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against women with disabilities.   

 

Emma Lindberg & Lisa Wennlund 

 

Abstract 
The aim of this study was to make a review of the current literature regarding women with 

disabilities and risk factors of abuse. Our themes were disability, abuse and risk factors. We 

have analyzed the results by using the routine activity theory. We have identified various 

factors that may be associated with increased risk of abuse. Being a woman, to be dependent 

on others and isolation are examples of risk factors. There is a contradiction in the research 

considering if the disability itself is a risk factor or if  the risk factors are in the context that 

the woman lives within. The abuse manisfest itself  in similar ways as for women without 

disabilities. The perpetrators are usually men as well as the woman's partner, but can also be 

someone else close to her, such as a health care provider.	  
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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete var att utifrån forskning på området göra en kunskapsöversikt 

gällande kvinnor med funktionsnedsättning och riskfaktorer för att utsättas för övergrepp. 

Våra teman var funktionsnedsättning, övergrepp och riskfaktorer. Vi har tolkat resultaten med 

hjälp av rutinaktivitetsteori. Vi har utifrån forskningen identifierat olika faktorer som kan vara 

förknippade med ökad risk för att utsättas för övergrepp. Att vara kvinna, beroende av andra 

och isolering är exempel på riskfaktorer. Det finns en motsättning inom forskningen om 

huruvida funktionsnedsättningen i sig är en riskfaktor eller om riskfaktorerna finns i 

kontexten en kvinna befinner sig i på grund av andra faktorer. Övergreppen ser i stort sett lika 

ut som för kvinnor utan funktionsnedsättningar. Förövarna är ofta män och tillika kvinnans 

partner, men kan också vara någon annan i hennes närhet, till exempel en vårdgivare.  

 

Sökord: funktionsnedsättning, kvinnor, riskfaktorer, rutinaktivitetsteori, övergrepp.  
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1. Inledande kapitel 

1.1 Inledning  
Som yrkesverksam socionom är sannolikheten stor att man möter personer med 

funktionsnedsättningar i olika sammanhang i det dagliga arbetet. Som socionomer kommer vi 

att kunna arbeta som exempelvis handläggare, kuratorer, på boenden etc. Detta kan för 

personer med funktionsnedsättningar innebära att vi är en viktig professionell kontakt och 

som i egenskap av utomstående kan ha möjlighet att uppmärksamma missförhållanden. Vi ser 

det som att socionomen i de här sammanhangen har ett stort ansvar att fånga upp, identifiera, 

motverka och eventuellt vidta vidare åtgärder i de fall där missförhållanden upptäcks. Enligt 

Socialtjänstlagen, som många socionomer arbetar under står det dessutom uttryckligen att 

kommunen har det yttersta ansvaret för de som uppehåller sig inom kommunen får det stöd 

och den hjälp som de är i behov av (SoL 2 kap 2§). För att det ska vara möjligt att göra detta 

så behöver vi som socionomer kunskap om hur olika former av övergrepp kan yttra sig för 

personer med funktionsnedsättningar och vilka varningstecken som vi bör vara 

uppmärksamma på. Författarna av detta examensarbete har båda två arbetat en tid inom 

verksamheter där personer med funktionsnedsättningar är målgruppen. Vi har båda arbetat 

med kvinnor med funktionsnedsättningar och hört talas om övergrepp mot målgruppen och 

detta väckte vårt intresse för att fördjupa oss i ämnet och öka våra egna kunskaper. Vi är av 

uppfattningen att utvecklingsstörning i relation till utsatthet för övergrepp är ett intressant 

fenomen. Initialt var detta det ämne vi ville skriva vårt examensarbete om. Efter att ha sökt 

tidigare forskning insåg vi dock snart att underlaget inte var tillräckligt och att det forskats 

mer om funktionsnedsättningar i relation till övergrepp mer generellt. Vi fann det en aning 

konstigt att man inte särskilde olika funktionsnedsättningar ifrån varandra, men vi har breddat 

oss mot funktionsnedsättningar generellt och ändå försökt urskilja vilka typer av 

funktionsnedsättningar det forskats kring. Övergrepp mot kvinnor med funktionsnedsättning 

har uppmärksammats i media men också varit föremål för diskussion samt grund för 

utbildning på våra arbetsplatser. Vi ser det därför som ett naturligt val att vidare utforska 

ämnet inom ramen för detta examensarbete.  

 

Att forska om våld och övergrepp är mycket problematiskt. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 

har i en rapport om våld i nära relationer beskrivit undersökningar som gjorts på området och 

också tagit upp svårigheterna med att forska kring detta område. De resultat man får vid en 
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undersökning är starkt styrda av kontext och vad man söker svar på. Man har sett att i de 

studier där man söker finna underlag för hur många som blivit utsatta för direkta brott, till 

exempel våldsbrott är sannolikheten större att majoriteten är kvinnor. Om man däremot frågar 

om förekomst av konflikter ser resultatet annorlunda ut. I resultatet ser man då att män och 

kvinnor är utsatta i ungefär lika stor utsträckning vad gäller våld i relationen (BRÅ 2009:6). 

Det beror alltså på vilken fråga som ställs, vilken studiens kontext är. Man ser också 

tendenser till högre uppskattningar av hur ofta våld förekommer om definitionen av våld är 

bred och inte tillräckligt definierad (BRÅ 2009:13). I vilket sammanhang frågorna ställs är av 

stor vikt. BRÅ skriver  

 

”samtidigt konstaterar forskningen om relationsvåld (se Straus 1999) att vilka skattningar man får är 

direkt beroende av i vilket sammanhang frågorna ställs. Resultaten skiljer sig om studien i grunden 

handlar om konfliktlösningar, om våld respektive om brott. Studiekontexten är alltså mycket viktig för 

vilka slutsatser om både förekomsten av och könsskillnaden i relationsvåld som slutligen dras” (BRÅ 

2009:14).  

 

Det är också svårt för den enskilde att svara på frågor om övergrepp. Den som svarar på 

frågor kan i större eller mindre utsträckning omedvetet svara utifrån vilken vedertagen syn 

som finns på brott eller våld och vad som utmärker dessa handlingar. Vidare framgår av 

BRÅs rapport att våld i nära relationer är ett mycket känsligt område och om man i nuläget 

befinner sig i en våldsam situation är det förmodligen svårare att svara än om man lämnat 

relationen bakom sig (BRÅ 2009:20). Det kan också vara svårt att svara på frågor över 

exempelvis telefon om man bor tillsammans med den som brukar våldet. Personer som 

tillfrågas på detta sätt är troligen överrepresenterade i eventuellt bortfall i en studie (BRÅ 

2009:24). Det är omöjligt att finna underlag för förekomsten av våld i nära relationer genom 

att till exempel titta på anmälningsstatistik. Ett allt för stereotypt tänkande vad gäller våld, till 

exempel hur man ser på den som blir utsatt och på gärningsmannen kan göra det svårt för den 

våldsutsatta att söka hjälp eller att till exempel upprätta en anmälan hos polisen (BRÅ 

2009:10). BRÅ har också funnit underlag som visar att större delen av våldsbrott i nära 

relationer aldrig anmäls (BRÅ 2009:49).  

 

Det finns alltså stora svårigheter med att forska kring våld i nära relationer. Dels svårigheter 

kring att utforma en studie, men också svårigheter med de eventuella svar man får. Att söka i 

polisens register kan också vara problematiskt, i och med att många våldsbrott inte anmäls. 
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Detta kan således inte heller ge en riktig bild av hur utbrett våld i nära relationer egentligen är 

och hur det ser ut. Även om BRÅ:s rapport fokuserar på våld i nära relationer så anser vi att 

detta också är relevant för vårt område med tanke på vårt syfte och våra frågeställningar.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att utifrån forskning på området göra en kunskapsöversikt 

om kvinnor med funktionsnedsättning och riskfaktorer för att utsättas för övergrepp. Vi ska 

genom att titta på utvalda delar av aktuell forskning inom området identifiera riskfaktorer 

gällande utsatthet för övergrepp. Detta kallas för att göra en selektiv översikt (Backman 

2008:81). 

1.3 Forskningsfråga  
Hur ser kunskapsläget ut kring övergrepp mot kvinnor med funktionsnedsättning? 

1.4 Frågeställningar 
• Vilka typer av funktionsnedsättningar har det forskats kring? 

• Hur påverkar funktionsnedsättningen individens eventuella sårbarhet?  

• Vilka typer av övergrepp har det forskats kring? 

• Hur kan övergreppen te sig?  

• Har det forskats kring riskfaktorer? 

• Vilka riskfaktorer har identifierats i tidigare forskning?  

1.5 Förförståelse 
Vi går in i det här arbetet med ett antagande om att det finns vissa riskfaktorer gällande 

kvinnor med funktionsnedsättningar och utsatthet för övergrepp. Vi tror att riskfaktorerna går 

att återfinna i vissa delar av kvinnornas liv. Vi är influerade av Bourdieus kapitalbegrepp. 

Enligt Bourdieus kapitalbegrepp handlar ekonomiskt kapital om ekonomiska faktorer i 

individens liv och de tillgångar individen har att tillgå rent ekonomiskt (Azarian 2007:255). 

Socialt kapital handlar om den sociala omgivningen eller det nätverk som en individ har och 

interagerar i. Det kan handla om familj, släkt, vänner med mera (Azarian 2007:257). Enligt 

Bourdieu handlar kulturellt kapital bland annat om de föreställningar, den allmänbildning och 

det språk som är djupt rotat i en individ och som individen agerar utifrån (Azarian 2007:262). 

Vi tror att riskfaktorerna för att utsättas för övergrepp finns i ekonomisk utsatthet, i kvinnans 

nätverk och i kvinnans sociala sammanhang i samhället. Vi tror också att 

funktionsnedsättningen i sig kan vara en riskfaktor i och med de begränsningar den kan 

innebära för kvinnan. Till exempel tror vi att en kognitiv nedsättning kan vara av betydelse 
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vad gäller risk för att utsättas för övergrepp. Detta i och med att man kan ha svårt att avläsa 

situationer och kanske litar på människor för lättvindigt. Det kan handla om omdöme.  

 

Vi vill poängtera att vi inte ser människor med funktionsnedsättning som en homogen grupp 

och att vi egentligen ser få likheter mellan en person med en kognitiv funktionsnedsättning 

och någon som har ett rörelsehinder. Att funktionsnedsättningen i sig kan vara en riskfaktor 

kan bero på vilken funktionsnedsättning individen har, om funktionsnedsättningen över huvud 

taget är en riskfaktor. Detta är något vi kommer att utforska vidare. Vi vill poängtera att vi i 

likhet med Curry m.fl. (2001) inte ser en eventuell sårbarhet som individens misslyckande på 

något sätt, utan som ett strukturellt problem snarare än ett individuellt (jmf Curry m.fl. 

2009:72).  

1.6 Avgränsningar 
Varför vi valt att skriva om just kvinnor är för att det forskats mycket om kvinnors utsatthet 

för övergrepp. Det har dock forskats mindre om kvinnor med funktionsnedsättningar och det 

vill vi med detta examensarbete uppmärksamma. Vi blev efter den uppmärksamhet som 

riktats kring ämnet i media intresserade utav att undersöka hur kunskapsläget ser ut gällande 

kvinnor med funktionsnedsättningar och utsatthet för övergrepp. När vi planerade detta 

examensarbete hade vi en tydlig bild av hur vi ville att det skulle se ut. Vi ville skriva om 

kvinnor med lindrig utvecklingsstörning och utsatthet för övergrepp. Då det av olika 

anledningar visade sig vara problematiskt att genomföra en sådan studie har vi under 

forskningsprocessens gång tänkt om, ändrat frågeställningar och breddat oss. Vi landade 

slutligen i att skriva om kvinnor med funktionsnedsättningar och riskfaktorer gällande 

övergrepp. När vi genomfört examensarbetet och läst en del tidigare forskning samt litteratur 

på området är vi själva ambivalent inställda till huruvida vi valde rätt angående valet att 

endast skriva om kvinnor med funktionsnedsättningar. Vi har sett studier som tyder på att 

kvinnor är mer utsatta än män men också läst om hur komplext detta är och att män i många 

fall också är utsatta. Vad gäller män med funktionsnedsättning och övergrepp tycks området 

vara mindre utforskat än vad kvinnor med funktionsnedsättning och övergrepp är. Vad vi kan 

säga om detta är att vi gjort ett aktivt val att skriva om kvinnor. Kanske hade det varit 

fördelaktigt att istället skriva om personer av båda könen och funktionsnedsättningar, men 

detta är en insikt som framträdde relativt sent i forskningsprocessen varför vi höll fast vid vår 

initiala idé.  
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Inom forskningen kring våld i nära relationer finns det i huvudsak två teoretiska förgreningar 

som skiljer sig från varandra. Den ena, den feministiska förgreningen, ser våldet som primärt 

ett strukturellt problem baserat på den könsmaktsordning som råder i samhällen. Den andra är 

en mer sociologisk teoretisk inriktning som fokuserar både på individuella faktorer och 

kontextuella. Man menar också att vissa personer på grund av olika faktorer kan ha större risk 

för att drabbas av våld men också för att utöva våldet. Detta på grund av både psykologiska 

och sociala faktorer (BRÅ 2009:11).  

 

Vi ville identifiera riskfaktorer för att utsättas för övergrepp samt se hur kunskapsläget ser ut 

gällande övergrepp mot kvinnor med funktionsnedsättning. När vi valde teori ville vi prova 

något nytt, något som vi inte övat på att applicera och analysera med hjälp av under vår 

utbildning. Vi valde att ta utgångspunkt i rutinaktivitetsteorin som är en kriminologisk teori. 

Vi antog att denna teori skulle kunna bidra till att identifiera riskfaktorer. Det kriminologiska 

fältet var outforskat territorium för oss varför vi kanske inte riktigt kunde förutspå 

konsekvenserna av att applicera en kriminologisk teori på den här typen av fenomen. I 

efterhand ser vi att denna teori kanske borde ha kombinerats med andra teorier för att gagna 

detta examensarbete på bästa sätt.  

1.7 Uppsatsens disposition 
Fortsättningsvis beskrivs i kapitel 1 bakgrund, begreppsdiskussion samt en allmän bild av 

kunskapsläget (som också illustreras med en tabell). I kapitel två redogörs för vårt teoretiska 

perspektiv. Kapitel tre är metodavsnittet och där står om forskningsdesign, tillvägagångssätt, 

dataanalys, uppsatsens trovärdighet samt etiska överväganden. I kapitel fyra finns en kort 

sammanfattning av urvalet av tidigare forskning. Därefter redogör vi för våra resultat samt 

analyserar dessa utifrån vald teori. Kapitel fem är ett avsnitt för diskussion där vi bland annat 

sammanfattar våra resultat, för en kritisk diskussion kring val av metod och ger förslag till 

vidare forskning. I kapitel sex återfinns våra referenser.  

1.8 Bakgrund 
I rapporten ”När man slår mot det som gör ont” (2001) lyfter författarna fram intressanta 

skildringar om övergrepp mot individer med funktionsnedsättningar genom historien samt 

specifikt mot kvinnor med funktionsnedsättningar och hur det såg ut vid den tidpunkten då 

rapporten publicerades. Övergrepp mot individer med funktionsnedsättningar har förekommit 

i alla tider, i såväl det antika Grekland som i övriga delar av världen vittnar historien om 

övergrepp och våld mot barn med funktionsnedsättningar. Individer med 
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funktionsnedsättningar har genom historien setts som mindre värda och har behandlats 

därefter. Att få ett barn med funktionsnedsättning tolkades länge i Norden som ett straff från 

Gud (Finndahl 2001:7). Vidare framgår i rapporten att den första svenska studien om kvinnor 

med funktionsnedsättningar och våld gjordes 1998 (Nationellt råd för kvinnofrid 2001:5). 

Vissa menar att övergreppen är ett uttryck för mannens makt över kvinnan. Andra menar att 

det är mer komplext än så, och kanske är ett samspel mellan flera olika variabler såsom 

individ, samhälle och relation. Enligt Finndahl kan olika teorier om övergrepp generellt också 

appliceras på övergreppen som riktas mot kvinnor med funktionsnedsättningar. Skillnaden 

ligger enligt Finndahl i att det finns ytterligare en variabel att ta hänsyn till; 

funktionsnedsättningen i sig (Finndahl 2001:5).  Vi har i våra datasökningar funnit studier i 

liknande ämnen gjorda utomlands betydligt tidigare. Som det tycks se ut har det därefter 

forskats mer inom detta område och nya rapporter, publikationer och artiklar har publicerats 

kontinuerligt under senare år. Detta främst i andra länder än Sverige.  

 

En fråga vi går in i detta arbete med är huruvida funktionsnedsättningar över huvud taget 

existerar. Är det samhället som skapar funktionshinder? Man har tagit sig friheten att 

definiera vad en funktionsnedsättning är och hur det begränsar en människa, vilket framgår av 

kapitlet som heter begreppsdiskussion. Vem är det som avgör om en person har en 

funktionsnedsättning? Sauer & Lindqvist problematiserar detta och menar att vad 

funktionshinder är och vem som är funktionshindrad avgörs av ett samspel mellan kulturen i 

det samhälle vi lever i och individen. Vidare menas det att en person med 

funktionsnedsättning är påtvingad samhälleliga normer om vad som anses vara normalt och 

vad som är avvikande. Funktionsnedsättningar och kanske framför allt, funktionshindret ses 

som ett resultat av samhället, en social konstruktion. (Sauer & Lindqvist 2007: 13-17). Det 

här är en intressant diskussion som vi bär med oss när vi gör detta examensarbete. Vi är 

medvetna om att vi med det ämne vi valt riskerar att ytterligare befästa att 

funktionsnedsättningar är en realitet. Samtidigt utgår den forskning vi använder oss utav 

utifrån detta. Karin Barron skriver om just det här, att funktionshinderforskare på ett sätt 

bidrar till konstruktionen av funktionshinder, men tillägger att det är viktigt att forskningen tar 

andra sociala faktorer i beaktande utöver funktionsnedsättningen för att dementera att 

personer med funktionsnedsättningar är annorlunda än andra människor (Barron 2004:43).  

 

En stor del av urvalet av tidigare forskning fokuserar på de professionellas erfarenhet av 

övergrepp mot målgruppen även om det förekommer ett par enkätstudier och intervjuer med 
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personer som utsatts för övergrepp och som har en funktionsnedsättning. Urvalet i den 

tidigare forskningen är gjort utifrån kraftigt selektiva populationer då man exempelvis gått via 

organisationer som därefter kontaktat personer som man vet varit utsatta för övergrepp. Ett 

antagande är att man skickat ut enkäter via organisationer eftersom det inte förekommer 

någon form av sjukvårdsregister över individer med funktionsnedsättningar. Det går heller 

inte att finna anmälningsstatistik hos exempelvis polisen då bara vissa brott kodas utifrån om 

offret har en funktionsnedsättning eller ej. Det är inte heller alltid individen väljer att tala om 

sin funktionsnedsättning om denna inte är uppenbar för omgivningen (Lewin 2004:136-137). 

Lewin skriver också om att det finns en begränsad kunskap i Sverige gällande personer med 

funktionshinder och vilka brott de utsätts för. (Lewin 2004:139). Det går därför inte att 

statistiskt säkerställa populationen och det är därmed inte heller möjligt att jämföra övergrepp 

mot personer med funktionsnedsättning med populationen i övrigt. Det kan dels antas finnas 

ett stort mörkertal vad gäller övergrepp i förhållande till anmälningsfrekvens och dessutom 

vad gäller svarsfrekvens och bortfall i undersökningarna. I urvalet i den tidigare forskningen 

förs inte heller en diskussion om vem som definierar att ett brott har begåtts. Är det personen 

med funktionsnedsättning själv som har gjort det eller är det andra personer runt omkring som 

har avgjort detta? I den tidigare forskningen definieras inte vad som menas med 

funktionsnedsättningar och vilka funktionsnedsättningar som finns representerade i respektive 

studie. Vi anar en tendens, att forskarna inte särskiljer olika funktionsnedsättningar ifrån 

varandra utan ofta ser personer med funktionsnedsättningar som en homogen grupp. Vi ser 

detta som dels klumpigt gjort men också i vis mån kränkande, då vi själva anser att det är så 

mycket som skiljer funktionsnedsättningar/hinder åt och som inte bör underskattas på det här 

sättet när en studie görs. Vi menar dock inte att bara för att ett antal personer har samma 

funktionsnedsättning så är de en homogen grupp. Livssituationen i övrigt (till exempel var 

man bor, hur man bor, civilstånd, värderingar, kultur med mera) kan skilja sig åt väsentligt. 

Om funktionsnedsättningen i sig skulle vara en riskfaktor så borde riskfaktorerna också skilja 

sig åt beroende på vilken funktionsnedsättning individen har.  

1.9 Begreppsdiskussion 
I det här avsnittet kommer vi att presentera de begrepp som är relevanta för fältet. Begreppen 

förekommer i tidigare forskning och vi kommer att möta begreppen i avsnittet ”en allmän bild 

av kunskapsläget”.  

 

Handikapp: Tidigare använt begrepp som idag enligt Socialstyrelsen anses vara föråldrat. 
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Begreppet har använts synonymt med dagens mer vedertagna begrepp funktionsnedsättning 

och funktionshinder. Ordet handikapp ansågs nedlåtande och förknippat med en negativ syn 

på individer med funktionsnedsättningar. Idag används dock begreppet i större sammanhang 

som exempelvis; handikapp-politik, handikapporganisationer och handikapp-förmåner.  

Funktionsnedsättning: Detta begrepp definieras olika inom olika publikationer, organ, 

organisationer och så vidare. En definition som stämmer bra överens med vår syn på 

begreppet är FN:s definition som lyder:  

”Begreppet ”funktionsnedsättning” innefattar ett stort antal olika funktionshinder i olika 
befolkningsgrupper överallt i världen. Människor kan ha funktionsnedsättningar på grund 
av fysiska eller intellektuella skador eller sjukdomar, syn- eller hörselskador eller – 
sjukdomar, medicinska tillstånd eller psykiska sjukdomar. Sådana skador, tillstånd eller 
sjukdomar kan vara av bestående eller övergående natur” (Finndahl 2001:12).  

En jämförbar definition som är något mer kortfattad men ändå kärnfull är Socialstyrelsens 

som lyder ”En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller 

till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan 

vara av bestående eller av övergående natur.” (Socialstyrelsen 2007).  

Funktionshinder: Socialstyrelsens rekommenderade definition av begreppet är: ”begränsning 

som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen” 

(Socialstyrelsen 2007). Största delen av urvalet av tidigare forskning i detta examensarbete är 

skriven på engelska. I den engelska litteraturen förekommer begreppen disability och 

handicap.  

Övergrepp/våld: I urvalet av tidigare forskning används begreppet ”abuse” frekvent. I detta 

arbete översätts abuse till övergrepp. Även begreppet violence används i vissa fall. I vår text 

översätts då violence direkt till våld. Vi är medvetna om risker med att översätta begrepp från 

andra språk varför vi valt två olika begrepp. Detta för att kunna särskilja när det talas om 

övergrepp i stort och direkt våld. I ett av dokumenten ”Violence and people with disabilities: 

a review of the literature” beskrivs begreppet ”abuse” men med en koppling till de typer av 

övergrepp man antar att människor med funktionsnedsättningar kan utsättas för.  

“-physical abuse, which can include hitting, shaking, burning, the administration of 
poisonous substances or inappropriate drugs; inappropriate handling, personal or 
medical care; over-use of restraint or inappropriate behaviour modification, 
experimental treatment; sexual abuse, including unwanted or forced sexual contact, 
unwanted touching or displays of sexual parts, threats of harm or coercion in connection 
with sexual activity; denial of sexuality, denial of sexual education and information, 
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forced abortion or sterilization;  

-psychological and emotional abuse, including the lack of love and affection, verbal 
attacks, taunting, threats (of withdrawal of services or of institutionalization, for 
example), insults and harassment; 

-neglect and acts of omission, including ignoring nutritional, medical or other physical 
needs, the withholding of the necessities of life, the failure to provide required medical 
care or appropriate educational services;  

-financial exploitation, including the denial of access to, and control over, individuals' 
own funds and the misuse of their financial resources “ (Ticoll 1994:v).  

Vi tar utgångspunkt i denna, visserligen omfattande definition av begreppet ”abuse” då den på 

ett beskrivande sätt innefattar och ger exempel på vilka typer av övergrepp en person med 

funktionsnedsättning kan utsättas för. Vi har översatt de ovan förekommande begreppen till:  

• Fysiska övergrepp 

• Sexuella övergrepp 

• Psykiska övergrepp 

• Försummelserelaterade övergrepp 

• Ekonomiska övergrepp 

Riskfaktorer: Begreppet riskfaktorer definieras inte i dokumenten. Vad vi menar med 

begreppet är olika faktorer som kan ha betydelse för- och innebär risk för en person med 

funktionsnedsättning att utsättas för övergrepp.  

Brott: Ett brott innebär en handling som rent juridiskt är straffbar. Utifrån den teori vi tar 

utgångspunkt ifrån så förekommer brottsbegreppet när vi analyserar resultaten. Övergreppen 

som redogörs för i resultatdelen är inte alltid i juridisk mening att betrakta som brott även om 

de kallas så i samband med analys. Om en anhörig undanhåller vårdtagarens livsnödvändiga 

medicin så är detta ett övergrepp. Även om detta i lagens mening kanske inte är att betrakta 

som ett brott så kan det betraktas som passivt våld vilket också är ett moraliskt förkastligt 

beteende.  

Aktivt- och passivt våld: Aktivt våld är exempelvis slag, tillmälen, knuffar osv. Passivt våld 

är underlåtelse i form av att exempelvis inte utföra den hjälp någon är i behov av. Vår 

definition av försummelserelaterade övergrepp faller under kategorin passivt våld medan 

övriga övergrepp är exempel på aktivt våld.   
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1.10 En allmän bild av kunskapsläget 
I den forskning vi utgår ifrån har vi kunnat identifiera flera återkommande teman. Alla de 

valda rapporterna/artiklarna har våld/övergrepp som ett genomgående tema. Alla 

rapporter/artiklar tar upp sexuella och fysiska övergrepp men utöver detta skiljer det sig en hel 

del mellan vilka typer av våld respektive studie fokuserat på. Flera av rapporterna/artiklarna 

har lagt vikt vid att även undersöka psykiska/känslomässiga övergrepp.  

 

Olika funktionsnedsättningar är i fokus. Vissa har valt att fokusera på endast en form av 

funktionsnedsättning medan andra tar upp många olika funktionsnedsättningar. En rapport 

utesluter individer med utvecklingsstörning med motiveringen att de anser det problematiskt 

att utforma enkäter för målgruppen. Vi valde medvetet en spridning mellan vilka 

funktionsnedsättningar som berörs i de olika rapporterna för att få med så många olika typer 

av funktionsnedsättningar som möjligt. Många av de utvalda rapporterna diskuterar hur stödet 

ser ut för målgruppen då de blivit utsatta och hur tillgänglig möjligheten till hjälp är. Flertalet 

rapporter berör de professionellas viktiga roll i arbetet mot övergrepp gentemot målgruppen 

och önskar kunna utveckla bättre rutiner och riktlinjer för de som arbetar med personer med 

funktionsnedsättningar. Andra teman som tydligt framkommer i tidigare forskning är vem 

förövaren är, benägenhet att anmäla brott och statistik kring detta, tillgängligheten till 

stödjande åtgärder, misshandel i förhållanden där båda parter har en funktionsnedsättning, 

stigmatisering, sexualitet kopplat till riskfaktorer. Sju av nio dokument skriver uttryckligen 

om riskfaktorer gällande utsatthet för övergrepp. De länder där tidigare forskning producerats 

i är USA (två artiklar och en litteraturöversikt), Kanada (en artikel och en litteraturöversikt), 

Sverige (två rapporter), Danmark (en litteraturöversikt) och Storbritannien (en artikel). 

Huvuddelen av urvalet av tidigare forskning berör endast kvinnor men en del har lagt fokus 

på båda könen. Vi har ingen rapport som enbart berör män med funktionsnedsättningar och 

mäns utsatthet för övergrepp. Vi har två svenska rapporter med i översikten för att få en bild 

av hur kunskapsläget ser ut här i Sverige. Fördelningen och sambandet mellan val av fokus 

vad gäller; typ av övergrepp, typ av funktionsnedsättning, kön, hur man gjort datainsamlingen 

och vilken metod som använts i rapporterna kan ses i nedanstående tabell. 
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1.11 Tabell 1.  
 
 
Dokument nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTALT 
1. ÖVERGREPP           
Psykiskt  X X X X X    5 
Fysiskt X X X X X X X X X 9 
Sexuellt X X X X X X X X X 9 
Ekonomi     X X    2 
Försummelse  X   X X    3 
2. 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

          

Endast fysiskt   X X      2 
Endast psykisk          0 
Endast utvecklingsstörning X         1 
Flera typer  X   X X X X X 6 
3. KÖN           
Kvinnor  X X X  X  X  5 
Män          0 
Båda könen X    X  X  X 4 
4. TILLFRÅGADE FÖR 
DATAINSAMLING 

          

Individer med 
funktionsnedsättning 

  X X  X  X X 5 

Professionella X     X    2 
Litteraturen  X   X  X   3 
5. METOD           
Enkätundersökning X  X X    X X 5 
Intervjustudie      X    1 
Litteraturstudie  X   X  X   3 
 

1.12 Förklaring till tabell 1  
Punkt 1 är en sammanställning av vilka typer av övergrepp det har forskats kring i den utvalda 

forskningen. Tabellen visar tydligt att sexuella övergrepp är det mest förekommande typen av 

övergrepp i urvalet av tidigare forskning. Olika typer av övergrepp kan förekomma i ett och 

samma dokument varför totalsumman inte blir nio (antalet utvalda dokument) utan kan bli 

högre. Punkt 2 är en sammanställning av vilka funktionsnedsättningar som förekommer i våra 

utvalda dokument. Här har vi valt att tematisera dokumenten utifrån tre olika typer av 

funktionsnedsättningar, i vissa dokument finns flera funktionsnedsättningar representerade 

varför de hamnar under en fjärde kategori ”flera typer”. Detta för att få en översikt av vilken 

målgrupp som studierna undersökt. Punkt 3 är en sammanställning av vilka kön som 



	   12	  

representeras i våra utvalda dokument för att illustrera hur könsfördelningen ser ut i den 

utvalda forskningen. Punkt 4 är en sammanställning av hur man samlat in data. Har man 

insamlat data från individer med funktionsnedsättningar eller genom samarbete med 

professionella? Här förekommer också kategorin ”litteraturen” då litteraturöversikter och 

kunskapsöversikter tar upp vad tidigare studier identifierat. Här förekommer såväl individens 

som de professionellas upplevelser. Punkt 5 representerar vilka metoder som använts i den 

tidigare forskningen. I vissa studier har man använt sig av fler än en metod varför 

totalsumman inte blir nio (urvalet av tidigare forskning) utan kan bli högre. 

2. Teoretiskt perspektiv 
Vi har funderat mycket kring vilken teori som skulle vara passande att använda till vårt 

examensarbete. Vi kommer i resultat/analysdelen se på olika saker såsom vilken typ av 

övergrepp som förekommer och som utforskats men också vilka riskfaktorer som man forskat 

kring och vilka riskfaktorer vi kan urskilja. Vårt huvudsakliga intresse ligger i att identifiera 

och sammanställa riskfaktorer varför vi ville hitta en teori som kunde appliceras på dessa. 

Detta för att kunna identifiera varför vissa faktorer i kvinnornas livsvärldar är riskfaktorer, 

men också se i vilka situationer övergreppen uppstår. Vi har valt rutinaktivitetsteori för att 

analysera våra resultat. Både socialt arbete och kriminologi är tvärvetenskapliga discipliner, 

vilket skapade en öppning för oss att använda en teori som kanske inte traditionellt sett 

förekommer inom socialt arbete. Som vi skrivit om under rubriken avgränsningar finns två 

dominerande teoretiska perspektiv inom forskning om våld i nära relationer. Som vi skrivit 

vill vi prova något nytt och vi är ödmjuka inför vad analysen kan resultera i med hjälp av 

rutinaktivitetsteorin. Vi är alltså inte övertygande om att detta kan bli en ideal analys av valt 

problem. Vi ser det som lärorikt och utvecklande att prova något nytt och dra lärdom av det.  

2.1 Rutinaktivitetsteori 
Sarnecki skriver om rutinaktivitetsteori som påvisar att det finns tre kriterier som skapar en 

situation där ett brott kan begås. De tre kriterierna är: 

• En motiverad förövare 

• Ett lämpligt objekt 

• Avsaknad av kapabla väktare (Sarnecki 2009:245). 

Ett brott kan begås först då samtliga tre kriterier är uppfyllda, det räcker med att det till 

exempel finns kapabla väktare så kan inte ett brott begås. En kapabel väktare kan vara någon 

eller något som förhindrar att den motiverade förövaren inte kan utföra brottet. Vidare skriver 
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Sarnecki om upphovsmännen till teorin, Cohen & Felson som menar att brottet oftast sker i 

det vardagliga livet och i situationer som hör därtill, såsom i hemmet, i skolan, på 

arbetsplatsen eller på mataffären. I de vardagliga rutinerna och aktiviteterna uppstår 

brottstillfällena och tillgängliggör lämpliga objekt. I korthet menar man att det samhälle vi 

lever i skapar förutsättningarna för att ett brott ska kunna begås i och med att situationerna 

uppstår i symbios med hur samhället utvecklas. Vidare framgår att teorin lägger stor vikt vid 

själva brottstillfället och Cohen & Felson skriver om det lämpliga objektet snarare än att 

definiera någon som ett offer (Sarnecki 2009:246-247). Det lämpliga objektet kan vara såväl 

en individ som materiella ting och utmärks av fyra egenskaper. Det första är fysik, till 

exempel objektets storlek och styrka i förhållande till den motiverade förövaren. Det andra är 

den motiverade förövarens syn på objektet rent värdemässigt (observera att det är förövarens 

syn man menar). Det tredje är om objektet är lätt att uppmärksamma, alltså att det är synligt 

för förövaren och således fångar dennes uppmärksamhet. Den fjärde egenskapen är objektets 

tillgänglighet, alltså om objektet är lätt att komma åt eller om det finns hinder att nå objektet. 

Det framgår också av texten att detta är en teori på makro- eller strukturell nivå (Sarnecki 

2009:247). Granhag och Christianson menar emellertid att teorin också kan appliceras på den 

motiverade förövaren för att identifiera dennes rutiner och var denne bor, i detta avseende kan 

teorin även tillämpas på individnivå (Granhag & Christanson 2008:48). 

 

Nedan har vi illustrerat med en figur hur de tre kriterierna enligt rutinaktivitetsteorin hänger 

samman när ett brott begås.  
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2.2 Figur 1. 

 
 

Denna figur syftar till att ytterligare förtydliga vad som enligt rutinaktivitetsteorin är de tre 

kriterier som möjliggör att ett brott kan begås, i detta fall i form av övergrepp. Även om alla 

tre kriterier är uppfyllda så är det inte självklart att ett övergrepp begås, men om inte dessa tre 

kriterier är uppfyllda kan inte övergreppet äga rum enligt rutinaktivitetsteorin.  

3. Metod 

3.1 Forskningsdesign 
Vi har valt att göra en kunskapsöversikt för att genom analyser av selekterad forskning inom 

området kunna identifiera riskfaktorer för att kvinnor med funktionsnedsättningar ska drabbas 

av övergrepp. Kunskapsöversikter och litteraturgranskningar används för att sammanställa 

forskning inom ett visst område men ger även möjlighet att identifiera kunskapsbrister och 

motsättningar inom området. Resultatet av en översikt eller litteraturgranskning kan även ge 

stöd för evidensbaserade praktiska åtgärder (Backman 2008:72f.). Kunskapsöversikter är en 

växande forskningsdisciplin som används allt mer frekvent för att få överblick över all 

forskning som produceras inom ett område. I takt med att tillgången av forskning ökar, ökar 

också behovet av att göra sammanställningar av forskning inom ett område (Backman 

2008:71-73). 

 

Vi kommer att ha fokus på våra utvalda teman som vi genom teori ska försöka att tolka. Vi 

har valt bort en kvantitativ undersökningsmetod (till exempel en enkätundersökning) då det 

ÖVERGREPP	  

Lämpligt	  objekt	  

Avsaknad	  av	  
kapabla	  väktare	  

Motiverad	  
förövare	  
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kan vara svårt att finna en vetenskapligt lämplig urvalsgrupp som kan delta i studien, samt att 

vi identifierar metodologiska svårigheter med att utforma enkäter för målgruppen. Med det 

syfte och den frågeställning vi har idag skulle en enkätundersökning visserligen inte vara 

relevant, men med att annat upplägg, och en fråga som kanske mer skulle fokusera på 

utsatthet av övergrepp mot personer med funktionsnedsättning kunde en annan 

forskningsdesign varit passande.  

 

3.2 Tillvägagångssätt 
Vi har med sökningar på egen hand samt med hjälp av en bibliotekarie sökt tidigare 

forskning. Vi har använt oss av databasen Discovery och sökt via Google. På Discovery valde 

vi sökorden disability AND women AND violence vilket gav 1 478 träffar. Vi läste i detta 

skede många abstracts men fann att vi var tvungna att begränsa våra sökord ytterligare då 

detta blev för generellt och innefattande många olika ämnesområden såsom våld mot gravida, 

våld mot barn, åtgärdsprogram mot våld, endast partnervåld, tillgänglighet till stöd, 

förövarens fokus, enbart assistenter som våldsutövare, drogbehandling/beroende med flera. 

Vidare begränsade vi vår sökning till att endast innehålla ”abuse of women with disabilities” 

och då fick vi 25 sökresultat. Vi upptäckte i detta skede att dessa studier inte matchade vårt 

syfte och våra frågeställningar. De flesta av våra dokument fann vi efter att ha hittat ett antal 

artiklar bland våra sökresultat som fokuserade på fler aspekter än övergrepp och kvinnor med 

funktionsnedsättningar. Vi tittade i referenslistorna på dessa artiklar och fann att vissa 

författare nämndes på flera ställen och hade skrivit artiklar med för oss relevanta titlar. Vi 

jämförde dessa referenslistor med listorna till Socialstyrelsens publikationer på området och 

såg att vissa av författarna refererades till även där. Vi sökte därmed inte i databaserna i detta 

skede utan fann dokumenten genom vissa kriterier för vilka dokument som skulle användas 

samt för författarna som skrivit dem. Kriterierna vi utarbetat är: 

 

• Dokumenten skulle vara skrivna av ledande forskare inom området. Med ledande 

forskare menas att de skrivit flera arbeten i ledande vetenskapliga tidskrifter, att de 

ofta citeras av andra forskare, att de verkar som forskare, docenter, professorer, vid 

universitet/högskolor. Detta kriterium har vi dock frångått vad gäller två av de 

dokument vi valt ut som tidigare forskning. Detta för att forskningen inom Sverige 

kring området är mycket begränsad. Dock har ett fåtal undersökningar gjorts som vi 
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anser är relevanta och bra på så sätt att de ger en viss fingervisning om hur läget ser ut 

i Sverige.  

• Det skulle vara rapporter som är aktuella från och med 1990 till och med 2012. Vi 

tycker oss kunna urskilja att man forskade mycket kring ämnet under 90-talet, varför 

vi valt att inte begränsa tidsperioden till senare år.  

• Det skulle vara forskning som är direkt kopplad till vårt syfte och vår 

problemställning. 

 

Våra exkluderingskriterier  

• Forskare som inte skrivit i ledande vetenskapliga tidskrifter och som inte är 

disputerade har inte beaktats i sökningen förutom de två dokument som vi valt på ett 

annat sätt.  

• Rapporter skrivna tidigare än den tidigare angivna tidsperioden har inte beaktats i 

sökningen.  

• Rapporter som vi bedömt ligger utanför forskningsramens syfte/problem har inte 

beaktats även om de skrivits av ledande forskare.  

 

En sökning innebär sällan en perfekt sökning i alla avseenden från första början. Tvärtom 

behöver man revidera sina sökvägar, omformulera och ibland ta ett steg tillbaka och i det 

närmaste börja om för att sedan komma framåt (Lööf 2005:348). Från början tänkte vi att vi 

skulle begränsa tidigare forskning till att innefatta artiklar publicerade mellan år 2000 och 

2012. Vi insåg snart att vi då skulle gå miste om för mycket relevant forskning för att detta 

skulle vara givande. Något annat vi uppmärksammade var att forskning publicerad inom 

denna tidsrymd refererade till en del framstående forskare, till exempel Brown & Turk, vilka 

citeras flitigt. Eftersom det är viktigt att identifiera framstående forskare reviderade vi vår 

begränsning och började söka utan publiceringsår. Vi hade också en tanke om att all tidigare 

forskning skulle vara peer reviewed. Vi insåg dock att de flesta svenska publikationer, till 

exempel användbara publikationer från Socialstyrelsen och annat då skulle falla bort. Även 

detta reviderade vi alltså. Vi hade också till en början en tanke om att enbart fokusera på 

kvinnor med lindrig utvecklingsstörning men insåg då vi sökt på sökord kring 

utvecklingsstörning att träffarna var för få och att vi var tvungna att bredda oss för att finna 

relevant forskning. Begräsningen innebar att vi från denna stund sökte mer på ord som 

”disabilities” istället för ”mental retardation” och ”developemental disabilities”. De dokument 
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som valdes ut lästes i sin helhet och numrerades därefter utifrån den ordning vi läst dem i. Vi 

fann endast en svensk artikel inom ämnet och denna berörde ungdomars sexualitet och tvång, 

varför den valdes bort då det inte var relevant för vårt syfte.  

 

Vi har i efterhand gjort om sökningen vid två tillfällen för att eventuellt hitta fler artiklar att 

grunda vårt resultat på. Vi har totalt nio artiklar, rapporter och litteraturöversikter i detta 

examensarbete och vi hade vid de upprepande sökningarna en förhoppning om att utöka 

urvalet av tidigare forskning. Vi har dock inte funnit material som passat vårt syfte och våra 

inkluderings- och exkluderingskriterier varför urvalet av tidigare forskning endast består av 

nio dokument.  

3.3 Dataanalys 
I resultat/analysdelen analyserar vi forskningen utifrån valda teman och därefter analyserar vi 

våra resultat utifrån vald teori. När vi valt ut dokument selekterade vi bort vissa teman ur 

forskningen. Dessa är; benägenhet att anmäla brott och statistik kring detta, tillgängligheten 

till stödjande åtgärder, misshandel i förhållanden där båda parter har en funktionsnedsättning, 

stigmatisering och sexualitet kopplat till riskfaktorer. Vi valde teman utifrån vårt syfte och 

våra frågeställningar. De teman vi valt att kategorisera vår analys utifrån är: 

• Övergrepp 

• Funktionsnedsättning  

• Riskfaktorer 

3.4 Uppsatsens trovärdighet 
Validitet: Olsen och Sörensen (2008) beskriver validitetsbegreppet som att man undersöker 

det man avser att undersöka (Olsen & Sörensen 2008:76). Vi har för avsikt att validering ska 

fortgå under hela arbetets gång (jmf. Kvale och Brinkman 2009:266-268). Vi har stämt av 

våra sökkriterier med en bibliotekarie som ansåg att vi hade en god sökteknik. Sökkriterierna 

har dock ändrats under processens gång men vi vill ändå hävda att avstämning med 

bibliotekarie ökar validiteten på så sätt att vi fått fackmannamässig feedback och bekräftelse 

gällande sättet att söka forskning. Bergmark (2005) skriver att huvudsakligen gäller för 

samtliga typer av översikter att de grundas i systematisk sökning av litteratur i databaser som 

är internationella. Man gör en tydligt avgränsad sökning i databaserna för att söka relevant 

forskning. Det är viktigt att frågeställningen är tydligt avgränsad och avsmalnad för att få en 

träffande sammanställning. Vidare skriver Bergmark om en svårighet i urvalet som kallas 

”file drawer”-problemet som i korthet innebär att endast statistiskt säkerställda resultat 
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publiceras och att man inte uppmärksammar studier som inte är publicerade. Detta kan leda 

till att de säkerställda studierna ges för mycket uppmärksamhet och i sin tur ge en vinklad bild 

av underlaget (Bergmark 2005:152 -153). Med statistiskt säkerställda resultat menas studier 

som till exempel är peer reviwed och publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Vi ser detta som 

en viktig lärdom och som framgår av avsnittet ”tillvägagångssätt” (där vi redogör för 

inkluderings- respektive exkluderingskriterier) har vi valt att inte exkludera forskning som 

inte är statistiskt säkerställd. Studierna vi använder oss av är olika avseende upplägg och 

design men eftersom det inte finns mycket svensk forskning inom området har vi tagit med 

det som vi kunnat hitta som passar vårt syfte och våra frågeställningar. Vi har i resultat- och 

analysdelen varit noga med att använda citat och vi är noga med att det tydligt ska framgå 

vem som sagt vad. 

 

En validitetsfråga som framträtt under forskningsprocessens gång är det komplicerade 

förhållandet mellan förövare och den våldsutsatta. Förövaren bor till exempel ibland på 

samma boende som den utsatta kvinnan och har samma funktionsnedsättning, till exempel 

utvecklingsstörning (Brown & Turk 1994: 30). Vem är offer och vem är förövare? Detta kan 

vara problematiskt att utröna till exempel om personerna inte har förmågan att själva definiera 

en händelse som ett övergrepp eller förstå vad handlingen innebär. Kan tidigare forskning 

verkligen uttala sig om detta? Har man undersökt vad man avsett när man på ett ganska 

vidlyftigt och inte särskilt ingående sätt skriver om detta komplicerade förhållande?  

 

Reliabilitet: Olsen och Sörensen (2009) skriver att reliabilitet handlar om att man får samma 

resultat vid flera olika mätningar med samma mätinstrument (Olsen & Sörensen 2009:75). 

Larsson (2005) skriver om att det finns vissa svårigheter med reliabilitetsfrågor i kvalitativa 

studier. Som forskare är man själv både mätinstrument samt den som gör analysen i arbetet. 

Vidare skriver Larsson om att reliabiliteten är svår att fastställa på ett tydligt sätt i denna typ 

av forskning eftersom man inte mäter på samma sätt som i kvantitativa studier utan snarare 

undersöker ett visst fenomen på ett beskrivande sätt. Ett sätt att öka reliabiliteten är att 

använda sig av undersökartriangulering vid dataanalysen för att de exempelvis två forskarna 

tolkar samma data på samma sätt (Larsson 2005: 115-117). Vi har båda två läst urvalet av 

tidigare forskning på egen hand och sedan diskuterat våra iakttagelser för att sedan konstatera 

att vi tolkat vad vi läst på ett liknande sätt. Reliabiliteten återfinns i olika delar av detta 

examensarbete; sökord, på så sätt att de är relevanta för vårt ämne, Material/urval på det sätt 
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vi valt ut tidigare forskning och beskrivit till exempel exkluderingskriterier, och även 

tolkning, utifrån teman och teori.  

 

3.5 Etiska överväganden 
Kvale och Brinkman (2009) skriver om etiska frågor vid en intervjuundersökning. Visserligen 

gör inte vi en intervjuundersökning i traditionell mening utan en kunskapsöversikt. Men likt 

intervjuundersökningen kan man säga att vi ”intervjuar” tidigare forskning (istället för 

intervjupersoner) utifrån valda teman. Kvale och Brinkman skriver om utskriftsskedet, där 

man är lojal mot intervjupersonens uttalanden (Kvale & Brinkman 2009:79). För oss innebär 

detta att vi på ett liknande sätt är lojala för det som står i tidigare forskning och precis som vid 

en kvalitativ intervjustudie använder oss av direkta citat där det är lämpligt och att vi är 

pålästa och medvetna om risken för plagiering. Olson och Sörensen (2008) skriver om 

godhetsprincipen vilken i korthet innebär att man i egenskap av forskare vill förhindra och 

förebygga skada och istället göra något bra (Olsen & Sörensen 2008:55). Kvale och Brinkman 

(2009) skriver om att man måste se över konsekvenserna med en kvalitativ studie och bland 

annat beakta godhetsprincipen (Kvale & Brinkman 2009: 90-91). Vi menar att det är detta vi 

gör i och med att vi valt att göra en kunskapsöversikt. Syftet med vårt examensarbete är att 

identifiera riskfaktorer för vald målgrupp och vi kan omöjligen intervjua utsatta kvinnor inom 

ramen för denna studie på grund av flera anledningar. För det första så ser vår forskningsfråga 

inte ut på så vis att intervjuer skulle svara på den. Om vi ponerar att vi skulle vilja söka svar 

på liknande frågor som våra och omformulera dem och genom en kvalitativ intervjumetod 

ställa frågor om exempelvis riskfaktorer skulle problem ändå uppstå. Dels har vi inte rätt 

kompetens att bemöta känslor som kan uppstå hos eventuella intervjupersoner och dels skulle 

en sådan studie bli för omfattande för ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Det är av 

denna anledning som vi istället vänder oss till tidigare forskning för att söka svar på våra 

frågor. Det finns också, som BRÅ skriver om och som vi redogör för under rubriken 

inledning, stora svårigheter med att forska kring våld i nära relationer. Även om inte vi tittat 

på just våld i nära relationer finns samma etiska och metodologiska problematik inom vårt 

område. Vi är ödmjuka inför detta faktum och vill därför inte ge oss på en kvalitativ 

undersökning med tanke på de svårigheter som finns. Vi tänker kring vårt examensarbete 

precis som Kvale och Brinkman skriver om konsekvenser. Vi ser det som ett bevis på gott 

omdöme i och med vår forskningsdesign som innebär en kunskapsöversikt men också vikten 

av att hantera den data vi samlar in på ett etiskt försvarbart sätt. 
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4. Resultat 
Inledningsvis presenteras dokumenten kort. Dokument förkortas ”D” och är numrerade i den 

ordning vi valt ut dem i. Därefter följer en presentation av resultat utifrån våra tre teman; 

funktionsnedsättning, övergrepp, riskfaktorer. Vi har kunnat identifiera fler teman i tidigare 

forskning men har valt ut tre då dessa bäst stämmer överens med vårt syfte och 

frågeställningar. Vad som innefattas av dessa teman redogörs för under respektive rubrik. 

Temana presenteras i en ordning som utgör en logisk följd där vi utvecklar resonemanget allt 

efter som. Resultaten analyseras utifrån rutinaktivitetsteori under varje tema och under en 

avslutande helhetsanalys. Citat som överstiger mer än 40 ord presenteras i ett eget stycke i 

storlek 11 punkter med indrag och enkelt radavstånd. Övriga citat i flytande text skrivs i 12 

punkter. 

 

4.1 Presentation av urvalet av tidigare forskning 
D.1 Sexual abuse in adulthood: ongoing risks for people with learning disabilities (1994, 

Storbritannien). Hillary Brown och Vicky Turk har under ett treårigt forskningsprojekt 

genomfört undersökningar för att kartlägga förekomsten av och mönstren kring övergrepp 

mot personer med utvecklingsstörning. Man har av Socialtjänst och hälso- och sjukvård 

(South East Thames Regional Heath Authority) begärt ut information om rapporterade 

incidenter om sexuellt våld för åren 1989 och 1990 gällande målgruppen. 138 av de 

tillfrågade myndigheterna deltog varav 119 av dessa rapporter användes som underlag till 

studien. Detta innebär att endast fall av övergrepp som kommit till myndighetens kännedom 

och sedermera utretts grundligt och väl dokumenterats kom att ingå i studien. Regionen där 

undersökningen utfördes har en befolkning på 3,6 miljoner människor.  

 

D.2 Abuse of women with disabilities (2001, USA).  

Mary Ann Curry, Dena Hassouneh- Phillips och Anne Johnston- Silverberg har gjort en 

litteraturstudie för att undersöka kunskapsläget inom området samt uppmärksamma problemet 

med att kvinnor med funktionsnedsättningar i stor utsträckning utsätts för övergrepp. 

Författarna har med hjälp av en ekologisk modell undersökt fenomenet. De uppmärksammar 

det faktum att få studier har gjorts kring kvinnor med funktionsnedsättningar och övergrepp, 

detta trots att det forskats mycket om övergrepp mot kvinnor generellt. De identifierar även 

att forskningen kring övergrepp mot kvinnor med just fysiska funktionsnedsättningar är än 
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mer bristfällig än jämförelsevis forskning som berör kvinnor med utvecklingsstörning. Man 

har tittat på forskning från mestadels USA, men också från Kanada. Man har använt sig av 48 

artiklar, rapporter med mera som är publicerade mellan åren 1985 – 2000.  

 

D.3 Vulnerabilities for abuse among women with disabilities (2001, USA).  

Margaret Nosek, Catherine Clubb Foley, Rosemary Hughes & Carol Howland har genom 

enkätundersökningar sökt att ta reda på vilka typer av övergrepp som drabbar kvinnor med 

fysiska funktionsnedsättningar och vilka typer av övergrepp som är direkt relaterade till deras 

funktionsnedsättning. Detta genom enkätundersökningar som besvarats av 504 kvinnor 

innehållandes frågor kring sexualitet och relationer. 181 av de kvinnor som deltog i 

undersökningen svarade på öppna frågor om övergrepp. Med en hjälp av en intervjustudie 

som gjordes 1992 som grund utvecklade författarna enkäten som berörde de mest 

förekommande teman från intervjustudien. Respondenterna kontaktades via olika 

organisationer. Kvinnor som inte ansågs kunna svara på frågorna, exempelvis de med 

kognitiva svårigheter eller svåra psykiska funktionsnedsättningar selekterades bort. En 

kontrollgrupp bestående av 442 kvinnor utan funktionsnedsättningar fick svara på samma 

enkät men med frågorna om funktionsnedsättningar borttagna.  

 

D.4 Violence against women with physical disabilities (2003, USA).  

Sharon Millberger, Nathaniel Israel, Barbra Leroy, Angela Martin, Linda Potter & Pam 

Patchak-Schuster har undersökt hur förekomsten av våld ser ut bland ett urval av kvinnor över 

18 år med fysiska funktionsnedsättningar och vilka riskfaktorer för våld som förekommer 

bland dessa kvinnor. Studien undersöker också vilka åtgärder kvinnorna själva tar till för att 

undkomma våldet. Detta genom enkätundersökningar bland 177 kvinnor i Michigan med 

fysiska funktionsnedsättningar. Kvinnorna kontaktades bland annat via olika föreningar, 

organisationer och självhjälpsgrupper som uppmanades informera kvinnorna om studien och 

uppmuntra deras deltagande. Kvinnorna som valde att delta fick därefter genomföra 

enkätundersökningen via internet, telefon, brev eller fax. 85 av dessa kvinnor som varit utsatta 

för våld deltog sedan i kompletterande intervjuer.  

 

D.5 Violence and people with disabilities: a review of the literature (1994, Kanada). Miriam 

Ticoll har genom en litteraturöversikt försökt analysera hur våld mot personer med 

funktionsnedsättningar ser ut samt undersökt vilken typ av våld som förekommer och 

bidragande faktorer till våldet. Även omfattningen av våld samt vilka problem som föreligger 
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för målgruppen att ta sig ifrån våldet har varit teman i litteraturöversikten. Området som 

undersökts är som titeln antyder våld och personer med funktionsnedsättningar. Artiklarna 

handlar bland annat om sexuella övergrepp mot personer med funktionsnedsättningar, 

övergrepp mot barn, övergrepp mot människor med funktionsnedsättningar som sker på 

institutioner, familjevåld och personer med funktionsnedsättning, handikapplagstiftning och 

relationen mellan föräldrar och barn med funktionsnedsättningar. Översikten omfattar 250 

artiklar, rapporter med flera på området och täcker åren 1976 – 1994. Författaren har strävat 

efter att utgå från kanadensiska publikationer.  

 

D.6 Våga se – en studie om förekomsten av våld mot kvinnor med funktionshinder (2001, 

Sverige). Kerstin Finndahl har gjort en översikt av våld mot kvinnor i Sverige med olika 

funktionsnedsättningar. Syftet med översikten var att utröna inom vilka fysiska och psykiska 

miljöer som våldet utspelar sig samt hur våldet påverkar kvinnan. Man har intervjuat 

representanter för kvinnojourer, sjukvården, brottsofferjourer, rättsväsende, kommuner, 

handikapporganisationer och länsstyrelse. Därefter har man intervjuat 12 kvinnor med 

funktionsnedsättningar som blivit utsatta för våld. Datainsamlingen skedde mellan 1999-

2000. Intervjuerna med kvinnorna skedde under sommaren och hösten 2000. Hur man fann 

kvinnorna som ställde upp på intervju är oklart då det inte framkommer i rapporten. 

Datainsamlingen skedde genom personliga intervjuer som ibland följdes upp av 

telefonintervjuer. Anhöriga bidrog också med ytterligare information.  

 

D.7 Seksuelle overgreb på mennesker med handicap (2001, Danmark). Elsebeth Kirk Muff 

har genom en litteraturstudie sökt att sammanställa kunskapsläget och identifiera riskfaktorer 

för personer med funktionsnedsättningar att utsättas för sexuella övergrepp. Även litteraturens 

förslag till relevanta stöd- och behandlingsåtgärder sammanställs i studien. Man har tittat på 

åtta rapporter från Holland, England, Kanada, USA och Norge publicerade mellan åren 1989- 

1998. Fem av studierna undersöker personer med kognitiva funktionsnedsättningar medan tre 

tagit utgångspunkt i personer med fysiska funktionsnedsättningar.  

 

D.8 Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning (2007, Sverige).  

Utredningsinstitutet HANDU AB, som genomför undersökningar, utvärderingar och 

uppföljningar har via enkäter försökt identifiera de specifika förhållanden som kan föreligga 

när kvinnor med funktionsnedsättningar är utsatta för våld. Rapporten syftar till att öka 

kunskapen kring våld för den utvalda målgruppen. Studien är genomförd av 
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utredningsinstitutet HANDU på uppdrag av bland andra De handikappades Riksförbund 

(DHR), Synskadades Riskförbund (SRF) och Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, 

Ungdomar och Vuxna (FUB). En pilotstudie genomfördes 2004. Studien påbörjades 2006 och 

målgruppen var kvinnor med funktionsnedsättningar mellan 18-64 år. Man gjorde ett 

slumpmässigt urval ur fem olika handikappförbund. Frågorna besvarades via enkät och per 

telefon. En speciell, anpassad enkät utformades för kvinnor med utvecklingsstörning. 156 

kvinnor med utvecklingsstörning svarade på enkäten mellan september 2006 – mars 2007. 

Deltagandet gällande enkäten för kvinnorna med utvecklingsstörning var enligt rapporten lågt 

men det framgår inte hur svarsfrekvensen såg ut. Enkäterna svarades på genom besöks- och 

telefonintervjuer samt genom brevutskick. Kvinnor med övriga funktionsnedsättningar 

(fysiska och psykiska) svarade mellan mars 2006 och juli 2006. 1063 kvinnor svarade 

sammanlagt på enkäterna vilket gav en svarsfrekvens på 71 procent.  Man skickade alltså ut 

olika enkäter till två ”grupper”, därav olika svarsfrekvens på de båda enkäterna.  

 

D.9 Patterns of sexual abuse and assualt (1991, Kanada).  

Dick Sobsey & Tanis Doe. Syftet med studien var att uppmärksamma de sexuella övergrepp 

som förekommer bland målgruppen samt se över hur de förebyggande och behandlande 

insatserna fungerar kring detta. Resultatet kommer ifrån ett tvåårigt projekt vid University of 

Alberta, Sexual Abuse and Disability Projekt. Man kontaktade ett urval organisationer i 

Kanada, bland andra behandlingscenter för personer som varit utsatta för sexuella övergrepp 

och olika handikapporganisationer. Polisutredningar valdes bort då många brott aldrig 

polisanmäls och anmälningarna inte heller kodas utifrån huruvida anmälaren har en 

funktionsnedsättning eller inte. Organisationerna frågade därefter personer med 

funktionsnedsättning som blivit utsatta för övergrepp om de ville delta i studien. Personerna 

med funktionsnedsättning fick sedan fylla i frågeformulär med frågor rörande övergreppen. 

Författarna poängterar att detta inte rör sig om ett slumpmässigt urval. 166 formulär fylldes i 

av personer med funktionsnedsättningar. Övergreppen som beskrevs i formulären skedde 

mellan år 1960 – 1990 men merparten av övergreppen skedde mellan år 1986 – 1990.  

 

4.2 Tema – funktionsnedsättning 
I denna del kommer vi att lyfta fram karaktäristiska drag för funktionsnedsättningarna som 

framkommer i tidigare forskning.  Här kommer vi att svara på våra frågeställningar ”vilka 

typer av funktionsnedsättningar har det forskats kring?” och ”hur påverkar 
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funktionsnedsättningen individens eventuella sårbarhet?” Vi lyfter fram vad som i 

funktionsnedsättningen kan göra personer mer sårbara och hur ett eventuellt hjälpbehov, 

beroende och sårbarhet kan ta sig i uttryck.   

 

Brown & Turk (1994) skriver om hur barn med funktionsnedsättningar enligt lag ska skyddas 

tills de blir myndiga och lyfter fram problemen med att misshandel och behovet av skydd 

fortfarande kvarstår i vuxen ålder och att personerna med funktionsnedsättning inte kan 

skyddas på samma sätt längre (Brown & Turk 1994: 26). ”This is particularly so for people 

with learning disabilities, who may be ill equipped to make decisions regarding their sexual 

activities and relationships or, where they are clear about what they want, vulnerable to 

pressure or coercion” (Brown & Turk 1994: 26). I en studie där målgruppen är människor 

med olika handikapp skriver man speciellt om människor med kognitiva begränsningar; 

”Mennesker med handicap kan have kognitive begrænsninger, det gør det vanskeligt for dem 

at afkode om den situation eller relation, de befinder sig i, er faretruende” (Muff 2004:79). 

Vidare framgår ur samma studie att ”nogle mennesker med psykisk udviklingshæmning er 

meget tillidsfulde, hvilket et menneske, der ønsker at begå et overgreb, kan udnytte” (Muff 

2004:80).  

 

I en annan artikel skriver man om kvinnor med fysiska funktionsnedsättningar och specifikt 

om en hjälplöshet som tar sig i uttryck i fysisk form;  

 
”They are often very dependent on their caregivers. Contributing to this perception of 
dependency are the very real factors that they may be unable to escape due to architectural 
barriers (literally being unable to leave) or the lack of adaptive equipment to facilitate 
leaving (e.g. lack of a power chair for a woman who cannot propel her own chair; lack of 
accessible transportation” (Milberger m.fl. 2003:588).  

 

Även i HANDU:s studie har kvinnorna som svarat på enkäten till stor del haft fysiska 

funktionsnedsättningar och man tolkar här funktionsnedsättningen som att den för kvinnorna 

innebär en svårighet att fysiskt kunna fly eller kunna värja sig mot eventuellt våld (HANDU 

2007:18).  

 

En studie skriver om en kvinnas upplevelser av att vara beroende av andra;  

 

”En kvinna med kronisk smärta berättar att hon i princip inte kan göra någonting själv utan 
att smärtan ökar. Eftersom hon inte kan bära någonting eller böja sig är hon beroende av att 
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andra människor ställer upp och hjälper till. Kvinnan säger att det känns jobbigt att be 
andra om hjälp, att hon blir beroende av andra utan att vilja det. Andra människor avgör när 
och vad hon ska göra och det känns hårt” (Finndahl 2001: 13).  

 

I samma studie skriver man också om att kvinnor som lever med kroniska sjukdomar kanske 

behöver medicinera dagligen och är alltså beroende av att mediciner med mera finns 

tillgängligt (Finndahl 2001: 14).  

 

Beroendet som här lyfts fram behöver inte nödvändigtvis gälla för kvinnor med kroniska 

sjukdomar utan kan kanske också appliceras på människor med andra funktionsnedsättningar. 

 

4.3 Analys av tema – funktionsnedsättning 
Sarnecki (2009) skriver om hur det lämpliga objektet kan vara till exempel en individ och att 

det lämpliga objektet utmärks av fyra egenskaper. Det första är fysik, till exempel objektets 

storlek och styrka i förhållande till den motiverade förövaren. Det andra är den motiverade 

förövarens syn på objektet rent värdemässigt. Det tredje är om objektet är lätt att upptäcka och 

uppmärksamma. Den fjärde egenskapen är objektets tillgänglighet, alltså om objektet är lätt 

att komma åt eller om det finns hinder att nå objektet (Sarnecki 2009:247). Man kan koppla 

ihop begreppet ”lämpligt objekt” med temat ”funktionsnedsättning”. Här menar vi att 

funktionsnedsättningen i sig kan göra en person till ett lämpligt objekt. Människor med 

kognitiva funktionsnedsättningar och/eller utvecklingsstörning kan ha svårigheter att tolka 

situationer och intentioner vilket kan göra dem till lämpliga objekt. Detta i och med till 

exempel förövarens syn på den funktionshindrade. Tillgängligheten i detta fall kan ha att göra 

med kvinnans svårigheter att tolka situationer och intentioner och alltså innebära en ökad 

tillgänglighet. I ett citat står det också om personens nedsatta fysik vilket till exempel kan 

göra det svårt att fly från en situation på egen hand (Milberger m.fl. 2003:588). Egenskapen 

fysik handlar här om kvinnans storlek och styrka i förhållande till den motiverade förövaren 

(Sarnecki 2009:247). Detta i och med att den motiverade förövaren har ett påfallande övertag 

vad gäller fysik i förhållande till kvinnan som kan vara beroende av den potentielle förövaren 

för att över huvud taget kunna förflytta sig.  

 

4.4 Tema – övergrepp 
I detta tema kommer vi att svara på våra frågeställningar ”vilka typer av övergrepp har det 

forskats kring?” och ”hur kan övergreppen te sig?” Kvinnor med funktionsnedsättning erfar 
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i princip samma sorts övergrepp som kvinnor i övrigt men det förekommer också övergrepp 

som är direkt relaterat till kvinnors funktionshinder (Curry m.fl. 2001: 61), (Nosek m.fl. 

2001:186). I den här delen lyfter vi fram specifika exempel på övergrepp som kan drabba 

kvinnor med funktionsnedsättningar. Exemplet på ekonomiskt övergrepp är dock inte direkt 

relaterat mot funktionshindret, men ett talade exempel på just ekonomiska övergrepp mot i 

detta fall, kvinnor med funktionsnedsättning. Vi tittar också på våldssituationer generellt och 

var övergreppen förekommer. Vi ser också på vilka förövarna är enligt våra dokument och 

vilka orsaker som kan bidra till att vårdarna också kan bli förövarna.  

 

I tidigare forskning har funktionshinderspecifika typer av övergrepp lyfts fram. Nedan följer 

ett enligt oss beskrivande citat om de funktionshinderspecifika övergreppen i allmänhet. Detta 

är hämtat ur en rapport som fokuserar på sårbarhetsfaktorer för kvinnor med fysiska 

funktionsnedsättningar.  

 
”Emotional, physical and sexual abuse are rooted in the need for perpetrators to exert 
power and control over their victims. All women, whether disabled or nondisabled, have 
vulnerabilities that can be used as avenues for the exertion of power and control; disability 
serves as an additional vulnerability factor. The stigma and social isolation that often 
accompany physical disability may reduce a womans’s emotional defenses by lowering 
self-esteem and removing the emotional and instrumental support from others that can 
serve as protective factors. Disability reduces physical defenses by limiting escape options 
and creating the need for assistance with essential activities of daily living, thereby 
allowing opportunities for emotional, physical and sexual abuse, and neglect in ways that 
most women do not experience. There is a host of tactics for abusing women that are 
directly related to physical disability, such as withholding orthotic devices, medications, 
and essential personal assistance, and confinement in inaccessible locations. Without ever 
touching the woman, a perpetrator can use these tactics as means of coercion and 
punishment, with resulting physical injury that could be as serious as battering ” (Nosek 
m.fl. 2001:186).  

 

Med detta citat som inledning kommer vi nu att lyfta fram fler specifika våldssituationer som 

är kopplade till funktionshinder. Finndahls studie ”Våga se” (2001) är den första svenska 

studien som specifikt tittar på förekomsten av våld mot kvinnor med funktionsnedsättningar. 

Man har i studien intervjuat professionella som mött utsatta kvinnor och kvinnor som själva 

blivit utsatta för våld. Nedan följer ett antal citat från studien. ”En kvinna med en reumatisk 

sjukdom blev hånad och misshandlad i hemmet. Hennes man drog och slet i hennes armar och 

ben för att bestraffa henne” (Finndahl 2001:36). ”För att bestraffa kvinnan gömde mannen 

diabetesmedicinen och hånskrattade åt kvinnan. Han tog inte fram medicinen förrän kvinnan 

var på gränsen till koma” (Finndahl 2001:37). 
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”Flera kvinnor berättar att deras pengar gick till att betala räkningar medan mannens 
pengar skulle täcka övriga inköp och behov i familjen. Det innebar för kvinnans del att hon 
måste ”be” om pengar varje gång hon skulle handla något. Hon hade inget eget utrymme 
utan varje krona kontrollerades och skulle godkännas av mannen” (Finndahl 2001:30-31).  
 
”En kvinna med MS som gick med stöd av sin rollator utsattes för psykiska trakasserier 
och misshandlades av sin man. Mannen hånade henne för att hon tappade saker, hade svårt 
att hålla balansen, mannen sparkade undan benen på henne, hånskrattade och sade ”du kan 
ju inte ens stå på benen”. Han plågade henne med sexuella sarkasmer och tillmälen och 
sade att hon inte var någon riktig kvinna längre” (Finndahl 2001:36). 

 

Ovanstående citat (förutom exemplet med ekonomiskt övergrepp) präglas utav att den 

motiverade förövaren fokuserat våldet mot kvinnans funktionshinder och använder 

funktionsnedsättningen för att förminska kvinnan och hennes värde. Genom försummelse 

eller ekonomisk kontroll fråntas kvinnan sin självständighet. Även psykiska, fysiska och 

sexuella övergrepp förekommer i de citerade texterna. HANDU har skickat ut 

enkätundersökningar till kvinnor med olika funktionsnedsättningar. Bland de 156 kvinnor 

med utvecklingsstörning som svarade på enkäten var några resultat som framkom följande.  

 
“En tiondel av kvinnorna svarar att deras nuvarande sambo/make är svartsjuk och vill veta 
vem hon träffar eller vad hon gör. Det förekommer också att kvinnor uppger att de blir 
kallade fula saker av sin sambo eller att han hotar att själv göra sig illa om hon lämnar 
honom. Totalt sett uppger en femtedel av alla kvinnor som nu bor ihop med en man att han 
gör något nedsättande mot henne” (HANDU 2007:55). 

Vi ska nu lyfta fram i vilka miljöer övergreppen sker, vilka som är förövarna samt vad som 

kan bidra till att en vårdare också kan bli en förövare. 

Brown & Turk har under ett treårigt forskningsprojekt i Storbritannien genomfört 

undersökningar för att kartlägga förekomsten av och mönstren kring sexuella övergrepp mot 

personer med utvecklingsstörning. Ett citat ur studien lyfter fram att ”adults with learning 

disabilities are rarely abused by strangers or in public, being most at risk in their own, or the 

perpetrator’s home” (Brown & Turk 1994:31). I litteraturstudien gjord av Curry m.fl. (2001) 

bekräftar man denna bild och tillägger att ”the actual sexual abuse was most likely to occur in 

the victim’s residence, whether that was in an institution or in the community” (Curry m.fl. 

2001: 65). Ticoll (1994) bekräftar också var övergreppen förekommer och listar flera 

potentiella miljöer mer i detalj som till viss del skiljer sig från vad de två tidigare nämnda 

studierna anför om platserna där sexuella övergrepp sker. Ticoll (1994) menar att övergrepp 

förekommer i ”social groupings such as the family, or some other personal relationship… 
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residential settings such as homes, apartments, boarding homes… services settings such as 

hospitals, group homes, institutions… public spaces” (Ticoll 1994:19).   

Av de 166 våldsutsatta personer med funktionsnedsättningar som deltog i Sobsey & Does 

enkätundersökning svarade över hälften av dessa att förövaren var deras partner. Det 

framkom också att förövarna oftast var män (Sobsey & Doe 1991:248). Milberger m.fl. 

bekräftar bilden och skriver i sin studie att av de 177 kvinnor som deltog i deras studie och 

som drabbats av övergrepp så svarade 80 % att förövaren var deras manliga parter (Milberger 

m.fl. 2003:585). Brown & Turk framhåller att i över 97 % av de polisanmälda sexualbrotten 

mot personer med utvecklingsstörning som de undersökt i sin studie så var förövaren man 

(Brown & Turk 1994:30). Dessa siffror går visserligen inte att generalisera utifrån, men det 

kan ge en fingervisning om vad man kommit fram till i urvalet av tidigare forskning. 

Sobsey & Doe skriver om att man borde göra mer bakgrundskontroll innan man anställer 

personer inom vården. Detta för att upptäcka om en person begått till exempel våldsbrott 

tidigare och alltså kunna avgöra lämpligheten vid en anställning (Sobsey & Doe 1991:253-

254).  Vidare skriver man ”The high incidence of abuse by service providers reported in our 

results is disheartening, but should not be interpreted to mean that most caregivers are 

abusive. It is important to remember that a single abusive caregiver can abuse a large number 

of victims.” (Sobsey & Doe 1991:253).  Man menar alltså att en enda vårdgivare kan begå 

många övergrepp medan majoriteten av vårdgivarna inte gör det. Man skriver också om ett 

sätt att förebygga övergrepp, ”Support for functional, natural families of people with 

disabilities may result in decreased reliance on paid service providers and thus reduce the 

risk” (Sobsey & Doe 1991:255). Man menar alltså att genom att stötta familjer så att så få 

utomstående betalda vårdgivare som möjligt har inträde i familjens liv kan risken för att en 

person med funktionsnedsättning blir utsatt för övergrepp minska. Milberger m.fl. skriver om 

att vårdgivare som ska tillgodose personen med funktionsnedsättnings behov av trygghet 

också kan vara förövarna. Här framhåller man också en förklaring till varför det kan vara så. 

”Moreover, many women with disabilities are dependent on caregivers, either a spouse, 
other family members, or paid assistants, for essential personal services. This dependence 
can create stress on caregivers and raise issues of power and control, which can lead to 
abuse. Further, this very dependence, which can breed abuse, also creates a barrier to 
terminating the abusive situation because to do so would leave the woman without essential 
support services” (Milberger m.fl. 2003:582).  

Nosek (2001) skriver om hur man som anhörig och vårdgivare kan uttrycka ilska, otålighet 



	   29	  

och frustration genom att ge sig på kvinnan med funktionsnedsättning.  

“Physical abuse can also take place in the helping relationship. A parent, sibling, or spouse 
may express anger, impatience, frustration, or resentment by handling the girl or woman 
with a disability roughly while dressing, bathing, transferring, or performing other types of 
assistance with activities of daily living” (Nosek m.fl. 2001:183-184).  

Finndahl (2001) skriver också om hur vårdgivare kan ta till våld när de upplever att 

situationen är svårhanterlig. ”I intervjuer med kommunalanställda uppges att, när det uppstår 

fysiskt och psykiskt våld mellan personal och funktionshindrade, handlar det i regel om att 

personalen inte klarar av situationen utan tar till fysiskt och psykiskt våld” (Finndahl 

2001:21). Vidare utvecklar Finndahl komplexiteten som kan uppstå när en person får en 

funktionsnedsättning och vad det kan innebära för de anhöriga. 

”I och med att en person erhåller ett funktionshinder blir det förändringar i tillvaron och 
alla närmast berörda hamnar i kris. Det uppstår beroendeförhållanden som inte tidigare 
fanns. Det finns mycket som blir annorlunda i ett beroendeförhållande… jämfört med 
förhållanden där ingen är funktionshindrad. Det gäller att vara medveten om att det råder 
obalans i relationen och att försöka minimera situationer som ger obalans i relationen. Det 
framkommer att det är viktigt att verbalisera vad som händer för att undvika eller dämpa 
frustrationer. I relationer uppstår emellanåt ilska och det kan vara svårt att ge hjälp och att 
be om hjälp när man är arg… Anhörigas smärta glöms ofta bort” (Finndahl 2001:38). 

4.5 Analys av tema – övergrepp 
Enligt rutinaktivitetsteorin så begås de allra flesta brott i samband med de vardagliga rutiner 

och aktiviteter som förövaren utför. Det är i dessa situationer som tillfället för brottet uppstår 

och det lämpliga objektet framträder. Som tidigare nämnts så måste förövaren vara motiverad 

till att begå brottet för att det ska ske. Samtidigt så krävs avsaknaden av kapabla väktare för 

att brottet ska kunna begås (Granhag & Christianson 2008:47).  Nosek m.fl. skriver om att 

individer med funktionsnedsättningar i större utsträckning ofta saknar sociala nätverk och att 

den stigmatisering funktionsnedsättningen kan innebära för individen många gånger ökar 

risken för isolering (Nosek m.fl. 2001:186). Enligt våra resultat så begås större delen av 

våldsbrott i kvinnans hem, oavsett om detta är på en institution eller i ordinärt boende. 

Oavsett vem som utför våldsbrottet så tycks avsaknaden av kapabla väktare vara 

genomgående. Den motiverade förövaren figurerar i många fall i personer med 

funktionsnedsättningars direkta närhet. Antingen som partner, familjemedlem eller som 

vårdgivare. Vi kan dra slutsatsen att det enligt rutinaktivitetsteorin här uppstår situationer i det 

dagliga livet som möjliggör övergrepp mot kvinnan. Vi ser exempel från tidigare forskning på 

att förövaren också kan vara vårdgivaren, ett exempel på detta är citatet med kvinnan vars 

man gömmer hennes diabetesmedicin.  
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Vi vill problematisera detta om kapabla väktare och motiverad förövare. Sobsey & Doe 

skriver till exempel om att genom att stötta familjer så att så få utomstående betalda 

vårdgivare som möjligt har inträde i familjens liv kan risken minska för att en person med 

funktionsnedsättning blir utsatt för övergrepp (Sobsey & Doe 1991:255). Är det verkligen så 

enkelt? Vad är det som säger att bara för att det finns få utomstående vårdgivare så är risken 

mindre för att personen med funktionsnedsättning ska utsättas för övergrepp? Vi anser att 

detta bygger på bilden av att förövaren är en genomgående ond person som inte kan vänta på 

att finna nästa offer att begå övergrepp mot. Vi tror inte att det är så enkelt. Enligt Finndahl så 

kan förövaren lika gärna vara i någon i kvinnans närhet som under stor stress och press inte 

längre klarar av att behärska sig. Finndahl skriver också att det i en relation där ena parten är 

funktionshindrad finns det ytterligare aspekter att ta hänsyn till än om funktionshinder inte 

finns med i bilden. Partnerns roll blir mer komplex och tvetydig och det kan skapas en 

obalans i förhållandet i och med att livspartnern också kan vara vårdgivare (Finndahl 2001:21, 

38). Med andra ord kan den kapabla väktaren i vissa situationer bli en motiverad förövare. Vi 

ser det inte som att alla förövare ständigt är på jakt efter nya offer, även om sådana förövare 

kanske också förekommer, utan som att övergreppet kan vara något som skapas i stunden, just 

i förövarens vardagliga aktiviteter och rutiner. Vi anser också att detta kan appliceras på 

vårdgivare, personliga assistenter och andra möjliga förövare, men inte alla förövare. I 

ärlighetens namn, vem har inte sagt eller gjort något i affekt som de sedan ångrar? Med detta 

menar vi inte att bagatellisera de övergrepp som förekommer utan vårt syfte är att ge en 

tankeställare kring den komplexa problematik som föreligger kring förhållandet motiverad 

förövare/kapabel väktare och kvinnan.  

4.6 Tema – riskfaktorer 
I denna del kommer vi att svara på våra frågeställningar ”har det forskats kring 

riskfaktorer?” och ”vilka riskfaktorer har identifierats i tidigare forskning?” Vi kommer att 

lyfta fram de resultat vi hittat gällande riskfaktorer. Riskfaktorerna som vi lyfter fram är 

direkt identifierade och benämnda i tidigare forskning. Vi har alltså inte tolkat vad vi kunnat 

utläsa som riskfaktorer utan dessa framgår tydligt i de studier som tas upp under det här 

temat. 

 

En riskfaktor som lyfts fram är själva sårbarheten i att vara kvinna i dagens samhällen i 

kombination med att ha en funktionsnedsättning. Man menar att dessa två faktorer 

tillsammans innebär en risk i sig.  
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”The complexity of the position of women with disabilities in the context of a disablist and 
patriarchal society has been the subject of much important work. Feminist disability 
theorists have identified the intersection of gender and disability as a position of 
compounded vulnerability for women with disabilities” (Curry m.fl. 2001:70).  

 

Då dagens samhällen enligt ovanstående citat är patriarkala och funktionsnedsättningar är 

stigmatiserande så utgör detta tillsammans en risk för att kvinnor med funktionsnedsättningar 

ska utsättas för övergrepp. I tidigare forskning har vi också funnit diskussion om att enbart 

funktionsnedsättningen är en riskfaktor; ”Selve handicappet, sygdommen, 

funktionsnedsættelsen eller skaden kan afhængigt af sværhedsgrad og karakter i sig forøge 

sårbarheden” (Kirk Muff 2004:79). Man menar alltså att beroende på hur omfattande 

funktionsnedsättningen är, samt hur den ter sig, kan den i sig utgöra en riskfaktor beroende på 

vilket sätt funktionshindret ser ut och hur det yttrar sig. I motsats till detta har Ticoll skrivit 

om andra faktorer såsom psykologiska, kulturella och sociala faktorer som kan innebära 

kulturell acceptans för våld, marginalisering av vissa grupper och social och ekonomisk stress 

(Ticoll 1994:24). Dessa riskfaktorer handlar enligt Ticoll inte om funktionsnedsättningen i 

sig, som vi just visat att annan tidigare forskning menar utan om andra saker såsom hur 

samhället ser ut och vilken kontext man befinner sig i.  

 

”In examining risk factors, several researchers have emphasized that it is not the disability 
itself that may put people with disabilities at risk, but the social conditions in which people 
with disabilities are likely to find themselves that makes it more likely that abuse will 
occur” (Ticoll 1994:26). 

 

Ticoll menar att de mest framstående riskfaktorerna i litteraturen som hon tittat på är 

ineffektiva skyddare (ineffective safeguards) kring personen med funktionsnedsättning, 

fattigdom, minskad trovärdighet ifall personen med funktionsnedsättning anmäler ett brott 

och negativ samhällelig attityd mot funktionshinder. Andra riskfaktorer är enligt Ticoll 

isolering, svårigheter för människor med funktionsnedsättningar vad gäller möjlighet att 

utveckla sociala färdigheter genom social interaktion samt könet i sig, med tanke på att 

kvinnor i allmänhet har en högre risk för att vara eller att bli ett offer (Ticoll 1994:26-27). 

Sobsey & Doe bidrar till debatten om huruvida funktionsnedsättningen i sig är en riskfaktor 

genom att lyfta fram en kulturell aspekt, ”disability is a risk factor for abuse in cultures that 

devalue people with disabilities, but not in cultures that place a higher value on them” 

(Sobsey & Doe 1991:253). Författarna menar att det krävs mer empirisk forskning kring detta 

för att testa hypotesen (Sobsey & Doe 1991:253). 
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Nosek m.fl. menar att det finns fem primära faktorer som ökar risken för att en kvinna med 

funktionsnedsättning ska utsättas för övergrepp. Den första riskfaktorn är de fördomar som 

råder kring personer med funktionsnedsättningar, de nedvärderas och många tror att de är 

asexuella, omedvetna och passiva. De kan därför (av förövaren) ses som ett lätt offer. Vidare 

skriver Nosek m.fl. att en andra faktor anses vara att de samhälleliga förväntningarna på 

individen är låga och de sociala stereotyperna tillsammans med överbeskydd för målgruppen 

utgör en risk. Individen själv kan uppleva att livssituationen med övergrepp är priset denne får 

betala för den omvårdnad som personen är i behov av för överlevnad. Som tredje faktor 

nämns att funktionsnedsatta kvinnors sexualitet förnekas, detta inskränker individens 

möjlighet att utforska, uppleva sin sexualitet och lära sig sina sexuella preferenser. Individen 

kan ha uppfattningen om att ingen vanlig människa är attraherad utav dem utan att de får nöja 

sig med avhållsamhet eller de våldsamma sexuella relationer som förövaren har kontroll över. 

Här spelar det enligt Nosek m.fl. också in om individen är van vid att andra människor 

hanterar dennes kropp som om individen vore omänsklig och utan värde. Vidare tar de som 

fjärde faktor upp att individens form av funktionsnedsättning kan spela in, olika hjärnskador, 

utvecklingsstörning, psykiska åkommor och kognitiva nedsättningar kan påverka kvinnans 

förmåga att identifiera övergrepp och även innebära att kvinnan inte är medveten om att 

sådana brott ”ska” anmälas. Den sista faktorn är enligt Nosek m.fl. ekonomiskt beroende, 

kvinnor med funktionsnedsättningar har i regel mycket låg inkomst. Beroendet som detta kan 

skapa till andra, exempelvis en partner, gör det svårare för kvinnan att klara sig självständigt 

och ta sig ifrån våldsutövaren (Nosek m.fl. 2001:178-179).  

I HANDU’s rapport skriver man om hur själva beroendet av andra kan utgöra en riskfaktor. 

Beroendet kan utgöras av beroende till sin partner, eller till vårdgivare. 

 
“Utsattheten och sårbarheten blir inte minst märkbar när kvinnor är i ett praktiskt 
beroendeförhållande till andra människor. Det handlar om exempelvis hemtjänst, färdtjänst, 
behandling, olika omsorger och assistans. Det praktiska beroendet skapar närhet till någon 
annan och andra människor rör sig inom den sfär som är kvinnans integritet. Ju mer 
omfattande beroendet är desto större är sårbarheten. Det beroende som ska garantera skydd 
och trygghet kan bli själva hotet” (HANDU 2007:6).  

4.7 Analys av tema – riskfaktorer  
Kan funktionsnedsättningen i sig göra en kvinna till ett lämpligt objekt? Och kan det vara så 

att de kapabla väktarna i många fall är den motiverade förövaren? Under tema – riskfaktorer 

har vi sett en diskussion om vad som gör kvinnan med funktionsnedsättning till ett lämpligt 
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objekt. Vad som utmärker ett lämpligt objekt har vi redan gått in på tidigare, vid analys av 

tema – funktionshinder. Enligt rutinaktivitetsteorin spelar förövarens syn på objektet in vad 

gäller om objektet är lämpligt eller ej samt om objektet är tillgängligt och lätt att komma åt 

(Sarnecki 2009:247). Vi kan utröna ur resultatet att en riskfaktor som finns i tidigare 

forskning är ineffektiva skyddare kring personen med funktionsnedsättning (Ticoll 1994:27). 

Som vi nämnt tidigare, kan den kapabla väktaren också vara den motiverade förövaren, vilket 

vi nu kunnat se i resultatdelen av detta tema. En annan riskfaktor är de fördomar som råder 

kring personer med funktionsnedsättningar, de nedvärderas och många tror att de är asexuella, 

omedvetna och passiva. De kan därför (av förövaren) ses som ett lätt offer (Nosek m.fl. 

2001:178-179). Ett av kriterierna som utmärker ett lämpligt objekt enligt rutinaktivitetsteorin 

är just förövarens syn på objektet. Som vi nu kan se exempel på så kan förövarens negativa 

syn på kvinnan utgöra en riskfaktor i enligt Noseks resultat.  

Det som vi funnit i forskningen som identifieras som riskfaktorer kan kopplas till 

rutinaktivitetsteorin. Genom att förövaren finns i den funktionsnedsatta kvinnans närhet, till 

exempel som vårdgivare eller partner innebär det att det hör till förövarens vardagliga rutiner 

att befinna sig i den funktionshindrades närhet. Kvinnan upplever sig många gånger vara 

beroende av förövaren samt saknar kapabla väktare omkring sig. Ovanstående i samband med 

att den motiverade förövaren ser individen som ett lämpligt objekt i och med de stereotyper 

som finns i samhället och den syn som råder kring personer med funktionsnedsättningar 

skapar en möjlighet till att ett övergrepp kan begås.  

4.8 Helhetsanalys  
Det förkommer i tidigare forskning en motsättning om huruvida funktionsnedsättningen i sig 

är en riskfaktor. Rutinaktivitetsteorin menar att det samhälle vi lever i skapar 

förutsättningarna för att ett brott ska kunna begås, i och med att situationerna uppstår i 

symbios med hur samhället utvecklas (Sarnecki 2009:246-247). Detta skulle kunna tolkas på 

liknande sätt som Sobsey & Doe uttrycker det. Det beror på kulturella och samhälleliga 

faktorer och hur man ser på människor med funktionsnedsättning (Sobsey & Doe 1991:253). I 

ett samhälle där man värderar människor med funktionsnedsättningar högt och ser dem som 

jämlika med andra bör det enligt rutinaktivitetsteorin vara andra faktorer än själva 

funktionsnedsättningen som gör personen till ett lämpligt objekt. Synen på 

funktionsnedsättningarna förändras liksom det stöd individerna har tillgång till. Eftersom det i 

många avseenden saknas kapabla väktare (eller att den motiverade förövaren samtidigt ska 

föreställa kapabel väktare) och individen enligt samhälleliga normer ses som mindre värd än 
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befolkningen i övrigt så är denne ett lämpligt objekt. Finns det då en motiverad förövare kan 

brottet vara ett faktum. Vi menar att om individerna skulle värderas högre och ha kapabla 

väktare i sin direkta närhet så skulle kanske inte brotten begås i samma utsträckning. 

Förändras strukturen i samhället kan det dock uppstå nya brott. För att förtydliga detta så kan 

vi ta som exempel internetbedrägerier som idag förekommer i stor utsträckning och där de tre 

kriterierna, lämpligt objekt, motiverad förövare och avsaknad av kapabla väktare, är 

uppfyllda. Dessa brott kan man säga är en produkt av det samhälle vi lever i idag. På samma 

sätt anser vi att övergrepp mot personer med funktionsnedsättningar kan minska eller 

försvinna i och med att samhället utvecklas. Övergrepp mot kvinnor finns kanske fortfarande 

kvar i vår hypotetiska framtid men funktionsnedsättningen behöver inte vara en komponent i 

scenariot i samma utsträckning som det kanske är i dagsläget. Detta i och med att 

stödsystemen kring kvinnorna med funktionsnedsättningar kan bli bättre och det samhälleliga 

värdet man tillskriver personer som avviker från normen kan stiga. Skulle dessa kvinnor 

värderas högre skulle kanske förövarna inte se dem som lika lätt tillgängliga och lämpliga.  

Varför blir då en kapabel väktare en motiverad förövare? Kan det ha med stress, pressade 

situationer, orkeslöshet eller andra faktorer att göra? Eller är den motiverade förövaren en 

potentiell gärningsperson redan innan denne blir en eventuell omsorgsperson? Är personen 

motiverad att begå ett övergrepp redan från början eller kan en kapabel väktare som utsätts för 

olika inre och yttre påtryckningar bli förövaren? Eller är det så att vissa män söker sig till 

sårbara kvinnor? Vi tror att stress, alltför betungande ansvar och avsaknad av stöd i rollen 

som vårdare kan vara bidragande faktorer till att vårdaren också blir förövaren.  

5. Diskussion 

5.1 Sammanfattning av resultat utifrån frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete var att utifrån forskning på området göra en kunskapsöversikt 

gällande forskning om kvinnor med funktionsnedsättning och riskfaktorer för att utsättas för 

övergrepp. Våra frågeställningar var: 

• Vilka typer av funktionsnedsättningar har det forskats kring? 

• Hur påverkar funktionsnedsättningen individens eventuella sårbarhet?  

• Vilka typer av övergrepp har det forskats kring? 

• Hur kan övergreppen te sig?  

• Har det forskats kring riskfaktorer? 

• Vilka riskfaktorer har identifierats i tidigare forskning?  
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Som svar på våra första frågeställningar så har det forskats kring ”alla” olika 

funktionsnedsättningar. Detta är dock en sanning med modifikation då urvalet av tidigare 

forskning inte berör alla varianter av funktionsnedsättningar, men däremot alla de kategorier 

av funktionsnedsättningar som vi tidigare definierat; psykiska, fysiska och kognitiva 

funktionsnedsättningar. Psykiska funktionsnedsättningar är mycket underrepresenterade i de 

forskningsresultat vi tagit del av. Det kan inom varje kategori av funktionsnedsättningar 

finnas olika diagnoser. Fysiska funktionsnedsättningar kan exempelvis innebära såväl total 

förlamning som olika smärttillstånd och andra kroniska sjukdomar. Vad vi menar är att 

urvalet av tidigare forskning inte tar upp alla olika diagnoser/funktionsnedsättningar som 

finns och som förekommer inom varje kategori.  

 

Vi kan tyvärr konstatera att det är få forskare som för en diskussion om eller motiverar varför 

man forskat kring flera olika kategorier av funktionsnedsättningar och inte särskiljer dem. 

Man har heller inte diskuterat om funktionsnedsättningar över huvud taget existerar eller om 

de är en social konstruktion. Vi kan därför anta att urvalet av tidigare forskning utgår ifrån att 

funktionsnedsättningar är en realitet. Vi har identifierat olika faktorer som sammanknippas 

med funktionsnedsättningarna som kan påverka individens sårbarhet för att utsättas för 

övergrepp. Ett exempel är att kognitiva begränsningar kan utgöra en sårbarhet tillexempel 

genom att det kan vara svårt för dem att avgöra om en situation de befinner sig i eller en 

relation är farlig. 

 

Gällande vilka typer av övergrepp som det forskats kring och hur övergreppen kan te sig så 

har all den tidigare forskningen berört sexuella övergrepp samt fysiska övergrepp. Psykiska, 

ekonomiska, och försummelserelaterade övergrepp har förekommit mer sällan. Övergreppen 

är enligt den tidigare forskningen delvis funktionshinderspecifika. Förövaren inriktar sig på 

funktionshindret exempelvis genom att dra och slita i en kvinna med reumatisms leder. Vi kan 

dock utläsa att alla övergrepp är inriktade mot svaga punkter oavsett om man har en 

funktionsnedsättning eller inte. Enligt urvalet av tidigare forskning ser övergreppsbilden för 

funktionshindrade kvinnor i övrigt ut som övergreppen mot kvinnor i allmänhet. Förövarna är 

ofta män och tillika kvinnans partner, men kan också vara någon annan i hennes närhet, till 

exempel en vårdgivare. Vi har funnit en stor komplexitet gällande förhållandet kapabel 

väktare och motiverad förövare då dessa två roller kan finnas eller uppstå inom samma 

person. Det kan bero på omständigheter som stress, en upplevelse av allt för betungande 
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ansvar eller på grund av andra faktorer. Det är inte heller helt självklart vem som är offer och 

förövare alla gånger och vi har insett att detta inte är svart eller vitt utan innefattar många 

dimensioner.  

 

Frågeställningarna om huruvida det forskats om riskfaktorer och vilka som identifierats i 

tidigare forskning har i allra högsta grad besvarats. Så många som sju av nio dokument tar 

specifikt upp faktorer som kan innebära ökad risk för att utsättas för övergrepp. Att vara 

kvinna, beroende av andra och isolering är exempel på riskfaktorer. Ett annat resultat är 

diskussionen om huruvida funktionsnedsättningen i sig är en riskfaktor eller inte.  

 

5.2 Diskussion om vår förförståelse 
Vi gick in i det här arbetet med en bild utav att riskfaktorerna skulle gå att finna i ekonomisk 

utsatthet, i kvinnans nätverk och i kvinnans sociala sammanhang i samhället. Vi trodde också 

att funktionsnedsättningen i sig kunde vara en riskfaktor i och med de begränsningar den kan 

innebära för kvinnan. Vårt antagande har till stor del visat sig stämma överens med den bild 

vi fått av resultatet. Något som dock visade sig vara problematiskt var att bekräfta sambandet 

mellan ökad risk för övergrepp och funktionsnedsättningen i sig. Här är även forskarna oense 

och det problematiseras kring huruvida det är funktionsnedsättningen i sig eller de kontexter 

personen befinner sig i, i och med funktionsnedsättningen, som innebär en riskfaktor. Vi har 

kunnat utläsa av resultatet att många riskfaktorer påverkas av de livsförhållanden kvinnan 

lever under på grund av funktionsnedsättningen. Exempelvis saknar många jobb, nätverk och 

en stabil ekonomi. Detta innebär också ökad risk för att utsättas för övergrepp. Samtidigt 

skriver somliga forskare också att individens egen förmåga att avläsa situationer påverkar 

risken för att utsättas för övergrepp. Vi är överens om att riskfaktorerna finns inom de fyra 

områden vår förförståelse omfattade, även om vi till en början inte kunde urskilja 

riskfaktorerna mer specifikt. Efter färdigställandet av resultatdelen framträdde riskfaktorerna 

på en mer detaljerad nivå men de kan kategoriseras under de fyra huvudkategorier vi lyft fram 

i avsnittet förförståelse. 

5.3 Metoddiskussion 
I metodavsnittet i det här arbetet har vi beskrivit hur vi gått till väga för att finna den tidigare 

forskning som ligger till grund för det här examensarbetet. Vi är medvetna om att man kan 

redogöra för sina sökvägar mer precist. Eftersom vi haft för avsikt att finna framstående 

forskares publikationer har vi sökt på ett annat sätt, vilket redogörs för i metodavsnittet. För 



	   37	  

att vara en aning självkritiska vill vi dock lyfta fram att vi ser risker med att söka litteratur på 

det här sättet. Vi har gjort en gedigen litteratursökning men kan givetvis inte med total 

säkerhet säga att vem som helst som gör samma sökning som vi gjort kommer att finna 

samma forskare som vi. Detta är delvis en reliabilitetsfråga. Vi vill dock påstå att våra 

kriterier vi haft har varit bra och till stor hjälp och att en utomstående som gör samma sökning 

kommer att finna, om inte alla, så flera av de författare vi själva funnit. Avgränsningarna har 

lett oss in på ett spår som för oss är mycket intressant. Visst hade vi kunnat bredda oss och 

skrivit om personer i allmänhet och funktionsnedsättningar. Vi hade också mer noggrant 

kunnat lyfta fram förövarens perspektiv, som kan vara mer komplex än man tror. Förövaren 

bor till exempel ibland på samma boende som den utsatta kvinnan och har samma 

funktionsnedsättning (Brown & Turk 1994: 30). Vem är då offer och vem är förövare? Vi 

skulle kunna diskutera avgränsningar ytterligare, men nöjer oss med att konstatera att vi hade 

kunnat välja andra vägar och kunnat lyfta fram ytterligare intressanta aspekter. Vi valde dock 

att avgränsa oss för att ämnet skulle ligga så nära vår initiala avsikt som möjligt.  

5.4 Teoridiskussion  
Vi har utgått ifrån rutinaktivitetsteori när vi analyserat våra resultat. Detta innebär som följd 

att vi belyst resultaten utifrån endast en synvinkel. Vi är medvetna om att resultaten kan 

angripas även utifrån många andra teorier. Vi valde rutinaktivitetsteorin då vi primärt ville 

undersöka riskfaktorer och förstå vad det är som samspelar för att det ska föreligga risk för att 

utsättas för övergrepp. Utifrån rutinaktivitetsteorin kunde vi analysera detta i ett för oss nytt 

perspektiv och förstå vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att brottet ska kunna begås. 

Kriterierna i rutinaktivitetsteorin kunde appliceras på våra resultat och ge en ny infallsvinkel i 

förhållande till de teorier som använts i tidigare forskning. Tidigare forskning har bland annat 

utgått från ekologisk teori. Vi kan dock i efterhand konstatera att rutinaktivitetsteorin inte till 

fullo kunde hjälpa oss att tolka våra resultat. Vi upptäckte att det behövs något mer för att 

göra en tydligare koppling till resultaten. Kanske skulle vi ha behövt en teori med mer djup 

och som är mer mångfacetterad. Till exempel så hade vi kunnat använda en teori som säger 

mer om hur en kapabel väktare blir förövare. Vi upplever rutinaktivitetsteorin som delvis 

platt, då den för oss innebar en mer konstaterande analys än en förklaringsmodell som hade 

kunnat appliceras på resultaten på ett mer djupgående och nyanserat sätt. Feministiska teorier 

och mer sociologiska teorier som BRÅ lyfter fram som dominerande inom området kanske 

hade varit värda att tänka ett varv till kring. Det hade kanske varit relevant att närma sig det 

här fältet för att få ett svar på frågan hur en kapabel väktare kan bli en motiverad förövare. 
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Andra teorier vi tittat på är cripteori, teori om idealiska offer och Bourdieus kapital. En annan 

tanke är att vi kunnat använda ytterligare en teori utöver rutinaktivitetsteorin. Detta är något 

vi diskuterat i ett senare skede i forskningsprocessen, varför detta inte varit möjligt inom 

ramen för denna studie.  

5.5 Kritisk diskussion om tidigare forskning 
Vi har i inledningen skrivit om svårigheter med att forska om våld i nära relationer. Vi anser 

att problematiken som tas upp i avsnittet även kan tillämpas på övergreppen mot kvinnor med 

funktionsnedsättningar där partnern eller vårdgivaren är förövaren samt på urvalet av tidigare 

forskning som förekommer i detta examensarbete.  

 

Urvalet av tidigare forskning har inte utgått från individens egna perspektiv vilket vi ser som 

en svaghet. Enkäterna har innehållit få öppna frågor och svarsalternativen har varit fasta. 

Kvinnorna har själva inte getts utrymme att med egna ord delge sin berättelse eller utifrån sitt 

eget perspektiv definiera övergrepp och våld. I en av artiklarna har enkätundersökningen dock 

följts upp med kompletterande intervjuer. Många gånger har man intervjuat professionella 

eller rentav utgått från rapporter skriva av professionella gällande övergrepp mot personer 

med funktionsnedsättningar. Risken med detta är att mörkertalet blir väldigt stort, endast de 

fall som anmäls och sedermera utreds framkommer i studierna. Endast i en artikel 

förekommer användandet av kontrollgrupper, något vi tycker borde användas i större 

utsträckning för att kunna jämföra utsattheten för övergrepp bland kvinnor med 

funktionsnedsättningar och kvinnor i övrigt. Detta är dock ingen säkerhet för att kunna uppnå 

ett generaliserbart resultat då mörkertalet ändå kan vara stort bland båda ”grupperna”.   

 

Vi anser det är av vikt att kontextualisera det påstående som många utav rapporterna lägger 

fram, att kvinnor med funktionsnedsättningar skulle vara utsatta för våld i större utsträckning 

än andra kvinnor. Är det verkligen så eller kan det bero på att kvinnor med 

funktionsnedsättningar rör sig i andra kontexter än andra kvinnor och att chansen för att 

övergreppen uppmärksammas ökar i och med detta? Med många vårdkontakter, personal som 

arbetar nära individen och så vidare, kan kanske detta innebära att det finns fler kapabla 

väktare kring kvinnan med funktionsnedsättning än kring kvinnan som lever med en partner 

och som inte har samma form av vårdkontakter? Om vårdpersonal uppmärksammar förändrat 

beteende eller rent av blåmärken och andra skador anmäler de förhoppningsvis detta. I vissa 

fall kanske till och med mot individens vilja. Kan det vara som så att detta inte förekommer i 
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samma utsträckning för kvinnor utan funktionsnedsättningar?  

 

Milberger m.fl. skriver inledningsvis att kvinnor med funktionsnedsättning löper mellan två 

till elva gånger så hög risk att utsättas för någon form av sexuella övergrepp än kvinnor utan 

funktionsnedsättningar. Samtidigt som de påvisar att enligt en annan studie löper kvinnor med 

funktionsnedsättning samma risk som kvinnor utan funktionsnedsättning att utsättas för 

övergrepp, men att kvinnorna med funktionsnedsättning löper en ökad risk att utsättas av 

vårdare (Milberger m.fl. 2003:581). Dessa motsägelser kan bero på det som BRÅ tar upp i sin 

rapport; definitionen av övergrepp överensstämmer kanske inte mellan studierna och brist på 

samstämmighet mellan studierna gällande typen av frågor som ställts samt hur dessa 

undersökningar utförts (BRÅ 2009:14). Detta innebär att det är svårt att generalisera utifrån 

resultaten och få fram en enhetlig bild av hur utsattheten ser ut för kvinnor med 

funktionsnedsättningar, samt för kvinnor i allmänhet.  

 

En stor del av den tidigare forskning vi funnit inom området är uppemot 20 år gammal. Detta 

har medfört att vi ifrågasätter forskningens giltighet i dagsläget. De litteraturöversikter vi 

funnit utgår också främst från forskning från samma tidsperiod. Vi anser att det är svårt att 

avgöra om forskningsresultaten fortfarande är giltiga eller om andra resultat skulle presenteras 

idag. Förhoppningen är att med dagens kunskap så skulle undersökningarna som produceras 

utgå från samma definitioner av övergrepp och därmed innebära en möjlighet till ökad 

generaliserbarhet.  

 

Sammanfattningsvis är vi mycket osäkra på om det utifrån urvalet av tidigare forskning går att 

dra slutsatser om denna till svenska förhållanden. Vad gäller statistik, till exempel att kvinnor 

med funktionsnedsättning löper större risk att utsättas för övergrepp än kvinnor i allmänhet är 

detta inte något vi anser att man kan dra några slutsatser ifrån. I övrigt har olika länder olika 

välfärdssystem och socialförsäkringar, vilket innebär att man som funktionsnedsatt har olika 

tillgång till hjälp såsom gode män, personlig assistans och tillgång till annan sjukvård. I vissa 

länder svarar staten för en större del av finansieringen av handikappförmåner medan det i 

andra länder kan vara familjen och anhöriga kring personen med funktionsnedsättningen som 

utför omsorgen. Med tanke på att det ser så olika ut, att urvalet av tidigare forskning kommer 

från olika länder och olika år ställer vi oss tveksamma till att applicera resultaten på svenska 

förhållanden.  
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5.6 Avslutande diskussion 
Efter att ha avslutat detta examensarbete har vi med oss ny kunskap om området och 

forskningsprocessen. Vår främsta lärdom är att vi skulle välja andra vägar om vi skulle göra 

om detta examensarbete idag med den kunskap vi nu besitter. Till exempel så skulle vi valt en 

annan teori att utgå ifrån vid analysen. En annan fråga är om vi överhuvudtaget skulle ha haft 

fokus på övergrepp mot kvinnor med funktionsnedsättningar. Vi inser nu att det vore 

lämpligare att undersöka antingen övergrepp mot kvinnor generellt eller övergrepp mot både 

män och kvinnor med funktionsnedsättning. Detta då individer med funktionsnedsättning kan 

antas leva inom likartade kontexter oberoende på kön. Med det fokus vi har nu så sällar vi oss 

till de discipliner som anser att könsmaktsordningen är den primära anledningen till att 

kvinnor utsätts för våld. Detta då vi omedvetet valt att snarare fokusera på kvinna än 

funktionsnedsättning som variabel.  

Vi inser också att det inte går att generalisera utifrån de resultat vi fått fram gällande hur 

många kvinnor som utsätts för övergrepp då de varit för tvetydiga. Vi misstänker att detta 

bland annat beror på att begreppen våld/övergrepp inte definierats på ett likartat sätt inom 

området. Även det faktum att vissa forskare valt att bara ta med fall som anmälts gör att deras 

forskning inte representerar hur det rent statistiskt ser ut gällande antal kvinnor som utsätts för 

övergrepp. Vi ser brister även i den forskning som undersökt hur övergreppen ter sig, dels då 

det ofta förekommit flervalsfrågor samt att man tillfrågat professionella om deras syn på 

övergrepp för målgruppen. De få studier som intervjuat kvinnor med funktionsnedsättningar 

har haft selektiva populationer som även det påverkar möjligheten att generalisera. Vi har 

dock behandlat forskningen varsamt genom att använda oss av citat för att lyfta fram de 

ståndpunkter som framkommer i forskningen. Vi anser att vårt examensarbetes validitet är 

relativt hög trots att vi anser att forskningen som producerats genomgående har låg validitet. 

Även vår reliabilitet är hög då vi anser att med den forskning som finns i dagsläget så kan 

inget annat resultat presenteras än att det finns behov av mer forskning inom området. Frågan 

är huruvida det ens är möjligt att genomföra undersökningar gällande förekomsten av våld 

mot någon målgrupp och få generaliserbara valida resultat. Däremot bör det gå att framställa 

undersökningar gällande kvinnornas egna perspektiv och upplevelser med högre validitet. Vi 

skulle gärna se att forskarna själva lyfter fram svårigheterna med att forska inom detta ämne 

och för en diskussion kring detta. Vid en genomgång av den tidigare forskning som vi valt ut 

kommer sannolikt samma brister att identifieras.  
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Vi har burit med oss vissa frågor under skrivandet av detta examensarbete. Bland annat frågan 

om huruvida funktionsnedsättningar över huvud taget finns, vilket vi diskuterar under 

rubriken bakgrund. Vi har insett att vår uppfattning i frågan överensstämmer med vad som 

refereras till i bakgrunden, att funktionsnedsättningar är socialt konstruerade och uppstår i 

förhållande mellan samhälleliga värderingar och individen. En annan fråga är vem som 

definierar att ett övergrepp har begåtts. Vi tror att alla människor har en egen uppfattning om 

detta. Många gånger kanske man som utsatt förnekar att man blivit utsatt för våld därför att 

våldsdefinitionen inte stämmer överens med en samhällelig, mer generell bild av våld. På 

samma sätt som man kan föreställa sig att en alkoholist är hemlös och ligger på en parkbänk 

och inte kan finnas i en villaförort och ha ett högt uppsatt arbete tror vi att man som 

våldsutsatt kan tänka gällande sin situation. Man kan som våldsutsatt också ha svårt att 

identifiera sig med den samhälleliga bild som råder kring ”våldsoffer”. Vi tror att det som i ett 

kollektivt medvetande finns en uppfattning om vad våld och övergrepp är, men att 

definitionen kan skilja sig åt väsentligt i olika samhällen och kulturer.  

 

5.7 Relation till socialt arbete 
Resultaten i det här examensarbetet kan vara av relevans för den som arbetar inom socialt 

arbete. Ett intressant resultat är till exempel att förövaren kan vara samma person som den 

som ger kvinnan med funktionshinder vård. Som till exempel chef inom offentlig förvaltning 

kan det vara bra att ha kunskap om detta för att kunna se varningstecken och vara ödmjuk 

inför att kvinnan kanske är rädd för att inte bli trodd om hon berättar hur det är. Även om man 

arbetar kvinnor med funktionsnedsättning som har ett mycket begränsat nätverk kan det vara 

bra att veta att till exempel isolering också är en riskfaktor. Över lag är det bra om man som 

socialarbetare är medveten om vilka riskfaktorer som finns för att med all sin kompetens 

kunna hjälpa kvinnan i den situation hon befinner sig i samt kunna arbeta förebyggande för att 

minimera risken för övergrepp. Att arbeta förebyggande skulle kunna innebära att se kvinnans 

situation i en helhet och tänka på saker som vad isolering kan innebära, komplexiteten i att 

vara vårdare och anhörig, arbetssituation för vårdare omkring kvinnan med mera.  

	  

5.8 Förslag till fortsatt forskning  
Som vi nämnt tidigare hade vi initialt en tanke om att skriva om kvinnor med lindrig 

utvecklingsstörning som funktionsnedsättning och lyfta fram just riskfaktorer för att utsättas 

för övergrepp för dessa kvinnor. Då vi inte fann tillräckligt underlag för att genomföra 

examensarbetet inom de ramarna är ett förslag till vidare forskning att utforska detta område 



	   42	  

närmre. Detta i forskningsvärlden i stort men kanske framför allt i Sverige då den forskning vi 

hittade från Sverige tyvärr var undantag från våra inkluderings- och exkluderingskriterier. 

Vidare vill vi framhålla att mer forskning kan vara gjord utifrån personens med 

funktionshinders perspektiv i motsats till de studier vi läst där man fokuserat på att intervjua 

organisationer, vårdgivare med flera. En annan aspekt av det hela, samt förslag till fortsatt 

forskning skulle kunna vara att fråga socialarbetarna själva hur de gör för att upptäcka 

missförhållanden och vilken hjälp och resurser de anser sig behöva för att kunna 

uppmärksamma övergrepp samt agera mot dem. Ett annat förslag till fortsatt forskning är att 

utgå från samma utgångspunkt som vi gjort men använda andra teorier för analys.  
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