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utsatt för våld i barndomen (...) och då blir våldet en del som på 

sätt och vis förväntas i en relation och så upprepas det så att 

säga i en romantisk relation...” 

2. Första intryck, 

tankar och initial 

analys av textdatan  

Exempel 1: Har i marginalen markerats med orden 

“funktionsnedsättning”, “inte inser”, “våld”, “svårt att förstå” 

 

Exempel 2: Har i marginalen markerats med orden “förstår inte”, 

“utsatt för våld”, “barndomen”, “romantisk relation”, “förväntat 

våld” 

3. Gemensamma 

etiketter för koderna 

“Svårt att förstå innebörd av våld”, “svårigheter att förstå vad 

som är lämpligt beteende i en relation” 

4. Kategorisering av 

koderna 

“Svårigheter att förstå våldet” 

 

Skapandet av temat “En särskilt sårbar situation” 

5. Kategorierna 

blir till teman 

Kategorierna “Beroendet av omgivningen” och “Svårigheter att förstå 

våldet” relateras till varandra och sammanfattas som underteman under 

ett gemensamt tema, vilken identifierades som “En särskilt sårbar 

situation” 

 


