
 

 

AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV 
Avdelningen för socialt arbete och psykologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rullstol – en symbol för svaghet? 

En översiktsstudie om vuxna individer med funktionsvariation och 
deras utsatthet för sexualbrott 

 

Camilla Blomberg 

2016 
 

Examensarbete, Nivå, 15 hp 
Kriminologi 

Kandidatprogram i utredningskriminologi 
Examensarbete för kandidatprogram i kriminologi 

 
Handledare: My Lilja 

Examinator: Lars Westfelt 



 

 

 

 

Abstract 
English title: Wheelchair - a symbol of weakness? 

The aim was to present a general view of what is found in earlier research on adults 

with disabilities and their vulnerability to sexual crimes. The study covers two issues: 

(1) How do the disability affect vulnerability to sexual crimes according to the articles? 

(2) How do the articles construct sexual crimes? To answer the aim a scoping review 

with a total of nine quantitative and qualitative scientific articles were used and a 

thematic analysis was conducted. The results were analyzed from a social 

constructionist perspective. The results showed that an individual with a visible 

disability was described as a symbol of weakness. The results also showed that the 

articles chose to construct sexual crimes as an individualistic problem. Moreover the 

results showed that an individual with a disability "consents" to sexual intercourse 

because of low self-esteem. The conclusion is that more research is needed in order to 

develop measures to prevent sexual crimes against individuals with disabilities to 

improve their feeling of security in society.  
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Sammanfattning  
Syftet var att ge en bild av vad som framkommer i tidigare forskning om vuxna 

individer med funktionsvariation och deras utsatthet för sexualbrott. Studien omfattar 

två frågeställningar: (1) Hur beskrivs funktionsvariation påverka utsattheten för 

sexualbrott enligt artiklarna? (2) Hur konstrueras sexualbrott i artiklarna? För att 

besvara syftet gjordes en översiktsstudie med totalt nio kvantitativa och kvalitativa 

vetenskapliga artiklar och en tematisk analys genomfördes. Resultatet analyserades 

utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Resultatet visade att en individ med en 

synlig funktionsvariation beskrevs som en symbol för svaghet. Resultatet visade också 

att artiklarna konstruerade sexualbrott som ett individualistiskt problem. Resultatet 

visade även att en individ med funktionsvariation ”samtycker” till sexuellt umgänge på 

grund av låg självkänsla. Slutsatsen är att mer forskning behövs för att kunna utveckla 

åtgärder för att förebygga sexualbrott mot individer med funktionsvariation så att de kan 

känna sig trygga i samhället. 

 

Nyckelord: Sexualbrott, funktionsvariation, sårbarhet, offer 
  



 

 

Förord 

Jag vill ägna ett varmt tack till My Lilja för sin ovärderliga stöttande handledning som 

jag fått under skrivprocessen.  
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Inledning  

Att leva med en funktionsvariation kan innebära ökad sårbarhet att utsättas för 

sexualbrott. Nilsson och Westerlund (2007, s. 6) skriver att individer med 

funktionsvariationer kan ha svårt att själva tala om och anmäla brott de blivit utsatta för 

och därmed synliggöra problemen som finns i samhället. Författarna menar att individer 

med en funktionsvariation är en extra sårbar grupp i samhället eftersom de har svårare 

att försvara sig själva vid händelse av brott. En del individer saknar fysisk möjlighet att 

skydda och försvara sig mot övergrepp medan andra saknar möjlighet att uttrycka sina 

rättigheter (Nilsson och Westerlund, 2007, s. 6). Sahlin (2008, s. 32) skriver att 

brottspreventivt arbete grundar sig på potentiella brottsoffer som svarat på 

enkätundersökningar för att bidra till ökad kunskap. Ett brottspreventivt arbete för 

individer med funktionsvariation som blivit utsatta för sexualbrott blir därför svårt 

eftersom många har svårigheter att anmäla brotten (Ibid.). Forsberg och Wengström 

(2016, s. 169f) skriver att en översiktsstudie behövs för att få en bild av vad som redan 

studeras på ett område om ett visst fenomen. Genom att belysa en viss problematik kan 

kunskapsluckorna identifieras och ge riktlinjer för vidare forskning inom samma 

område (Ibid.). En ökad kunskap om individer med funktionsvariation och deras 

utsatthet för sexualbrott kan ge möjlighet att synliggöra problemet och därmed ett sätt 

att bekämpa denna typ av brottslighet och säkerställa tryggheten för dessa individer.  

 

 

Syfte 

Syftet är att ge en bild av tidigare forskning om vuxna individer med funktionsvariation 

och deras utsatthet för sexualbrott. 

 

 

Frågeställningar 

1. Hur beskrivs funktionsvariation påverka utsattheten för sexualbrott enligt 

artiklarna?  

2. Hur konstrueras sexualbrott i artiklarna?   
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Förklaringar av begrepp  

Enligt Diskrimineringslagen (2008:567, 5§) används begreppet funktionsnedsättning 

och förklaras som följande:  

 

”funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller 

begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga 

som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har 

uppstått därefter eller kan förväntas uppstå”  

 

Begreppet funktionshinder förklaras enligt Socialstyrelsen som följande: 

 

”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i 

relation till omgivningen”  

 

Med begränsningar menas svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet. Det handlar 

om bristande tillgänglighet i omgivningen. Det kan vara bristande delaktighet i 

arbetsliv, i det sociala, relationer, utbildning med mera. Med denna definition menas att 

ett funktionshinder uppstår först när en person med en funktionsnedsättning möter 

bristande tillgänglighet i miljön där han eller hon befinner sig i (Socialstyrelsen, 2007).  

 

Istället för funktionsnedsatt eller funktionshinder kommer begreppet funktionsvariation 

att användas i föreliggande studie. Enligt Funkteks (20141) är individer med en 

funktionsvariation en heterogen grupp bestående av individer med varierande 

svårighetsgrad av funktionsförmågor. Sårbarheten kan se olika ut för olika typer av 

funktionsvariationer. Det är sällan som en individ har en funktionsnedsättning eller 

också inte. Verkligheten är inte svart eller vit (Ibid.). Det finns en osynlig grupp 

individer som inte identifierar sig som funktionsnedsatta men som har en diagnos och 

tvärtom, individer som definierar sig ha en funktionsvariation men som inte har en 

diagnos (Ibid.). Med det i åtanke valdes begreppet funktionsvariation. Enligt Funkteks 

(2014) beskrivs funktionsvariation, liksom funktionsnedsättning, den fysiska, psykiska 

eller kognitiva variationen hos en individ. Men med skillnaden att författaren inte lägger 

någon värdering i om individen är antingen frisk eller sjuk. Institutet för språk och 

                                                 
1 Gillberg, D., projektledare för Funktek - medskapande museiutveckling, uppger att ordet ”funktionsvariation” 
använts i deras ordlista sedan våren 2014. 
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folkminnen (2015) skriver att ordet funktionsvariation används allt mer idag för att det 

uppfattas mer neutralt och icke-dömande än funktionsnedsatt. Funktionsvariation 

betonar att alla människor fungerar olika, men varken bättre eller sämre (Ibid.). 

Begreppet funktionsvariation har därför valts att användas i föreliggande studie därför 

att tanken om att det finns ett sätt som är normalt att fungera på är inte något annat än en 

social konstruktion. Artiklar med deltagare med en faktisk fysisk eller intellektuell 

diagnos kommer inkluderas i föreliggande studie. Det är möjligt att även individer utan 

en fastställd diagnos upplever sig ha en funktionsvariation för att de använder 

hjälpmedel som exempelvis en krycka eller assistenter för att klara det vardagliga livet. 

Därför kommer även dessa artiklar med individer som upplever sig ha en 

funktionsvariation att inkluderas i studien.  

 

I de valda artiklarna till denna översiktsstudie har samtliga använt begreppet ”disabled” 

på engelska som ett allmänt begrepp för en person med en fysisk eller intellektuell 

funktionsvariation. Funktionsvariation av fysisk karaktär, upplevd eller har en fastställd 

diagnos, beskrivs som ”physical limits”. I föreliggande studie kommer begreppet fysisk 

funktionsvariation att användas. Funktionsvariation av intellektuell karaktär, upplevd 

eller en fastställd diagnos, beskrivs i artiklarna som ”learning-”, ”intellectual-”, 

”cognitive-” eller ”developmental disability”. De använder olika begrepp för samma 

sak. I föreliggande studie används samlingsbegreppet intellektuell funktionsvariation.  

 

Sexualbrott kommer i föreliggande studie definieras enligt lagen i brottsbalken. Enligt 6 

kap. BrB omfattar sexualbrott ett stort spektrum. Gemensamt är att en individ blir utsatt 

för en sexuell handling mot sin vilja. Det kan vara allt från ord och gester till fysiska 

övergrepp som våldtäkt. Selin och Shannon (2012, s. 110) skriver att brottsbalkens 

definition av sexualbrott kan delas in i fyra huvudkategorier. Dessa är våldtäkt, sexuellt 

tvång/utnyttjade, blottning och sexuellt ofredande. 

 

 

Disposition  

I inledningen av denna studie presteras ämnet efterföljt av studiens syfte, 

frågeställningar och förklaringar av olika begrepp som används. I nästa kapitel redogörs 

den teorianknytning som använts för att relatera studiens resultat. I metodkapitlet 

beskrivs studiens tillvägagångssätt, datainsamling av artiklar, urvalet med inklusion- 
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och exklusionskriterier och en diskussion kring validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet presenteras. Här beskrivs också analysmetod samt de etiska 

ställningstaganden som gjordes. I resultatkapitlet beskrivs själva resultatet av studien i 

olika teman. Resultatet relateras även till den valda teorin socialkonstruktionismen. 

Kapitlet därefter förs en diskussion kring metod och resultat med studiens fördelar och 

begräsningar, förslag till vidare forskning samt studiens slutsats. Till sist hittas 

litteraturförteckning efterföljt av bilagor.   
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Teori 

Jag är intresserad av att ge en bild av hur de valda artiklarna skriver om 

funktionsvariation och deras utsatthet för sexualbrott. Det socialkonstruktivistiska 

perspektivet valdes eftersom det ger förståelse hur individer med funktionsvariation och 

deras utsatthet för sexualbrott konstrueras på olika sätt genom språket. 

Socialkonstruktivistiska perspektivet gör det möjligt att belysa ett fenomen genom olika 

konstruktioner.  

 

 

Socialkonstruktivistiskt perspektiv  

Allwood och Eriksson (2010, s. 122f) beskriver att socialkonstruktionism handlar om 

hur livsvärlden är sammanbunden med det sociala samspelet. Konstruktionerna är våra 

antaganden om begrepps innebörder. Burr (2003, s. 3) skriver att vår bild av världen 

sker genom sociala interaktioner med varandra. Socialkonstruktionister vill ifrågasätta 

antaganden om världen som är tagna för givet och frigöra människor ifrån 

normalitetsbegreppen. Författaren (2003, s. 46) berättar vidare att 

socialkonstruktionismen menar att vi beskriver och skapar vår verklighet av världen 

genom språket. Det innebär att människans kön ”man” och ”kvinna” är biologiskt 

medan genus, en individs sociala beteende, endast är en konstruktion skapad av 

människan (Burr 2003, s. 3). Burr (2003, s. 106f) skriver att en person identitet är en 

subtil sammanflätning av exempelvis ålder, utbildning, kön, etnicitet och så vidare. Allt 

detta skapar och konstruerar en persons identitet (Burr, 2003, s. 107). Burr (Ibid., s. 

105f) menar att vi kan ses som ”tomma skal” där vi är bärare av känslor och 

personlighetsdrag, attityder etc. Författaren menar att med denna teoretiska 

utgångspunkt antar exempelvis att ens identitet, ens personlighet, existerar oberoende 

om vi beskriver det i ord. Språket är det som ger uttryck åt saker och ses som ett sätt att 

namnge det som redan finns (Ibid., s. 46f). Burr (2003, s. 199) hävdar att våra 

individuella skillnader och subjektiva upplevelser kan förklaras sociologiskt. Författaren 

skriver att vi förstår världen utifrån de kategorier och begrepp som används och att det 

är något som är specifikt för vår historia och kultur (Ibid., s. 3f). Burr (2003, s. 4) 

berättar om att vi har olika förståelse om exempelvis begreppet barndom. Skillnaden är 

stor mellan idag och hundra år sedan av innebörden av att vara barn.  Författaren 

berättar att detta innebär att alla sätt att förstå är historiskt och kulturellt relativa. Vi är 
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även beroende av sociala och ekonomiska arrangemang som finns i en viss kultur och 

tid (Ibid., s. 4). Burr (2003, s. 5) menar att konstruktioner av världen är beskrivningar 

som skapar vissa sociala åtgärder medan det utesluter andra. Hur världen konstrueras 

har stor betydelse eftersom det ger en vägledning hur vi människor ska göra och hur vi 

ska behandla andra. Författaren ger exempel på synen på alkoholism. Förr stod 

alkoholisten som ansvarig för sitt klandervärdiga beteende. Idag ses det som en sjukdom 

att missbruka och alkoholisten är inte helt ansvarig för sitt beteende. Eftersom 

alkoholism konstruerats olika genom tider har olika sätt att hantera problemet framförts. 

Förr kunde alkoholisten få fängelse medan man idag erbjuds behandling (Ibid.). Sahlin 

(2013, s. 129f) skriver att beroende utifrån ett och samma problem konstrueras kan 

behandlingsåtgärden skilja sig åt. Författaren menar att ett konstruktivistiskt synsätt på 

exempelvis antalet polisanmälningar för våldsbrottslighet kan vara att 

anmälningsbenägenheten ökat, handlingarna har definierats annorlunda av människor, 

att lagen omdefinierat handlingarna eller att domstolens praxis förändrats. Det kan 

därför vara svårt att veta vad orsaken till det ökade antalet våldsbrott beror på samt att 

det verkliga problemet är hur människans föreställning om att våldet ökar leder till 

rädsla (Ibid.). Den teoretiska utgångspunkten grundas i socialkonstruktionism därför att 

det, enligt denna teori, är de sociala konstruktionerna som får individer med 

funktionsvariation att ses som onormalt. Allwood och Eriksson (2010, s. 125f) skriver 

att det är svårt att dra gränsen mellan vad som är frisk och sjukt eftersom dessa 

föreställningar bygger på sociala konstruktioner. Det beror på den socialt konstruerade 

förståelsen av världen där vissa företeelser stämplas som onormala. Burr (2003, s. 4) 

skriver att en individs sätt att förstå världen är inte mer sann än någon annans. Med 

utgångspunkt i socialkonstruktionismen ges en möjlighet att förstå hur kunskap om det 

valda fenomenet sexualbrott mot vuxna individer med funktionsvariation och hur detta 

konstrueras på olika sätt genom språket i de artiklar som inkluderats i föreliggande 

studie.  
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Metod 

I metodkapitlet kommer studiens design att presenteras, tillvägagångssättet kommer att 

beskrivas, urval av datainsamlingen samt de inklusion- och exklusionskriterier som 

använts. Sedan presenteras den analysmetod som valts. Kapitlet innehåller också 

diskussion kring validitet, reliabilitet, generaliserbarhet samt etiska ställningstaganden. 

 

 

Översiktsstudie 

Det här är en översiktsstudie. Forsberg och Wengström (2016, s. 169) skriver att en 

översiktsstudie innebär att man tar del av redan befintlig forskning inom ett specifikt 

område. Författarna menar att tanken är att undersöka omfattningen av forskningen och 

inte att i detalj beskriva resultaten (Ibid.). Forsberg och Wengström, 2016, s. 171) 

skriver att man med denna metod vill försöka få en bild över vad som studerats i 

ämnesområdet och lättillgängliga artiklar prioriteras. En översikt behövs enligt 

Backman (2016, s. 74f) om det saknas en överblick över ett område, om området 

utökats med ny kunskap sedan den senaste översikten gjordes, om det finns motsägande 

kunskap, om ämnesområdet behöver kompletteras med ett nytt perspektiv, om man har 

en ny alternativ aspekt, om översiktens syfte är att påvisa kunskapsluckor samt om 

översikten avser att ge vetenskapligt stöd för någon praktik (Ibid.). Vid en 

översiktsstudie ställs en bred forskningsfråga, inklusions- och exklusionskriterierna 

bestäms under arbetets gång, det förekommer sällan kvalitetsgranskningar av artiklar, 

den har en kvalitativ syntes och metoden identifierar kunskapsluckor för vidare 

forskning (Forsberg och Wengström, 2016, s. 170). Forsberg och Wengström (2016, s. 

170f) skriver att en översiktsstudie omfattar ett begränsat antal studier. Metoden har inte 

i syfte att ta med alla tillgängliga studier inom ett visst område som vid en 

litteraturstudie (Backman, 2016, s. 74). Forsberg och Wengström (Ibid., s. 172) menar 

att en översiktsanalys kan användas som underlag i planering av en systematisk 

litteraturstudie istället. Eftersom syftet med denna studie var att ge en bild av tidigare 

forskning inom ett ämnesområde, i detta fall vuxna individer med olika 

funktionsvariationer och deras utsatthet för sexualbrott, gjordes metodvalet en 

översiktsstudie. Friberg (2006, s. 116) skriver att metodens svaghet är att man 

analyserar ett datamaterial som redan blivit analyserat en gång. Den multipla 

analyseringen kan leda till feltolkningar och ett kritiskt förhållningssätt bör eftersträvas 
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(Ibid.). Backman (2016, s. 75) skriver att en annan metodsvaghet är att resultatet blir en 

sammanfattning, och inte en analys, av de artiklar som inkluderats i studien. Forsberg 

och Wengström (2016, s. 171) rekommenderar att göra en tematisk analys vid 

översiktsstudier där datan presenteras i teman. Författarna (Ibid., s. 152) menar att det är 

viktigt att analysera likheter och skillnader i de olika fynden. För att undvika att denna 

översiktsstudie blir en sammanfattning av tidigare studier har resultatet tematiseras och 

likheter och skillnader har diskuteras enligt rekommendation. Forsberg och Wengström 

(2016, s. 175) skriver att litteratursökningen vid en översiktsstudie ska vara omfattande 

och varje steg ska noga beskrivas. Detta är något som beskrivs i avsnitten om studiens 

tillvägagångssätt. Författarna (Ibid., s. 176) rekommendera att göra ett sökschema och 

ett flödesschema för att enkelt kunna följa urvalsprocessen. Detta råd har efterföljs i 

föreliggande studie och presenteras i bilaga 1 och 2.  

 

 

Tillvägagångssätt  

Datainsamling  

Föreliggande översiktsstudie bygger på nio vetenskapliga artiklar. Två kvantitativa och 

sju kvalitativa artiklar. Sökning efter vetenskapliga artiklar gjordes i databasen 

SocINDEX. SocINDEX bedömdes lämplig att använda eftersom databasen innehåller 

artiklar inom samhällsvetenskapliga områden som exempelvis socialt arbete, sociologi 

med mera vilket kändes relevant för ämnesområdet för denna studie. Tanken var först 

att använda sökportalen Discovery som är bredare, men eftersom sökportalen endast 

exkluderade artiklar som var exakta dubbletter, återkom flertalet artiklar i en och samma 

sökning om abstractet skiljde sig åt med bara något ord. Detta gjorde att ett ”falskt” 

antal träffar uppstod samt att det blev svårt att urskilja en redan vald artikel med en 

dubblett. Min bedömning var att SocINDEX ansågs mer lämplig eftersom databasen 

inte exkluderade artiklar lika snävt.  

 

Först gjordes en övergripande sökning av artiklar med sökorden Sex crime AND 

Disability eftersom det kändes relevant för studiens ämnesområde. Här undersöktes 

relevanta abstrakt efter indextermer som andra artiklar använt. Sedan användes de 

identifierade sökorden i en ny sökning i databasen. I den här fasen användes sökorden 

Sex crime AND Disab* AND Victim* då det var relevant för denna studie då syftet är 



 

9 

 

att ge en bild av funktionsvariation och utsatthet för sexualbrott. Forsberg och 

Wengström (2016, s. 69) skriver att sökorden kan kombineras med hjälp av booleska 

operatorer. Backman (2016, s. 174) menar att man kan lägga till operatorn AND mellan 

sökorden för att de artiklar som fås fram endast ska innehålla de angivna sökorden. 

Denna rekommendation efterföljdes i samtliga sökningar. Forsberg och Wengström 

(2016, s. 71) rekommenderar att använda trunkering (*) för att få olika varianter av ett 

begrepp. Trunkering användes i slutet på två av sökorden. ”Victim*” användes för att få 

varianter som ”victimization” och ”victims”. ”Disab*” användes för att kunna få 

varianter som ”disability”, ”disabled”, ”disables” och ”disabilities”. Hjälpfunktionen 

”peer reviewed” samt ”fulltext” fylldes i. Artiklarna begränsades mellan årtalen 2000–

2016 samt endast engelskt språk. Forsberg och Wengström (2016, s. 107) 

rekommenderar att välja artiklar som inte är äldre än fem år eftersom forskning är en 

färskvara. Min bedömning var att ändå söka artiklar från år 2000 eftersom det ger 

möjlighet till ett större antal inkluderade artiklar till studien. Backman (2016, s. 163) 

skriver att det snabbt kommer ut nya artiklar som kan ge helt ny kunskap i ämnet. 

Därför valdes att följa Backmans (Ibid.) rekommendation för att få de senaste 

uppdateringarna under det pågående året 2016. Språket valdes på engelska eftersom 

majoriteten av forskningen sker på engelska. Denna sökning gav 57 träffar. En dubblett 

föll bort och kvar återstod 56 artiklar. Som nästa fas i urvalsprocessen gjordes en grov 

sortering innan artiklarna granskades mer kritiskt. Östlundh (2006. s. 65f) menar att det 

är lämpligt att titta på de bibliografiska posterna för varje studie. Författaren menar att 

det ger en översiktlig analys av vad studierna handlar om och där med möjlighet att 

välja ut vad som är relevant till studiens syfte. Fokus låg på titlar och ämnesord för att 

bedöma om det var relevant för studien (Ibid.). Vid granskning av titlar och ämnesord 

kunde 36 artiklar exkluderas som inte besvara studiens syfte. Här exkluderades artiklar 

som handlade i huvudsak om äldre eller yngre deltagare i studien samt där 

gärningspersonen hade någon form av funktionsvariation. Kvar återstod 20 artiklar som 

granskades mer kritiskt genom att läsa abstrakten för varje artikel. Här föll sju artiklar ut 

på grund av att artiklarna handla i huvudsak om gärningspersoner med 

funktionsvariation (3 st), resultatet baseras på barn under 18 år som deltagit i studien (2 

st), socioekonomiska förhållanden (1 st) samt ett sidantal på under 10 sidor (1 st). 

Östlundh (2006, s. 67) skriver att en vetenskaplig artikel aldrig består av bara ett par 

sidor. Min bedömning var att sätta en minimumgräns på tio sidor eftersom en 

vetenskaplig artikels alla delar vanligtvis inte ryms på ett mindre antal sidor. Östlund 
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(2006, s. 65f) skriver att som sista steg i urvalsprocessen läses artiklarna i sin helhet för 

att granska vilka som kan besvara studiens syfte. 13 artiklar granskades i fulltext. Här 

exkluderades ytterligare fyra artiklar. Tre artiklar exkluderades på grund av att 

sidantalet understeg tio sidor. Ytterligare en artikel kunde exkluderas på grund av att 

resultatet av artikeln baserades på barn under 18 år som deltagit i studien. De nio 

artiklar som belyste vuxna med funktionsvariation och deras utsatthet för sexualbrott 

valdes ut. Ett sökschema över detta kan avläsas i bilaga 1. Forsberg och Wengström 

(2016, s.176) rekommenderar att göra ett flödesschema som beskriver urvalsprocessen. 

Detta råd tillämpades vid sökningen och urvalet av vetenskapliga artiklar och kan 

avläsas i bilaga 2.  

 

En tredje komplimenterande sökning gjordes med sökorden ”sex crime” AND ”disab*” 

AND ”vulnerab*” med det sista ordet som nytt tillval för att täcka majoriteten av 

forskningen inom ämnesområdet. Trunkering gjordes för att få alternativa begrepp som 

”vulnerability” eller ”vulnerable”. Att söka på engelska översättningen av ”sårbarhet” 

ansågs relevant för studiens syfte eftersom brottsutsattheten undersöks. Denna sökning 

gav 22 träffar i databasen SocINDEX. 15 artiklar kunde exkluderas på bara titelnamnet. 

Tre artiklar exkluderades som redan valts ut till studien i föregående sökning. Kvar 

återstod fyra artiklar att granska abstrakten. Här fann två artiklar relevant för studiens 

syfte och dessa genomlästes och granskades i sin helhet. Båda artiklarna kunde därefter 

exkluderas på grund av att ena studien baserade resultatet på deltagare under 18 år och 

den andra artikeln skrev om brottsutsatthet i stort och inte specifikt om sexualbrott. Inga 

artiklar inkluderades till studien och presenteras därför inte i ett flödesschema som 

första sökningen. Totalt gav de båda sökningarna 79 träffar. 24 abstrakt granskades och 

15 artiklar lästes i sin helhet. Kvar återstod nio artiklar till föreliggande studie.  

 

Forsberg och Wengström (2016, s. 175) skriver att litteratursökning kan göras genom en 

genomgång av referenslistorna i de valda artiklarna för att ge möjlighet att inkludera ett 

större antal relevanta artiklar. Inga artiklar i föreliggande studie valdes dock ut på detta 

sätt. Min bedömning var att nio artiklar kunde betraktas som ett tillräckligt stort antal 

eftersom resultaten i artiklarna visade på liknande resultat. Forsberg och Wengström 

(2016, s. 44) menar att om artiklarna upprepar liknande resultat kommer troligtvis inte 

ett större antal artiklar tillföra nya fynd i studien och en datamättnad uppstår. Författarna 

(Ibid., s. 170) skriver att vid en översiktsstudie är det inte meningen att inkludera all 
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litteratur på området, utan att istället ge en bild av vad som förekommer ur ett mer 

begränsat antal artiklar.  

 

Under granskningen av valda artiklarna tittades främst på artiklarnas resultat. Forsberg 

och Wengström (2016, s. 152) rekommenderar att materialet bör analyseras genom att 

titta efter likheter och skillnader i artiklarna. Österlundh (2006, s. 111f) skriver att 

studierna ska relateras till varandra. Författaren menar att genom att studera likheter och 

skillnader är det lättare att identifierade ”nyckelfynden” i varje artikel. Med detta i 

åtanke markerades relevanta delar i texterna och likheter och skillnader sorterades 

mellan artiklarna i olika dokument. Detta för att enklare kunna ställa artiklarna mot 

varandra för att identifiera teman (Ibid.). Friberg (2006, s. 35) rekommenderar att skriva 

en översiktstabell över de analyserade artiklarna för att få en bättre överblick som 

underlättar analysen. Detta är något som efterföljts vid granskning av artiklarna till 

denna översiktsstudie, se bilaga 3. 

 

 

Urval  

Validitet  

Lindgren (2011, s. 92f) skriver att validitet handlar om huruvida studien mäter det den 

avser att mäta. Det handlar om huruvida frågan som ställts verkligen har besvarats 

(Ibid., 93). För att få god validitet i föreliggande studie är det därför viktigt att resultatet 

ger svar på syfte och de frågeställningar som står skrivet. Kvale och Brinkmann (2009, 

s. 266) skriver att validiteten är beroende av hur skicklig forskaren är att ifrågasätta och 

tolka resultaten. Författarna (Ibid., s. 264) menar att validitet handlar om styrkan i ett 

yttrande. Kvale och Brinkmann (2009, s. 264) skriver att god validitet är att ha hållbara, 

försvarbara, och övertygande argument till ett påstående. Författarna (2009, s. 267) 

menar att validering är något som sker kontinuerligt under varje steg i 

forskningsprocessen. I föreliggande studie är det därför viktigt med tydliga motiveringar 

hur jag som författare till studien kommit fram till mina tolkningar. 
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Reliabilitet 

Bryman (2008, s. 49) skriver att reliabilitet handlar om huruvida studien kan 

genomföras av olika personer och få likvärdigt resultat (replikeras) och som inte beror 

på en tillfällighet. Författaren menar att främst kvantitativa studier kan visa på en god 

reliabilitet om en annan forskare får lika resultat som den första forskaren. Vid 

kvalitativa studier är det extra viktigt att tillvägagångssättet beskrivs noga för att öka 

reliabiliteten och möjligheten att göra om samma studie med liknande resultat (Ibid.). 

Här är det viktigt att tänka på att materialet som används till studien är pålitligt och 

relevant för studiens syfte samt hur väl tillvägagångssättet beskrivs och motiveras 

(Sandberg och Faugert 2007, s. 139). I föreliggande studie är det av stor vikt att 

beskriva tillvägagångssättet så detaljrikt som möjligt för att få en god reliabilitet.  

 

 

Generaliserbarhet 

Backman (2016, s. 77) skriver att generalisering innebär hur säkra vi kan vara på att det 

som undersöks även kan gälla andra individer, miljöer, betingelser och så vidare. 

Bryman (2008, s. 369) skriver att resultatet i kvantitativ forskning generaliseras till en 

annan population. Författaren menar att vid kvalitativ forskning ska resultatet istället 

generaliseras till en teori (Ibid.). Bryman (2008, s. 369) skriver att det viktiga vid 

bedömning av generaliserbarhet är kvaliteten på de teoretiska slutsatserna som grundar 

sig på den kvalitativa studiens data. Enligt Bryman (2008, s. 169) är det viktigt att 

urvalet är representativt som möjligt, om det ska kunna tillämpas i andra kontexter, så 

att resultatet man får fram inte är unikt för just de urvalen som ingår i studien. Forsberg 

och Wengström (2016, s. 89) menar att den externa validiteten, graden av 

generaliserbarhet, hotas om systematiskt fel uppstår. Exempelvis en över- eller 

underrepresentation an individer med vissa egenskaper som kön, ålder, land, ekonomisk 

status och så vidare (Ibid.). I föreliggande studie är det viktigt med en jämn spridning av 

deltagare samt en tydlig teoretisk anknytning till resultatet.   

 

 

Inklusion- och exklusionskriterier  

Bryman (2008, s. 106) menar att man bör formulera tydliga kriterier för urvalet av 

artiklar, vilka som ska inkluderas samt vilka som ska exkluderas. 
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Inkluderingskriterierna för artiklarna var att deltagarna i studierna skulle vara vuxna 

personer över 18 år, men inte äldre än 65 år. Artiklar som handla om barn eller äldre 

exkluderades eftersom det kan vara svårt att särskilja om utsattheten för sexualbrott 

beror på funktionsvariationen i sig eller åldern. Östlundh (2006, s. 66f) råder att fylla i 

”peer reviewed” i databasens ”hjälpmeny” och betyder att dokumenten som visas endast 

är vetenskapligt granskat. Författaren skriver att det gäller att vara uppmärksam på 

artiklarnas sidantal i urvalsprocessen (Ibid.). I föreliggande studie sattes därför en 

minimumgräns på tio sidor exklusive referenslista för att säkra att det är vetenskapliga 

artiklar som inkluderats i studien. Artiklar under det givna antalet exkluderades. De 

valda artiklarna skulle även finnas i fulltext, vara skrivna på engelska samt inte äldre än 

från år 2000. Det var också viktigt att alla artiklar skulle finnas tillgängliga via 

Högskolan i Gävles databas. Backman (2016, s. 174) berättar att det kan ta lång tid att 

beställa hem och låna dokument från annat håll. Dessa var de inklusion- och 

exklusionskriterium som användes vid sökningen i databasen SocINDEX.  

 

 

Analysmetod  

Forsberg och Wengström (2016, s. 152) skriver att analys innebär att först dela upp det 

undersöka området för att sedan sätta ihop det till en helhet på ett nytt sätt. Barajas, et 

al. (2013, s. 165) skriver att metaanalys är en analys av redan befintliga analyser. 

Metaanalys kan göras vid flera kvantitativa studier inom ett visst område med statistiska 

analyser av en samling resultat. Genom att väga samman de statistiska resultaten från 

studierna som har samma utfallsmått kan de studier som inte visat signifikans, trots att 

det finns en effekt, ändå styrka effektstorleken (Barajas et al., 2013, s. 165). Eftersom 

metaanalysen lämpar sig bäst för kvantitativ forskning kommer inte denna användas i 

föreliggande studie. Barajas et al. (2013, s. 167) skriver att en analysmetod bättre 

lämpad för kvalitativa studier är metasyntes. Genom att identifiera teman, kategorier 

och begrepp som använts, kan de visa likheter och skillnader som sedan jämförs och 

ställs mot varandra. Forsberg och Wengström (2016, s. 157) skriver dock att metasyntes 

är en analysmetod som används vid studier inom ett visst område som har samma 

datainsamlings- och analysmetod. Författarna (2016, s. 157) menar att olika metoder 

inte kan blandas i en metasyntes eftersom varje forskningsmetod har ett unikt 

perspektiv. Eftersom föreliggande översiktsstudie använt två kvantitativa och sju 

kvalitativa artiklar med olika forskningsmetoder kommer istället en tematisk analys att 
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användas. Forsberg och Wengström (2016, s. 172) rekommenderar att datan presenteras 

i teman som tycks framträda. Bryman (2008, s. 527) skriver att vid en tematisk analys 

ligger fokus på vad som sägs, och inte på hur det sägs. Författaren menar att vid denna 

typ av analys tittar man på teman som tycker sig återkomma flera gånger i texterna. 

Dessa teman utgör sedan grunden för analysen (Ibid., s. 529). Bryman (2008, s. 528) 

skriver att det är lämpligt att skapa ett index av de mest centrala begreppen som 

identifieras. Författaren menar att de teman som framträder sedan kan diskuteras utifrån 

likheter och skillnader (Ibid., s. 529). I föreliggande studie markerades de övergripande 

teman som tycktes framträda i artiklarna och sorterades därefter i olika dokument för att 

lättare se om och/eller hur temana skiljde sig från varandra.  

 

 

Etiska ställningstaganden  

Vetenskapsrådets (2004) etiska riktlinjer beskriver fyra huvudkrav. Informationskravet 

innebär att forskaren ska informera alla berörda om syftet med studien. Deltagandet är 

frivilligt och deltagarna har rätt att avbryta deltagandet när helst de önskar. 

Samtyckeskravet innebär att alla berörda har rätt att bestämma över sitt deltagande. 

Deltagare får hoppa av studien när helst de vill och detta utan repressalier. 

Konfidentalitetskravet innebär att ingen obehörig till forskningen har tillgång till 

deltagarnas personuppgifter. Forskaren har tystnadsplikt och deltagarna i studien ska 

inte kunna identifieras. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in endast 

får används till studiens syfte och till inget annat. Efter att ha tagit del av 

Vetenskapsrådets (2004) etiska riktlinjer kommer författaren för föreliggande studie inte 

ta upp mer ingående om detta eftersom studien grundar sig på metoden översiktsstudie 

och har inga deltagande individer. Däremot har andra forskningsetiska övervägande 

tagits hänsyn till. Exempelvis är samtliga artiklar i föreliggande studie skrivna på 

engelska. När artiklarna översattes från engelska till svenska har det varit viktigt att vara 

observant på att inte göra en förvanskning av resultatet. Ett annat exempel som Bryman 

(2008, s. 109) tar upp är att ett systematiskt angreppssätt för urval av artiklar kräver en 

objektiv bedömning. Lyckhage (2006, s. 24) anser att forskaren aldrig kan vara helt 

neutral eftersom forskaren själv påverkas av sitt egna synsätt som en vetenskap. 

Forsberg och Wengström (2016, s. 59) skriver att det är oetiskt att endast välja artiklar 

till sitt urval som stödjer den egna åsikten. I denna översiktsstudie eftersträvades därför 

objektivitet. Påverkan av egna erfarenheter och reflektioner kring urvalet av artiklar 
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beaktades genom att fokusera på studiens syfte och frågeställningar. Detta var av vikt 

för att kunna säkerställa en mer korrekt tolkning av resultaten.  
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Resultat och analys  

Först kommer en allmän beskrivning av artiklarnas innehåll att presenteras. Därefter 

kommer hur funktionsvariationerna och sexualbrott beskrevs i artiklarna att presenteras 

i tre respektive fem underteman som tycktes framträda. Till sist relateras 

socialkonstruktivistiska perspektivet till resultatet med likheter och skillnader mellan 

artiklarna.  

 

 

Allmänt om artiklarna  

I den aktuella studien analyserades nio artiklar som visade utsattheten för sexualbrott 

mot vuxna individer med någon form av funktionsvariation. Två artiklar var 

kvantitativa och sju var kvalitativa. De två av kvantitativa studierna använde sig av 

datoriserade enkätstudier och hade över 1000 deltagare (Bones 2013; Grossman 2008). 

Bones (2013) hade 15,000 deltagare varav 10 % hade en fysisk funktionsvariation (1500 

st.) och 3,83 % använde hjälpmedel och klassades som att ha en synlig 

funktionsvariation. Fördelningen mellan könen i studien (Bones, 2013) var tämligen 

lika. 46 % uppgav sig vara män. Grossman (2008) inkluderade totalt 2186 i sin studie. 

Deltagarna delades sedan in i två grupper (1093 deltagare i vare grupp) där en grupp 

hade en fysisk eller intellektuell funktionsvariation och en andra grupp där deltagarna 

inte hade någon funktionsvariation. Fyra av de kvalitativa artiklarna använde sig av 

olika intervjutekniker (Gilson et al., 2001; Kvam och Braathem, 2008; McCarthy, 2003; 

van Nijatten och Heermans 2010). Den artikel som hade flest deltagare i de kvalitativa 

studierna (Kvam och Braathem, 2008) hade ett urval på 23 deltagare. En artikel hade 

endast en deltagare som intervjuades vid fem tillfällen (van Nijatten och Heermans 

2010). En annan artikel (Probst, et al., 2011) hade gjort en litteraturstudie medan det 

inte framkom vilken design som använts i de två sista kvalitativa artiklarna 

(Hollomotzs, 2009; Wishart, 2003). Majoriteten av artiklarna studerade kvinnor med 

funktionsvariation och deras utsatthet för sexualbrott. Artiklarna uppgav att de yngsta 

deltagarna var 18 år och de äldsta 61 år. Se bilaga 3 för presentation av 

översiktsschemat.  

 

Nio artiklar valdes ut till denna studie. Två artiklar belyste fysiska funktionsvariationer 

(Bones, 2013; Gilson, et al. 2001), fyra artiklar belyste intellektuella 
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funktionsvariationer (Hollomotzs, 2009; McCarthy, 2003; van Nijatten och 

Heersermans, 2010; Wishart, 2003) och tre artiklar (Grossman, 2008; Kvam och 

Braathen, 2008; Probst et al., 2011) belyste både fysiska och intellektuella 

funktionsvariationer. Den form av funktionsvariation som undersöks mest ingående i 

artiklarna är främst kvinnor med intellektuella funktionsvariationer. Grossman (2008) 

hävdar dock att männen, med intellektuella eller fysiska funktionsvariationer, är utsatta i 

ungefär lika stor utsträckning som kvinnorna. 

 

 

Fysiska och intellektuella funktionsvariationer  

Första artikeln som belyste fysiska funktionsvariationer var de kvinnor och män som 

själva uppskattat sig har en fysisk funktionsvariation och använder hjälpmedel i form av 

en rullstol, krycka eller käpp (Bones, 2013). I den andra artikeln var det kvinnor och 

män som diagnosticerats med fysiska funktionsvariationer som exempelvis en av dessa 

sjukdomar: cerebral pares, multipel skleros, muskeldystrofi, ryggmärgsbråck, 

neuromuskulär sjukdom, stroke, hjärnskada och synskada (Gilson, et al., 2001).  

 

Tre artiklar beskriver inte några specifika intellektuella funktionsvariationer (McCarhy, 

2003; Hollomotzs, 2009; Wishart, 2003). Två av dessa artiklar tydliggör att det handlar 

om individer med intellektuella funktionsvariationer och inte om individer med en 

”särskilda inlärningssvårigheter” (Hollomotzs, 2009; Wishart, 2003). Artikel fyra 

beskriver ett fall om en kvinna med autism och intellektuell funktionsvariation, men 

beskriver inte det närmare (van Nijatten och Heersermans, 2010).  

 

I samtliga tre artiklar, om både fysisk och intellektuell funktionsvariation, beskrivs att 

en funktionsvariation existerar först när behov av hjälp att klara det dagliga livet 

behövs. Det kan innebära en begräsnings i att kunna delta i samhällslivet på en jämlik 

nivå med andra med en icke-funktionsvariation och/eller svårigheter att klara av 

toalettbesök, förflyttning, matintag och andra basala funktioner (Grossman, 2008; Kvam 

och Braathen 2008; Probst, et al., 2011). Ett behov kan exempelvis vara att använda 

rullstol (Grossman, 2008). Kvam och Braathen (2008) gör ingen skillnad på bestående 

eller övergående funktionsvariationer. Författarna gör heller ingen skillnad på 

intellektuella och fysiska funktionsvariationerna, eller en kombination av båda (Ibid.). 
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De funktionsvariationer som förekommer i artikeln är olika grader av 

hörselnedsättningar, olika grader av synskador, albinism, rörelsehinder och Downs 

syndrom (Kvam och Braathen, 2008). Det framgår inte i den tredje artikeln vilken eller 

vilka specifika fysiska och intellektuella funktionsvariationer som undersökts (Probst, et 

al., 2011).  

 

 

Hur funktionsvariation beskrivs påverka utsattheten för sexualbrott 

I detta avsnitt kommer tre teman presenteras. Första temat beskriver sårbarheten på 

grund av fysisk funktionsvariation. Andra temat beskriver som utnyttjad på grund av 

intellektuell funktionsvariation. Tredje och sista temat beskriver en låg självkänsla 

bland individer på grund av funktionsvariation.  

 

 

Sårbarhet på grund av funktionsvariation  

Flera artiklar fokuserar på sårbarhet på grund av fysisk funktionsvariation. Probst, et al. 

(2001) menar att individer med fysiska funktionsvariationer upplever sig sårbara 

eftersom de utgår ifrån att de inte skulle kunna fly undan ett övergrepp om det skulle 

behövas. Bones (2013) skriver att en individ med fysiska funktionsvariationer som 

använder en krycka eller rullstol har en ökad risk att bli utsatt för sexualbrott. 

Författaren menar att detta är på grund av att ett hjälpmedel sänder signaler till 

omgivningen att det är ett ”lätt offer” som har svårigheter att försvara sig. Wishart 

(2003) hävdar att individer med intellektuell funktionsvariation som har det 

karaktäristiska utseendet för en individ med intellektuell funktionsvariation, det vill 

säga att individens utseende avviker från normen, kan öka sårbarheten att bli utsatt. 

Författaren menar att utseendet blir som en måltavla för potentiella gärningspersoner 

(Ibid.). Wishart (2003, s. 21) och uttrycker sig så här:   

 

“In effect the suggestion is that the appearance of a person with a 

learning difficulty may act as a beacon to abusers.”  

 

Kvam och Braathen (2008) skriver att många individer med fysiska funktionsvariationer 

är beroende av sina hjälpmedel för att kunna röra sig. Författarna menar att dessa 
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individer kan ha svårare att försvara sig i händelse av sexualbrott. Probst, et al. (2011) 

skriver om individer som inte muntligen kan berätta om de övergrepp de blivit utsatt för 

blir sårbara. Gilson, et al. (2001) hävdar att en individ med en fysisk funktionsvariation 

som sitter i rullstol kan uppleva det som en stor kränkning att exempelvis bli förflyttad 

mot sin vilja. Författarna menar att deras egen sårbarhet förstärks och de kan känna sig 

utsatta jämfört med någon som själv kan förflytta sig. Gilson, et al. (2001, s. 229) 

skriver så här:  

 

“What may not be an abusive phenomenon for nondisabled women, 

such as moving them against their wishes, may be extremely harmful 

for disabled women.”  

 

Bones (2013) skriver att individer med fysiska funktionsvariationer löper den största 

risken att utsättas i sin gruppbostad. Författaren skriver att de individer med fysiska 

funktionsvariationer som upplever sig isolerade, utsätts oftare än de som inte är 

isolerade (Ibid.). Bones (2003) menar att det kan bero på bristande socialt nätverk som 

annars skulle kunna försvara dem i händelse av brott. 

 

 

Utnyttjad på grund av funktionsvariation  

I flera studier framkommer det att individer blir utnyttjade på grund av sin intellektuella 

funktionsvariation. Kvam och Braathem (2008) skriver om individer med intellektuell 

funktionsvariation som blir lurade till att ha sex. Författarna menar att kvinnorna uppger 

i intervjun att de upplever sig ha blivit utnyttjade och lurade att ha sex med mannen, för 

att när de sedan blivit gravida och fått barn, har mannen försvunnit och lämnat dem 

(Ibid.). Kvam och Braathem (2008, s. 16) skriver det så här “the men took advantage of 

their situation and made false promises of marriage.” McCarthy (2003) skriver om att 

kvinnor med intellektuella funktionsvariationer har en lägre syn på sex än individer utan 

funktionsvariation. Kvinnorna ställer exempelvis inte lika höga krav på mannen och 

beskrivs i artikeln som ”tacksam” om hon överhuvudtaget har en man i sitt liv som kan 

tänkas vilja vara med henne trots sin funktionsvariation (McCarthy, 2003). Probst, et al. 

(2001) skriver att dessa individer med intellektuella funktionsvariationer kan känna att 

det är mannen som bestämmer över deras sexliv.  
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Låg självkänsla på grund av funktionsvariation  

I flera artiklar framkommer låg självkänsla bland individer med funktionsvariation 

vilket orsakar att dessa individer ”går med” på sexuellt umgänge mot sin egentliga vilja. 

McCarthy (2003) skriver att kvinnor ”samtycker” till ett sexuellt umgänge på grund av 

att mannen utnyttjar kvinnornas låga självkänsla och kommer med lovord om en god 

relation, vilket senare visar sig vara en lögn. Författaren menar att under dessa 

förhållanden betraktas sexuellt umgänge av exempelvis domstolen som något kvinnorna 

får ”skylla sig själva” för (Ibid.). McCarthy (2003, s. 40) uttrycker det så här:  

 

“Men who take advantage of the women’s very socially isolated lives, 

impoverished circumstances and low self-esteem, and who offer sex 

sometimes in the guise of a more committed or meaningful 

relationship, are exerting forms of pressure that no court of law would 

be interested in. Women who consent to sex in such circumstances are 

viewed by many as only having themselves to blame.” 

 

Wishart (2003) skriver att svårigheten ligger i att det finns en kultur som säger att 

individer med intellektuella funktionsvariationer ”ska göra som de blir tillsagda”. 

Författaren menar att individer med intellektuella funktionsvariationer kan ha svårt att 

säga ifrån ett olämpligt beteende. Wishart (2003) skriver att det finns en stark önskan 

om att bli accepterade, att få passa in bland ”alla andra” och kan därför gå med på att 

göra nästan vad som helst någon annan säger för att de tror att de kommer hjälpa dem 

att passa in bland ”normala”, det vill säga de som inte har en intellektuell 

funktionsvariation. Författaren menar vidare att individer med intellektuella 

funktionsvariationer på det sättet blir lätta att manipulera och utnyttja (Ibid.). Probst, et 

al. (2001) menar att individer med en funktionsvariation kan se ett sexuellt övergrepp 

som ett straff mot sin funktionsvariation.  

 

 

Hur sexualbrott beskrivs i artiklarna 

Detta avsnitt kommer presenteras i fem underteman som tycktes framträda i analysen.  

Första temat beskriver funktionsvariation som (o)synlig, andra temat beskriver de 

negativa konserverna av att var i beroendeställning, tredje temat beskriver 



 

21 

 

konsekvenserna av okunskap, det fjärde temat beskriver konsekvenserna av upplevd 

maktlöshet och det femte och sista temat beskriver bilder av offerskapet.  

 

 

Funktionsvariation som är (o)synlig 

Bones (2013) skriver att en synlig fysisk funktionsvariation ökar risken att bli utsatt för 

sexualbrott. Ett exempel på synlig fysisk funktionsvariation kan vara en person som 

använder rullstol, krycka eller käpp. Författaren (2013) hävdar att ett hjälpmedel, som 

används för att kunna leva normfungerande, olyckligt nog blir som en symbol för 

svaghet för en potentiell gärningsperson. Ett hjälpmedel framträder således en 

funktionsvariation och förmedlar sårbarhet för omgivningen. Bones (2013, s. 745) 

uttrycker det bäst själv:  

 

“A cane or crutch can act either as an indicator of weakness for a 

stranger or can serve as a constant reminder of vulnerability to an 

acquaintance. In this sense, the symbol of impairment can be said to 

elicit victimization because it raises the salience of the disability, even 

when the impairment is common knowledge.”  

 

Inte helt oväntat är risken för offerskap större för de individer som har en fysisk 

och/eller intellektuell funktionsvariation, än för de individer utan funktionsvariation 

(Grossman, 2008; Probst, et al., 2011). Probst, et al. (2011) hävdar att de individer som 

diagnosticerats med en grav intellektuell funktionsvariation har en 13 gånger så hög risk 

att utsättas för någon form av sexualbrott under det senaste åren, än de med en icke-

intellektuell funktionsvariation. Grossman (2008) skriver att skillnaden för sexual 

offerskap visar sig bara vara något större för individerna med en funktionsvariation i 

jämförelse med individerna utan funktionsvariation. Bones (2013) skriver att det finns 

individer med osynliga fysiska funktionsvariationer som exempelvis inte använder 

hjälpmedel. Dessa personen kan uppfattas vara lika kapabel att försvara sig i händelse 

av brott, som den utan fysisk funktionsvariation. Författaren (Ibid.) menar att från ett 

utomstående perspektiv kan en osynlig funktionsvariation fungera som en skyddande 

mantel mot en potentiell gärningsperson. Enligt Grossman (2008) sker sexualbrotten av 

en okänd gärningsperson främst mot offer utan funktionsvariation. Sexualbrott mot 

individer med en funktionsvariation sker främst av någon känd till offret. Bones (2013) 
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hävdar att en osynlig funktionsvariation inte längre är en skyddande faktor i de fall där 

gärningspersonen redan vet om personens funktionsvariation.  

 

 

De negativa konsekvenserna av att vara i beroendeställning  

I artiklarna framkommer det att många individer med funktionsvariation står i 

beroendeställning till familj, vänner och vårdgivare. Grossman (2008) menar att den 

vanligaste förekommande platsen för sexualbrott är det egna hemmet både för fysiska 

och intellektuella funktionsvariationer. Hollmotzs (2009) hävdar dock att sexualbrott 

sker i alla miljöer. Det finns inga ”säkra” miljöer eller något som man kan skydda sig 

helt ifrån. Gilson, et al. (2001) skriver i sin artikel att sexualbrotten begås vanligtvis av 

en känd manlig vän till det kvinnliga offret med fysisk funktionsvariation. Grossman 

(2008) skriver i sin artikel att både intellektuella och fysiska funktionsvariationer utsätts 

i högre utsträckning av en manlig bekant än de utan funktionsvariation. Att utsättas av 

en känd manlig gärningsperson är något vanligare bland individer med någon form av 

funktionsvariation i jämförelse med de utan funktionsvariation. Gilson, et al. (2001) 

skriver att specifikt för sexualbrott mot kvinnor som har en fysisk funktionsvariation är 

att de begås av vårdgivare, familj eller vänner. Ofta personer de står i beroendeställning 

till för att kunna klara av daglig vård. Om kvinnan lämnar vårdgivaren riskerar hon att 

gå miste om den omvårdnad hon är beroende av. Probst, et al. (2011) hävdar att 

vanligast är att vårdgivaren är gärningspersonen. Det gäller både för fysiska och 

intellektuella funktionsvariationer (Probst, et al., 2011). Bones (2013) uppger att 

individer med fysiska funktionsvariationer har en ovilja att rapportera sexualbrott där 

gärningspersonen är en vårdgivare i rädsla att tvingas leva utan hjälp. Författaren (Ibid.) 

menar att de upplever sig stå inför valet att fortsatt bli utsatt, eller leva utan den hjälp 

som behövs. Grossman (2008) och Wishart (2003) skriver att det oftast är personer som 

de står i beroendeställning till, som begår brotten. Exempelvis står de i 

beroendeställning till vårdare och familj som i flera fall även är gärningspersonen till 

sexualbrotten vilket försätter individerna med en funktionsvariation i en extra sårbar och 

utsatt situation. Wishart (2003) menar att detta gäller individer med intellektuella 

funktionsvariationer för både kvinnor och män. Grossman (2008) skriver att detta 

påstående gäller både fysiska och intellektuella funktionsvariationer, kvinnor och män. 

van Nijatten och Heersermans (2010) skriver att individer med en intellektuell 
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funktionsvariation kan vara i beroendeställning till institutionella förhållanden. Det kan 

vara en plats där möten med professionella sker som ska hjälpa dessa individer. Det blir 

olyckligt att platsen där de förväntas få hjälp och av vem de får hjälp, istället är platsen 

där de utsätts samt den person de blir utsatta av. Gilson, et al. (2001, s. 220) skriver så 

här: 

 

“Adults with disabilities, particularly those who are dependent on 

others for care, are at risk for physical and sexual abuse in their 

homes, hospitals, and institutions.”  

 

En annan aspekt Gilson, et al., (2001) tar upp är att kvinnor med fysiska 

funktionsvariationer har svårt att frigöra sig från exempelvis en partner som utsätter 

dem. Författarna (2001) hävdar att det finns många institutioner där kvinnor utan 

funktionsvariation kan komma för att få hjälp när de blivit utsatta. Men dessa 

institutioner stänger ute kvinnor med funktionsvariationer eftersom platserna ofta inte är 

anpassade. Det kan vara att miljön är otillgänglig eller att personalen inte är utbildade i 

teckenspråk. Gilson, et al., (2001) menar vidare att en individ som blivit utsatt i sitt egna 

hem ibland inte kan lämna av praktiska skäl. Om en kvinna inte kan återvända till sitt 

hem för att exempelvis hennes partner våldtar henne, så äventyras hela hennes förmåga 

att fortsätta leva i samhället. I det egna hemmet är allt tillgängligt och där hon kan 

känna sig självständig och oberoende. Men om hon flyr kanske det inte finns andra 

prisvärda och tillgängliga bostäder vilket gör det svårt att lämna gärningspersonen 

(Gilson, et al., 2001).  

 

 

Konsekvenserna av okunskap 

Flera artiklar skriver om individer med intellektuella funktionsvariationer och deras 

begränsade kunskaper i riskerna med sexuellt umgänge, svårigheter att lära sig skilja på 

bra respektive dålig beröring och en otillräcklig förmåga att förstå vad som hänt när de 

blivit utsatta för sexualbrott (McCarthy, 2003; Probst, et al., 2011; van Nijatten och 

Heestermans, 2010; Wishart, 2003). Individer med intellektuell funktionsvariation 

saknar i vissa fall förmågan att förstå vad som hänt dem. I andra fall kan de ha svårt att 

kommunicera och tala om när de blivit utsatta (van Nijatten och Heestermans, 2010). 

Kvam och Braathen (2008) skriver i sin artikel om kvinnor som upplever sig ha blivit 
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lurade att ha sex med en man, för att när de sedan blir gravida så försvinner mannen. 

Kvinnorna vågar inte säga ifrån för att de upplever sig sårbara på grund av deras 

funktionsvariation. Kvinnor med intellektuell funktionsvariation beskrivs bli lurade på 

grund av bristande kunskap i ämnet. McCarthy (2003) skriver att individer med en 

intellektuell funktionsvariation kan ha svårt att själva avgöra om det är ett övergrepp de 

blivit utsatta för eller om det var samtyckt sex. Wishart (2003) skriver att individer med 

intellektuell funktionsvariation bör få kunskapen att lära sig skilja på bra respektive 

dålig beröring. Även Probst, et al. (2011) och van Nijatten och Heestermans (2010) 

hävdar att antalet ”tysta” offer skulle minska om kunskapen ökade. Probst, et al. (2011) 

och van Nijatten och Heestermans (2010) menar att en ökad kommunikationshjälp samt 

ökad kunskap i ämnet skulle kunna minska traumat för individer med intellektuell 

funktionsvariation eftersom de beskrivs sakna kunskap för att skydda sig mot riskerna 

med sexuell aktivitet (Prost, et al., 2011). En del individer med intellektuella 

funktionsvariationer är i behov av hjälp av andra och har lite kontroll över sina egna liv 

(van Nijatten och Heestermans, 2010). Detta är problematiskt eftersom den vanligaste 

förkommande gärningspersonen är de personer som ska hjälpa en individ med 

funktionsvariation att klara av vardagen (Bones, 2013; Gilson, et al., 2001; Grossman, 

2008; Prost, et al., 2011). Samtliga artiklarna för en diskussion kring hur en individ som 

har en funktionsvariation kan göra för att själv minska sin sårbarhet och hur han eller 

hon ska förhålla sig till det med en ökad kunskap på området. En artikel tar upp 

självförsvar som påverkan av den egna sårbarheten (Hollomotzs, 2009). Men vi kan inte 

be en person som sitter i rullstol att resa sig upp, eller riskera bli offer. Bones (2013, s. 

745) uttrycker det så här:   

 

“We all live in a world where physical descriptors carry social 

meanings, some of which convey vulnerability in the eyes of 

predators. Clearly we cannot tell a woman in a wheelchair to stand up 

or risk victimization.” 

 

 

Konsekvenserna av upplevd maktlöshet 

Flera studier visar att individer upplever sig maktlösa på grund av att deras 

funktionsvariation ska göra dem försvarslösa. Sexualbrott mot individer med olika 

funktionsvariationer begås som ovan nämnt vanligtvis av en gärningsperson som är 
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känd till offret (Bones, 2013; Gilson, et al., 2001; Grossman, 2008; Probst, et al., 2011). 

Inte sällan en vårdgivare (Gilson, et al., 2001; Grossman, 2008; Wishart 2003). Att 

överhuvudtaget samtala om sexualbrott blir därför svårt. van Nijatten och Heersermans 

(2010) menar att individer med en intellektuell funktionsvariation har en bristande makt 

i förhållande till vårdgivaren. Denna brist på makt förstärks ytterligare efter ett 

övergrepp. Individer med intellektuell funktionsvariation kan vara helt beroende av sin 

vårdare (gärningspersonen) för att kunna föra sin talan. Författarna skriver att det är 

vårdgivarens uppgift att hjälpa klienterna att leva sina egna liv med de förutsättningar 

de har, se till att de är trygga och kunna föra deras talan i händelse av sexualbrott (Ibid.). 

Gilson, et al., (2001) menar att gärningspersonerna missbrukar sin maktställning som 

vårdare för att kunna begå sexualbrott. Hollomotzs (2009) skriver att ojämlika 

maktförhållanden i samhället konstrueras av ojämlikheter, där ibland kön, sexualitet och 

funktionsvariation. Författaren hävdar att ojämlikheter som dessa skapar möjligheter för 

sexualbrott. McCarthy (2003) skriver om maktförhållanden i en relation mellan en 

kvinna med en intellektuell funktionsvariation och en manlig partner. Författaren 

uppger att kvinnor ”samtycker” till att ha sex med sin partner för att undvika bråk eller 

därför att hon annars faktiskt skulle bli våldtagen (Ibid.). McCarthy (2003) skriver att 

kvinnor med intellektuell funktionsvariation upplever att det är mannen i relationen som 

har kontroll över deras sexliv. Författaren (Ibid., s. 41) formulerar sig så här:  

 

“I have shown that women with learning difficulties report quite 

clearly that it is generally men who are in control of what sexual 

activities happen.” 

 

Probst, et al. (2011) skriver att många kvinnor med både intellektuella och fysiska 

funktionsvariationer upplever sig maktlösa och har låg självkänsla. Grossman (2008) 

menar att kvinnor som är ensamma med manliga vårdare kan vara riskfyllt eftersom 

vårdaren har en stark maktposition över kvinnan.  

 

 

Bilder av offerskapet 

van Nijatten och Heersermans (2010) skriver att individer med intellektuella 

funktionsvariationer kan känna känslor av skuld, skam och förvirring eftersom många 

av dem har en otillräcklig kognitiv förmåga att förstå vad som hänt dem. Wishart (2003) 
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skriver om individer med intellektuell funktionsvariation som dömer sig själva för 

sexualbrotten. Författaren menar dessa individer uppger själva att de ”borde förstått” att 

de skulle bli utsatta eftersom de har en funktionsvariation. Utan funktionsvariation tror 

de inte att de skulle blivit utsatt (Ibid.). van Nijatten och Heersermans (2010) menar att 

familj, vårdgivare och polisen är viktiga för att minimera effekterna av traumat att ha 

blivit utsatt. Det blir förstås svårt när sexualbrott vanligast begås av någon känd för 

offret (Grossman, 2008; Gilson, et al., 2001, Probst, et al., 2011; Wishart, 2003). Det 

uppstår svårigheter i att båda söka och få hjälp. Probst, et al. (2011) skriver att många 

individer med både intellektuella och fysiska funktionsvariationer kan lida av sexuella 

trauman i det tysta eftersom de inte kan känna tillit att berätta om det för någon. Gilson, 

et al., (2001) skriver att även om en individ med funktionsvariation berättar, så dyker ett 

annat dilemma upp. Författaren beskriver det som att det finns en bristande trovärdighet 

i deras uttalanden (Ibid.). Wishart (2003) skriver att individer med intellektuell 

funktionsvariation ofta ses som ”älskvärda karaktärer”. Gilson, et al., (2001) skriver att 

det finns en samhällelig myt om att individer med en intellektuell funktionsvariation är 

asexuella och där med inte heller utsätts för sexualbrott. Författarna menar att det finns 

en övertygelse om att andra skulle tycka synd om dem, inte missbruka deras sårbarhet 

och begå sexualbrott ”bara för att de kan” (Ibid.). Probst, et al. (2011) skriver att det är 

ett stort antal kvinnor som beräknas bli utsatta för sexuella övergrepp under sin livstid 

och tvingas hantera de konsekvenser som uppstår efteråt. Författarna menar att då borde 

även exempelvis läkare räkna med att en del av dem drabbade kommer ha någon form 

av funktionsvariation (Ibid.). Bones (2013) skriver att rättssystemet har svårt att möta de 

behov som individer med funktionsvariation ofta har. Det kan exempelvis handla om 

svårigheter att kommunicera. van Nijatten och Heersermans (2010) menar att 

kommunikationsproblem bland individer med intellektuell funktionsvariation kan leda 

till svårigheter att få hjälp att hantera traumat att ha blivit utsatt. Författarna (2010, s. 

392) uttrycker det som följande:  

 

“A communicative deficiency makes it hard for professionals to 

discover whether the victim is suffering any post-traumatic problems 

and to help deal with them.” 

 

Wishart (2003) skriver att individer med intellektuella funktionsvariationer kan uppleva 

sitt offerskap som mer av en ”tragedi” av omgivningen än det skuldbeläggandet som 

vanligtvis förekommer bland de utan funktionsvariation. Författaren menar att det beror 
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på att deras funktionsvariation är något inom dem, något som inte går att förändra. Till 

skillnad från andras sätt att klä sig som kan förändras och som ofta används vid ett 

skuldbeläggande (Wishart, 2003). Wishart (2003) skriver att en individ inte kan rå för 

sin funktionsvariation. Därför blir det inte ett lika starkt skuldbeläggande på offret som 

ofta annars riktas mot kvinnor som blivit utsatta för sexualbrott (Wishart, 2003).  

 

 

Socialkonstruktionism i relation till resultatet 

I detta avsnitt kommer resultaten att analyseras utifrån socialkonstruktivistisk teori samt 

skillnader och likheter mellan artiklarna. Analysen kommer presenteras utifrån fyra 

konstruktioner som tycktes framträda i artiklarna. 

 

Konstruktion av funktionsvariation 

Majoriteten av artiklarna beskriver funktionsvariation utifrån den egna upplevelsen. 

Individens grad av funktionsvariation fastställs utifrån självskattning av behovet av 

hjälp- och stödinsatser att klara av det vardagliga livet samt användning av hjälpmedel 

som exempelvis rullstol eller krycka. Både för intellektuella och fysiska 

funktionsvariationer är detta perspektiv vanligast förekommande i artiklarna. Min 

tolkning är att konstruktionen av vad som är en funktionsvariation är subjektiv och upp 

till varje individ själv att avgöra eftersom bara denne vet vad för eventuella svårigheter 

som finns.  

 

Två artiklar (Gilson, et al., 2001; van Nijatten och Heersermans, 2010) skiljer sig från 

de andra artiklarna. Artiklarna har fastställt funktionsvariation med en medicinsk 

diagnos istället för behovet av hjälp- och stödinsatser. En artikel (Gilson, et al., 2001) 

om fysisk funktionsvariation och en annan artikel (van Nijatten och Heersermans, 2010) 

om intellektuell funktionsvariation. Genom ett medicinskt perspektiv konstrueras 

funktionsvariation som något objektivt. Burr (2003, s. 47f) skriver att sätta ord eller 

namnge saker är ett sätt att uttrycka och beskriva tankar och känslor till andra 

människor. Det är genom språket som komplexa saker lättare kan förstås (Ibid.). Men 

även i dessa två artiklar (Gilson, et al., 2001; van Nijatten och Heersermans, 2010) 

framställs individernas svårigheter att klara vardagen och behov av stödinsatser som 

graden av funktionsvariation. En gemensam kunskap för vad som utmärker en 
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funktionsvariation har här skapats i och med att artiklarna utgått från individens 

upplevelser som styr grad av funktionsvariation.  

 

Utifrån socialkonstruktivistiska perspektivet kan resultatet tolkas som att individer som 

upplever sig ha en funktionsvariation, då har han eller hon en funktionsvariation, 

oavsett om en medicinsk diagnos föreligger eller ej. Exempelvis kan en individ uppleva 

sig ha svårigheter att gå långa sträckor och upplever sig själv som begränsad i 

vardagslivet, men att denna smärtproblematik är okänd för läkaren och individen är där 

med odiagnostiserad. Inom forskningen konstrueras funktionsvariation som något 

självupplevt. Problemet med att definiera funktionsvariation i behovet av hjälp- och 

stödinsatser eller hjälpmedel, är de individer som inte behöver något stöd, men som 

ändå har medicinsk fastställd funktionsvariation som gör att de exempelvis är fysiskt 

svagare att försvara sig eller inte förstår vad som hänt dem i händelse av sexualbrott.  

 

 

Konstruktion av sårbarhet 

I likhet med samtliga artiklar beskrivs individer med funktionsvariation som sårbara. 

Det är tydligt hur flera artiklar skildrar som att individerna är näst intill helt hjälplösa att 

försvara sig och/eller anmäla sexualbrott till följd av sin funktionsvariation. Ju svårare 

funktionsvariation, desto större risk att utsättas. Detta får följder för hur och vilka 

åtgärder som behövs för att förebygga denna typ av brottslighet. Sahlin (2013, s. 129f) 

skriver att behandlingsåtgärder skiljer sig åt beroende utifrån hur ett problem 

konstrueras. Burr (2003, s. 5) menar att en viss konstruktion av världen skapar också en 

viss åtgärd. I detta fall läggs insatserna på individen. Flera artiklar beskriver hur 

individen själv kan ta ansvar att motverka sin sårbarhet genom exempelvis 

självförsvarskurser. Två artiklar (Bones, 2013; Wishart, 2003) skiljer sig dock och 

skildrar problematiken med att beskriva en individ med funktionsvariation som helt 

oförmögna att göra något åt det. En individ som sitter i rullstol kan exempelvis inte resa 

sig upp eller riskera att bli utsatt. Inte heller kan en individ med en intellektuell 

funktionsvariation ”sluta” med att vara det. Burr (2003, s. 4) skriver att en persons sätt 

att förstå världen, är inte mer sann än någon annans sätt att se på världen. Men 

funktionsvariation konstrueras i artiklarna på ett entydigt sätt: en funktionsvariation är 

något som en individ inte kan rå för. En av artiklarna (Wishart, 2003) tar exempelvis 
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upp att skuldbeläggandet inte är lika starkt för individer med funktionsvariation som 

råkat bli offer för sexualbrott, till skillnad från individer utan funktionsvariation. En 

individ med funktionsvariation kan inte ”ta bort” att han eller hon har en 

funktionsvariation, medan en individ utan funktionsvariation kan förändra sitt sätt att 

klä sig.  

 

 

Konstruktion av sexualbrott 

Flera artiklar skildrar en låg självkänsla bland individer med funktionsvariation. En 

artikel (McCarthy, 2003) beskriver att vissa individer med funktionsvariation 

”samtycker” till sexuellt umgänge mot deras egentliga vilja, detta eftersom det sexuella 

umgänget inte ska bli ett övergrepp. Flera artiklar går i linje med varandra och skildrar 

en kultur som säger att individer med en intellektuell funktionsvariation ska göra som 

de blir tillsagda och vara ”snälla”. Min tolkning är att den kulturella normen säger att 

individer utan intellektuell funktionsvariation ”vet bäst”. Individer som har en 

funktionsvariation och låg självkänsla kan då, som beskrivs i flera av artiklarna, gå med 

på att göra saker mot sin vilja i önskan om att bli accepterade. Den kultur som råder 

orsakar en acceptans till sexuellt tvång.  

 

I flera artiklar beskrivs sexualbrott som något som individer med en funktionsvariation 

blivit lurade och utnyttjade till att ”gå med på”, till skillnad från en annan artikel 

(Gilson, et al., 2001) som skildrar behandling som kan upplevas som kränkande för en 

individ med funktionsvariation, men inte för en individ utan funktionsvariation. Ett 

exempel, som redan nämnts tidigare, kan en person som sitter i rullstol uppleva det 

otroligt kränkande att bli förflyttad mot sin vilja i jämförelse med en individ som kan gå 

själv. Min tolkning är att en person med funktionsvariation därmed ”lättare” kan 

uppleva sig för att ha bli utsatt för sexualbrott. Ett annat problem är hur samtycke ska 

tolkas i de fall där individen varken kan samtycka eller på annat sätt visa sin motvilja, 

eller vilja, till sexuellt umgänge.  

 

Burr (2003, s. 4) skriver att vår kunskap påverkas av den kultur och den historia vi lever 

i. Kulturen skapar ramar för vad som är acceptabelt och vad som inte är det. Författaren 

(Ibid., s. 5) menar att konstruktionen av världen fungerar som en vägledning för hur vi 
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ska leva i den och hur vi ska bemöta människor. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv kan ”samtyckt” sexuellt umgänge förstås utifrån kulturen och normen att 

göra andra till viljes snarare än att all sexuellt umgänge ska vara ömsesidigt för att det 

enligt lagen inte ska räknas som ett sexualbrott. I artiklarna beskrivs individer med 

funktionsvariation som att de fått lära sig att de alltid ska göra som de blivit tillsagda. 

Olyckligt nog har de inte vetskapen om att de har möjlighet att säga ifrån om de inte 

själva skulle vilja ha sexuellt umgänge och sluta vara andra till lags.  

 

 

Konstruktion självständighet  

Majoriteten av artiklar förklarar att sexualbrott uppstår i individens närmsta omgivning 

och begås främst av familj, vänner eller vårdgivare. Artiklarna skildrar sexualbrott som 

något som gärningspersonen begår ”bara för att de kan” mot individer med 

funktionsvariation. Artiklarna får det att framstå som att inte anhöriga kan motstå att 

missbruka sin maktposition över dem. Min bedömning är att artiklarna bortser från 

individerna med funktionsvariations självständighet eftersom centralt för samtliga 

artiklar är att de tittar på deras beroendeställning till anhöriga.  

 

Flera artiklar framställer behovet av stöd av anhöriga för att fungera i vardagen och den 

beroendeställning de står till dem för att, i vissa fall, överhuvudtaget kunna anmäla ett 

sexulbrott. Exempelvis den som har kommunikationssvårigheter behöver hjälp för att 

kunna föra sin talan. Problematiken som lyfts fram är att anhöriga till individen med 

funktionsvariation oftast är den som begått den brottsliga handlingen. En oro som kom 

till uttryck i en av artiklarna (Gilson, et al., 2001) om de anmäler, är att individerna med 

funktionsvariation ska förlora de hjälp- och stödinsatserna de är i behov av samt om de 

tvingas lämna sina hem och flytta till ett boende som inte är anpassat och får svårigheter 

att klara vardagen som känns oöverstigliga. Min bedömning är att många individer med 

funktionsvariation inte anmäler i rädsla att uppleva sig mer utsatta, än att faktiskt bli 

utsatt. En individ som sitter i rullstol kanske har sitt hem anpassat och kan där med leva 

utifrån sina egna förutsättningar tämligen självständigt. Men om individen förflyttas till 

ett boende utan dessa anpassningar kan det antas att hans eller hennes självständighet 

krymper.  
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En annan artikel (van Nijatten och Heersermans, 2010) skildrar återhämtningen efter att 

en individ med funktionsvariation blivit utsatta för ett sexualbrott. De närmsta anhöriga 

har här en viktig roll. Men enligt majoriteten av artiklarna skildras de individerna som 

att de inte har någon möjlighet att återhämta sig från ett sexualbrott eftersom anhöriga 

vanligtvis är de som utsätter individen med funktionsvariation. De saknar således de 

vanligaste ”verktygen” för att hantera en sådan kris. Två artiklar (Probst, et al., 2011; 

van Nijatten och Heestermans, 2010) skildrar traumat som uppstår när individer med 

funktionsvariation tvingas lida i det tysta eftersom nära anhöriga konstrueras som både 

potentiell gärningsperson och som lösning för att minimera den traumatiska upplevelsen 

att ha blivit utsatt för sexualbrott.   

 

Majoriteten av artiklarna konstruerar självständighet som när en individ med 

funktionsvariation inte behöver några särskilda praktiska hjälp- och stödinsatser i form 

av assistans eller hjälpmedel, till skillnad från en annan artikel (Gilson, et al. 2001) där 

det framkommer att en individ med en funktionsvariation är självständig om denne kan 

klara av sitt vardagliga liv ”på egen hand” utan assistans i form av vårdperson eller 

anhörig, oavsett om hon eller han använder en rullstol eller andra hjälpmedel. Här 

betonas inte vikten av hur en individ klarar vardagen, utan fokuserar mer på om 

individen klarar vardagen. Sahlin (2013, s129f) skriver att beroende på hur ett fenomen 

beskrivs får det olika konsekvenser. I det här fallet där självständighet konstrueras som 

en praktisk fråga som exempelvis brist på tillgängliga bostäder anpassat för en individ i 

rullstol, istället för den psykologiska biten hos individen själv att våga anmäla och stå 

upp för sig själva när de blivit utsatta, kommer således också olika problemlösningar 

konstrueras och föreslås därefter.  
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Diskussion  

Syftet med denna studie var att ge en bild av vad som framkom i tidigare forskning om 

individer med funktionsvariation och deras brottsutsatthet för sexualbrott. 

Frågeställningarna handlade om hur funktionsvariation påverkar utsattheten för 

sexualbrott samt hur sexualbrott beskrivs i artiklarna. Resultatet presenterades först i tre 

teman hur funktionsvariation beskrevs i artiklarna. Det första temat handla om sårbarhet 

på grund av funktionsvariation. Det andra temat handla om att bli utnyttjad på grund av 

en intellektuell funktionsvariation. Det tredje temat handla om låg självkänsla på grund 

av funktionsvariation. Hur artiklarna beskrev sexualbrott presenterades i fem teman. Det 

första temat handla om funktionsvariation som är (o)synlig. Det andra temat handla om 

de negativa konsekvenserna av att vara i beroendeställning till vårdgivare och anhöriga. 

Det tredje temat handla om konsekvenserna av bristande kunskap om sexuellt umgänge. 

Det fjärde temat handla om konsekvenserna av en upplevd maktlöshet. Det femte temat 

beskrev bilder av offerskapet. Resultatet analyserades utifrån ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv. Resultatet visade att en individ med funktionsvariation beskrivs som 

sårbara. Resultatet visade också att en synlig funktionsvariation symboliserar svaghet. 

Artiklarna konstruerade sexualbrott som ett individualistiskt problem och fokus lades på 

vad en individ med funktionsvariation kan göra för att minska sin egen sårbarhet. 

Resultatet visade även att individer med funktionsvariation ”samtycker” till sexuellt 

umgänge på grund av låg självkänsla samt att artiklarna skildrar en kultur som säger att 

individer med funktionsvariation ska göra som det blir tillsagda. En identifierad 

kunskapslucka är att kartlägga omfattningen av sexualbrott mot män med fysiska 

funktionsvariationer. En andra kunskapslucka som identifierades är att det behövs 

utvärderas om utsattheten för sexualbrott minskar om individer med funktionsvariation 

lär sig skilja på bra och dålig beröring, får kurser i självförsvar, kommunikationshjälp 

med mera. En tredje lucka som framträdde är bristen på hur individer med fysiska 

funktionsvariationer som berättar om sin upplevelse efter att ha blivit utsatt för ett 

sexuellt övergrepp.   

 

 

Metoddiskussion 

För att få en bild av hur individer med funktionsvariation och deras utsatthet för 

sexualbrott framställs i tidigare forskning gjordes en översiktsstudie med både 
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kvantitativa och kvalitativa artiklar med tematisk analys som analysmetod. Som 

nämndes tidigare är en metodsvaghet för en översiktsstudie att ett redan analyserat 

material analyseras en gång till (Friberg, 2006, s. 116). Friberg (2006, s. 116) skriver att 

det är en svaghet med metoden eftersom studien grundar sig på redan tolkat material av 

först författaren av de valda studierna, och sedan av mig som författare av denna studie. 

Det kan leda till felaktiga tolkningar. Författaren menar att det därför är viktigt att ha ett 

kritiskt förhållningssätt till de valda studierna (Ibid.). Friberg skriver att en annan 

svaghet med metoden är att det finns en risk för selektivt urval, det vill säga att jag valt 

vetenskapliga artiklar som stödjer mitt eget ställningstagande (Ibid.). Backman (2016, s. 

58) menar vidare att den som genomför litteratursökningen kan ha fördomar och söka 

bekräfta dessa genom att läsa på om vad tidigare forskare skriver om ämnet. Författaren 

(Ibid.) berättar vidare att i och med det här kan annan viktig del av forskningen förbises. 

Backman (2016, s. 89) skriver att orsaken till att vissa artiklar, som inte stödjer 

forskarens eget ställningstagande, väljs bort i urvalet kan bero på att man som forskare 

inte tror att de kommer kunna tillföra någon ny kunskap till studien. Barajas, et al. 

(2013, s. 43) skriver att det är viktigt att särskilja egna åsikter och andras 

forskningsresultat. Bryman (2008, s. 123) skriver att man ska sträva efter att undvika att 

plagiera. Tydliga referenshantering har därför använts i den aktuella studien.  

 

 

Representation av urvalet 

Bryman (2008, s. 169) skriver att ett representativt urval som möjligt är 

eftersträvansvärt. I annat fall riskerar resultatet vara unikt för just urvalet i studien som 

genomförts och inte valida (Ibid.). Forsberg och Wengström (2016, s. 89) menar att 

validiteten hotas om det exempelvis finns en över- eller underrepresentation av 

individer med vissa egenskaper som kön, ålder, ekonomisk status etc. Min bedömning 

är att den aktuella studien har en viss bristande validitet eftersom majoriteten av 

artiklarna har en överrepresentation av kvinnliga deltagare. Men tillförlitligheten stärks i 

och med att de valda studierna kommer från olika delar av världen, olika år och har 

liknande resultat. Tillförlitligheten stärks ytterligare i och med att artiklarna använt sig 

av olika designmetoder för urvalsgrupper vilket leder det till en bättre spridning av 

deltagare. För att öka generaliserbarheten ytterligare hade ett större antal artiklar kunnat 

inkluderas i översiktsstudien.  
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Tre studier (McCarthy, 2003; Kvam och Braathen, 2008 och van Nijatten och 

Heestermans, 2010) har endast kvinnliga deltagare inkluderade i sina studier och 

därmed finns en risk att det ger en snedvridning av resultatet. En av studierna (Gilson, et 

al., 2001) som inkluderade både kvinnor och män, hade ändå flest kvinnliga deltagare. 

Genom att deltagandet för män var litet, kan detta ses som en svaghet som påverkar 

studiens reliabilitet negativt samt en följd av minskad generaliserbarhet. Validiteten 

kunde ha stärkts genom att inkludera studier med heterogenitet vad gäller deltagare i 

studierna, vilket land de genomförts i, metodval etc. Artiklarna i den aktuella studien 

kom dock från olika delar av världen vilket kan stärka representationen av den aktuella 

studien. De länder som presenterades var Malawi (1 st), Nederländerna (1 st), UK och 

Irland (3 st) och USA (4 st). I och med att artiklarna är utförda i olika delar av världen 

kan resultatet tänkas påverkas av olika syner på funktionsvariation och sexualbrott 

mellan olika länder och den kultur som råder. Detta är något som kan tänkas påverka 

studiens överförbarhet. Men då resultatet för samtliga studier gick i linje med varandra 

kan det tyda på att en liknande bild av funktionsvariation och utsatthet för sexualbrott 

också finns utbrett i världen. Om artiklar från fler delar av världen inkluderats i studien 

med andra kulturer hade dock resultatet kunnat bli annorlunda.  

 

Ett frivilligt deltagande i studierna som inkluderats kan ge en snedvriden bild av 

resultatet. Deltagare som valts ut för exempelvis intervju är det rimligt att anta att de är 

motiverade för att de har erfarenheter av att ha blivit utsatt för sexualbrott och vill 

påverka framtiden för andra. En bild av sårbarhet för individer med funktionsvariation 

kan i och med detta därför förstärkas. Bryman (2008, s. 180) skriver att resultatet kan 

bli skevt (uppvisa bias) i de fall där deltagare väljs ut frivilligt och urvalet blir därför 

inte representativt. Förslagsvis skulle ett randomiserat urval av deltagare i de valda 

kvalitativa artiklarna kunnat öka reliabiliteten för denna studie. Men av etiska skäl är 

deltagandet i studierna frivilligt. En alternativ tolkning skulle vara att de som blivit 

utsatta för sexualbrott inte är benägna att svara på enkäter och delta i intervjustudier 

eftersom det eventuellt väcker traumatiska minnen. Det är rimligt att anta att de 

individer som blivit grövst utsatt är de som väljer att avstå från sitt deltagande i studier. 

Detta skulle kunna påverka resultatet till den grad att de allra grövsta sexualbrotten inte 

rapporteras. Alternativt att denna typ av brottslighet underrapporteras på grund av att 

individer med funktionsvariation har helt andra förutsättningar att anmäla en händelse i 
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jämförelse med andra utan funktionsvariation. Nilsson och Westerlund (2007, s. 6) 

menar i sin rapport att individer med funktionsvariation är en utsatt grupp då det finns 

individer som kan ha svårt att tala om att ett brott begåtts. Det kan bero på en nedsatt 

intellektuell förmåga att en person inte förstår att denne blivit utsatt eller svårigheter att 

kommunicera (Ibid.). Min bedömning är att detta dock kan ha motverkats eftersom de 

olika artiklarna använt olika design för urvalsgrupper och där med får en bra spridning.  

 

 

Metodens fördelar och begränsningar 

I denna översiktsstudie användes enbart artiklar från referensdatabasen SocINDEX. 

Backman (2016, s. 78) hävdar att det finns en svaghet med att endast söka i en 

referensdatabas eftersom risken finns att det inte är tillräckligt heltäckande. Exempelvis 

kanske inte den allra senaste forskningen hunnit blivit publicerad. Bryman (2008, s. 

106) skriver att en svaghet med att endast söka efter vetenskapliga artiklar i den mest 

lättillgängliga databasen är att det finns exempelvis vetenskapliga artiklar publicerade i 

böcker som eventuellt kan vara av vikt för studien, men som då går förlorade i och med 

uteslutandet av vissa typer av källor (Ibid.). Bryman (2008, s. 109) menar emellertid att 

tillvägagångssättet för en litteratursökning hänger mer på tekniska aspekter hur den går 

till, än på själva analysen av sökningen. Min bedömning var att använda SocINDEX 

som den enda referensdatabasen eftersom jag bekantat mig med den databasen bäst samt 

tyckte mig finna ett tillräckligt stort antal relevanta artiklar. Ett större antal artiklar hade 

dock kunnat inkluderas i översiktsstudien om fler sökningar genomförts. Exempelvis 

hade relevanta studier i artiklarnas referenslistor eventuellt kunnat sökas upp i andra 

databaser för att täcka en större del av kunskapsområdet. Enligt Friberg (2006, s. 116) 

kan det vara en svaghet att inkludera en för begränsad mängd forskning. Forsberg och 

Wengström (2016, s. 170) skriver dock att översiktsstudier ofta omfattar ett mindre 

antal artiklar. Det är dock rimligt att tänka att endast nio artiklar inte kan täcka detta 

ämnesområde. Men en fördel med denna översiktsstudie är att den genomfördes med 

utgångspunkt av både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar. Forsberg och 

Wengström (2016, s. 47) menar att fördelen med att använda båda metoderna är att ett 

specifikt fenomen kan belysas ur olika synvinklar. Det innebär att det ger en 

mångdimensionell bild av det fenomen som studerats. Forsberg och Wengström (2016, 

s. 44) menar att om de valda artiklarna upprepar liknande resultat uppstår en så kallad 
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datamättnad och ett större antal artiklar kommer inte ge mer kunskap om nya fynd. Min 

bedömning är att nio artiklar anses vara ett tillräckligt stort antal eftersom både 

kvantitativa och kvalitativa artiklar ger en mångdimensionell bild av fenomenet, 

artiklarnas resultat går i linje med varandra samt att studiens syfte har besvarats. 

Artiklarna för den aktuella studien kom från olika länder och olika årtal vilket stärker 

tillförlitligheten samt urvalets representativitet. Den aktuella studiens trovärdighet stärks 

ytterligare i och med att samtliga artiklar var publicerade i vetenskapliga tidskrifter.  

 

En begräsning kan vara att artiklarna skulle vara tillgängliga via Högskolan i Gävles 

databas. Backman (2016, s. 174) skriver dock att dokument från annat håll kan ta lång 

tid att beställa. Min bedömning var att utesluta dessa alternativa källor på grund av 

tidsmässiga skäl. Det är dock möjligt att studier som besvara studiens syfte kan ha 

missats genom denna begränsning.  

 

I den aktuella studien inkluderades artiklar endast skrivna på engelska. Det hade kunnat 

vara en begränsning. Men eftersom det inte fanns fler artiklar skriva på annat språk 

fanns det ingen risk för att artiklar som besvarat syftet uteslutits på grund av bristande 

språkkunskaper. Dock finns risken med artiklar endast skrivna på engelska att jag som 

författare kan ha gjort feltolkningar då jag inte har engelska som modersmål. För att 

minimera risken för språkförbristning lästes artiklarna noggrant igenom flera gånger 

samt att flera ord och stycken som var svåra att förstå slogs upp i engelsk-svenskt 

lexikon.  

 

Forsberg och Wengström (2016, s. 104) rekommenderar att göra en kvalitetsgranskning 

av de valda artiklarna för att stärka tillförlitligheten av studien. Författarna menar att 

värdet av en studie beror på hur relevanta de inkluderade artiklarna är (Ibid.). Forsberg 

och Wengström (2016, s. 171) skriver dock att översiktsstudier vanligtvis görs utan 

kvalitetsgranskningar. Med det i åtanke prioriterades lättillgängliga artiklar framför 

kvalitetssäkra artiklar. Min bedömning är att artiklarnas kvalité är tillfredställande 

eftersom innehållet i samtliga artiklar i den aktuella studien går i linje med varandra.  

 

Bryman (2008, s. 168f) skriver att kvalitativa studier bygger på forskarens egna 

uppfattning och intresse om vad som är viktigt. Författaren menar att forskaren är det 

viktigaste redskapet vid insamlingen av datan. På grund av det kan reliabiliteten 
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ifrågasättas eftersom det är svårt att replikera kvalitativa forskningsresultat (Ibid.). Min 

bedömning är dock att reliabiliteten kan anses vara god eftersom tillvägagångssättet 

beskrivits noga steg för steg så att en annan forskare, som följer samma process, skulle 

få ett resultat som går i linje med denna studies resultat. Forsberg och Wengström 

(2016, s. 130f) skriver att forskaren är beroende av sin egen förförståelse och egna 

erfarenheter när denne tolkar datan. Författarna menar att en presentation av alternativa 

tolkningar av resultatet bör göras (Ibid.). I den aktuella studien har flera citat använts i 

presentation av resultatet för att stärka tillförlitligheten och ge läsaren en möjlighet att ta 

del av materialet och själv kunna bedöma och tolka det fenomen som studerats och som 

präglat resultatet. Min bedömning är att det är viktigt eftersom alla människor bär på sin 

egen förförståelse och har olika erfarenheter.  

 

Denna studie utgick ifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Risken finns att 

resultatet blir entydigt med endast en teori som utgångspunkt. Det hade varit intressant 

att också analysera resultatet utifrån fler teorier för en multidimensionell analys. Min 

bedömning var att endast utgå från det socialkonstruktivistiska perspektivet eftersom 

jag ansåg det bäst lämpat för studiens syfte samt frågeställningar. En djup och 

nyanserad analys utifrån den valda teorin eftersträvades.  

 

 

Resultatdiskussion 

De mest framträdande resultaten i den aktuella studien var att individer med fysiska och 

intellektuella funktionsvariationer utsätts för sexualbrott i större utsträckning är de utan 

funktionsvariation. Individer med fysiska och intellektuella funktionsvariation blir 

lurade, utnyttjade och har svårare att försvara sig i händelse av sexualbrott (Kvam och 

Braathem, 2008). Detta är stämmer överens med det polisen (2015) skriver. En artikel 

(Gilson, et al., 2001) visade på en föreställning att individer med funktionsvariation är 

asexuella. Det stämmer överens med tidigare litteratur (Nilsson och Westerlund, 2007, 

s. 44). Flera av artiklarna (McCarthy, 2003; Probst, et al., 2011; van Nijatten och 

Heestermans, 2010; Wishart, 2003) visade på att individer med funktionsvariation har 

bristande kunskap i sexuellt umgänge och därmed har sämre förutsättningar att skydda 

sig mot faror. Det är i likhet med tidigare litteratur (Nilsson och Westerlund, 2007, s. 

46). En artikel (Hollomotzs, 2009) skriver om att en ökad kunskap i självförsvar kan 

påverka den egna sårbarheten. Resultatet visade också på att individer med en 
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intellektuell funktionsvariation har låg självkänsla, svårigheter att sätta gränser för vad 

som är okej beröring och vad som inte är det samt att de har en stark önskan om att få 

leva ”normalt” vilket hänger samman med en högre risk att utsättas för sexualbrott. 

Detta är något som även tas upp i tidigare litteratur (Nilsson och Westerlund, 2007, s. 

50). Resultatet visade även den bristande kunskapen som finns bland individer med 

intellektuell funktionsvariation att avgöra vad som är ett övergrepp och vad som inte är 

det. Detta stämmer överens med annan litteratur (Nilsson och Westerlund, 2007, s. 70). 

Resultatet visade även att sexualbrotten begås främst i det egna hemmet och av bekanta. 

Det går i linje med tidigare litteratur (Brå, 2016; Nilsson och Westerlund, 2007, s. 8). 

Flera artiklar (Bones, 2013; Gilson, et al., 2001; Grossman, 2008; Prost, et al., 2011) 

visade på att individer med någon form av funktionsvariation vanligtvis blir utsatta av 

nära bekanta, ofta vårdgivare som är de som i flera fall kan föra talan för de som inte 

själva kan. Tidigare forskning visar på att individer som blivit utsatta för sexualbrott 

behöver stöd från sin familj, vänner och ibland professionell hjälp för att snabbare 

kunna återgå till en normal vardag (Lindgren, 2008, s. 386). Detta blir problematiskt 

eftersom individer med funktionsvariation kanske inte har någon att vända sig till som 

de kan lita på. Majoriteten av artiklarna i den aktuella studien fokuserar på kvinnor och 

deras utsatthet för sexualbrott. Annan litteratur har också en mer utförlig bild av kvinnor 

med olika funktionsvariationer (Brå, 2016; Nilsson och Westerlund, 2007, s. 7f). En 

artikel (Grossman, 2008) i den aktuella studien menar dock att männen med olika 

funktionsvariation är nästan lika utsatta som kvinnorna.  

 

 

Mörkertal bland antalet anmälningar  

Resultatet visade på att individer med funktionsvariation upplever skuld och skam när 

de blivit utsatta för sexualbrott (McCarthy, 2003; van Nijatten och Heersermans 2010; 

Wishart, 2003). En artikel (McCarthy, 2003) hävdar att samhället skuldbelägger kvinnor 

med intellektuell funktionsvariation och menar att de får skylla sig själva som blivit 

lurade. Tidigare forskning (Landström, et al., 2010, s. 313) skriver att det är vanligt att 

fokus riktas på offrets beteende i händelse av brott. Man söker efter vad offret eventuellt 

gjort för fel för att ha utsatts för sexualbrottet. Exempelvis tittar man på om offret på 

något sätt provocerat gärningspersonen. Landström, et al. (2010, s. 313f) hävdar att det 

är vanligt att man tittar på offrets kläder, relationen till gärningspersonen, om offret 

gjorde tillräckligt med motstånd, vilken plats han eller hon befunnit sig på, om alkohol 
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intagits i samband med brottet etc. Man söker efter att rättfärdiga brottshändelsen om 

individen varit så oansvarig och därmed får ”skylla sig själv” som blivit utsatt. 

Författarna menar att skulden i många fall läggs på offret istället för gärningspersonen 

(Ibid.). En artikel (Bones, 2013) uppger dock att det är orimligt att be en person som 

sitter i rullstol att resa sig upp för att kunna försvara sig, eller riskera att bli utsatt för 

sexualbrott. En annan artikel (Wishart, 2003) menar istället att skuldbeläggandet inte är 

lika starkt för kvinnor med intellektuell funktionsvariation eftersom kvinnorna inte kan 

rå för sin funktionsvariation till skillnad från kvinnor utan funktionsvariation som kan 

förändra sitt sätt att klä sig. Det är möjligt att anta att det finns ett stort mörkertal vad 

gäller sexualbrott. Tidigare forskning talar också för underrapportering av dessa brott 

(Brå, 2016). Ett fåtal individer anmäler sexualbrott på grund av olika faktorer som 

exempelvis känsla av skuld och skam. Tidigare forskning (Lindgren, 2008, s. 481) 

skriver att många som utsatts för sexualbrott känner sig kränkta och skuldbelägger sig 

själva. Den som blivit utsatt känner sig ofta förödmjukad och tror det är ens eget fel 

varför man blivit utsatt (Hollin, 2012, s. 184). Vi kan anta att en individ med en 

funktionsvariation tvingas brottas med detta, precis som många andra utan 

funktionsvariation som blivit utsatt tvingas göra, samt eventuellt en svårighet att 

kommunicera. Individer med en funktionsvariation kanske inte kan, även om de så 

skulle våga och vilja, anmäla brottet. I vissa fall är vårdgivare och familj deras enda sätt 

att kommunicera. Det blir problematiskt när vårdgivare och familjen är potentiella 

gärningspersoner (Bones, 2013; Gilson, et al., 2001; Grossman, 2008; Prost, et al., 

2011). Det försätter individerna med en funktionsvariation i en mycket sårbar situation. 

Vi kan även anta att en del individer med funktionsvariation inte förstår vad som klassas 

som ett övergrepp. Om en individ inte förstår att det övergrepp han eller hon blivit utsatt 

för, kommer det heller inte att anmälas och komma till polisens kännedom.  

 

 

Svartvitt synsätt på funktionsvariation 

Verkligheten är sällan svart eller vit, att antingen har man en funktionsvariation, eller 

också inte. Det finns en gråzon. Det är möjligt att det finns individer som inte definierar 

sig själva ha en funktionsvariation trots att han eller hon använder hjälpmedel och/eller 

är i behov av assistans för att klara av vardagen. Eller tvärtom, en individ som inte är i 

stort behov av hjälp- och stödinsatser men som ändå själv anser sig ha en 
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funktionsvariation. Båda individerna kan vara lika sårbar att utsättas för sexualbrott 

trots att bara den ena anser sig ha en funktionsvariation.  

 

Som den teori den aktuella studien grundas sig på är en individs sätt att förstå världen 

inte mer sann än någon annan individs (Burr, 2003, s. 4). Vi kan anta att en 

funktionsvariation existerar oberoende om vi beskriver det i ord eller inte (Ibid., s. 46f). 

Människan har bara genom språket namngett något som redan finns (Ibid., s. 4). 

Kategoriseringar av funktionsvariation är endast en konstruktion som människan skapat 

(Ibid., s. 3). Våra föreställningar bygger på sociala konstruktioner (Allwood och 

Eriksson, 2010, s. 125f). Det kan därför vara svårt att dra en tydlig gräns för vad som är 

en funktionsvariation och vad som inte är det. 

 

I den aktuella studien gjordes ingen åtskillnad på kroniska funktionsvariationer och 

tillfälliga. Min bedömning är att detta inte behövdes för att besvara syftet. Det finns en 

möjlighet att resultatet blivit annorlunda om en viss specifik funktionsvariation 

undersökts. Men genom att en bred bild av individer med olika funktionsvariationer 

undersökts kan det också antas att en utspridd problematik finns för denna grupp. Något 

som behöver diskuteras är de individer som har en funktionsvariation som går i skov 

eller som är tillfälliga. Det vill säga perioder då en individ exempelvis är i behov av en 

rullstol och anser sig ha en funktionsvariation, för att senare inte behöva hjälpmedel och 

inte längre anser sig ha en funktionsvariation. Att slå samman funktionsvariationer som 

om de vore en homogen grupp kan bli väldigt missvisande resultat eftersom det 

egentligen är en heterogen grupp. Varje individ med funktionsvariation, oavsett om den 

är fysisk eller intellektuell, är unik och därför är det även rimligt att anta att deras 

sårbarhet att utsättas för sexualbrott är lika unik. Sexualbrott mot tillfälliga fysiska 

funktionsvariationer kanske inte konstrueras lika som de med kroniska tillstånd. Det är 

möjligt att tro att individer med övergående funktionsvariationer som inkluderats i 

artiklarna för den aktuella studien får en utspädningseffekt av resultatet. Det vill säga att 

deras utsatthet inte är lika stark, men eftersom de inkluderats i studien försvagas 

utsattheten för de med kroniska funktionsvariationer. Risken finns att individer med 

övergående funktionsvariationer inte utsätts i lika stor omfattning eftersom det kan antas 

att dessa individer förväntas kunna tala om att ett sexuellt övergrepp ägt rum eller kunna 

försvara sig inom en överskådlig tid. En individ med en kronisk funktionsvariation 

saknar den möjligheten. Individer med en kronisk och konstant funktionsvariation kan 
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oftast inte vid ett senare tillfälle få ett starkare försvar eller har möjlighet att anmäla ett 

brott eftersom funktionsvariationen inte blir bättre med tiden.   

 

 

Lösningen på sexualbrott  

Den lösning på utsattheten för sexualbrott som konstrueras utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv i majoriteten av artiklarna är att det bör ske 

individualistiskt. Samtliga artiklarna skildrar vad individen själv kan göra för att minska 

sin sårbarhet att utsättas. Problemet uppstår när dessa individer har begränsade 

möjligheter att förändra sin livssituation och är beroende av andra på olika sätt. 

Majoriteten av artiklarna ger förslag till ökad kunskap, självförsvarskurser och att bli 

ekonomiskt oberoende för att minska sin sårbarhet att utsättas för sexualbrott. Med hjälp 

att förändra sin livssituation kan det fungera brottspreventivt exempelvis genom att en 

individ med funktionsvariation kan flytta till ett annat boende som är anpassat och 

därmed inte längre behöver vistas under samma tak som gärningspersonen. Ett annat 

sätt att förändra deras livssituation är genom ökad kunskap få förståelse för vad som är 

okej beröring och vad som inte är det och genom detta stärka individernas självkänsla. 

Kunskap saknas dock om och hur effektiva dessa åtgärder skulle vara för individen.  

 

Min bedömning är att fokus i artiklarna läggs på vad individer med funktionsvariation 

kan göra för att minimera sin sårbarhet och hur de själva kan stärkas för att ”väga upp” 

den funktionsvariation som skiljer dem åt från de individerna utan funktionsvariation 

och att detta gör att gärningspersonernas ansvar hamnar i bakgrunden. Om sårbarheten 

framställs i större utsträckning som ett socialt problem än ett individuellt problem, kan 

kanske andra lösningar konstrueras. Kraven borde kanske inte ställas på individerna 

med funktionsvariation, utan istället på gärningspersonerna?  

 

 

Etiskt dilemma 

Som nämndes i avsnittet om etiska ställningstagande har objektivitet varit något som 

eftersträvats under hela processen av studien. Enligt Lyckhage (2006, s. 24) är det dock 

omöjligt för en forskare att vara helt objektiv och inte låta sig påverkas av sina egna 
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erfarenheter och reflektioner. Forsberg och Wengström (2016, s. 43f) menar dock att ett 

objektiv synsätt inte behöver vara det bästa sättet att studera ett socialt fenomen. 

Författarna menar att den egna subjektiva upplevelsen och den egna påverkan i 

forskningsprocessen försummas vid en objektiv ansats (Ibid.). För att ge en så rättvis 

tolkning av resultatet som möjligt har det varit viktigt att fokusera på studiens syfte 

kring urvalet av artiklar samt i analysen av artiklarna.  

 

 

Förslag vidare forskning 

Ett lågt antal artiklar för denna översiktsstudie talar i sig för en stor kunskapslucka i 

forskningen om individer med funktionsvariation och deras utsatthet för sexualbrott. I 

majoriteten av artiklarna belyses främst kvinnor med intellektuell funktionsvariation 

och deras utsatthet. Men en artikel pekar också på att männen utsätts för sexualbrott i 

nästan lika stor omfattning. En djupare kartläggning om hur sexualbrotten ser ut för 

män med fysiska funktionsvariation saknas dock. Ett förslag för vidare forskning är 

därför önskvärt inom detta område eftersom män med olika funktionsvariationer kan 

kräva olika förebyggande insatser än vad kvinnor med funktionsvariation behöver.   

 

Majoriteten av artiklarna tittar främst på hur individer med funktionsvariation själva kan 

göra för att undvika att bli utsatta för sexualbrott. Exempelvis genom ökad kunskap för 

att förstå vad som är rätt och fel beröring, kurser i självförsvar samt 

kommunikationshjälp för att ge dem en möjlighet att anmäla händelser de blivit utsatta 

för. Förslag till vidare forskning skulle vara önskvärt att göra en effektutvärdering av ett 

sådant interventionsprogram. Interventionen bör anpassas efter varje individs 

förutsättningar. Exempel på faktorer som påverkar kan vara ålder, kön, 

funktionsvariation etc. 

 

En artikel skriver om en kvinna med intellektuell funktionsvariation och hennes 

upplevelse av att ha blivit utsatt för sexualbrott. Detta är ett intressant område att forska 

vidare inom genom att exempelvis göra en intervjustudie med flera individer med olika 

former av fysiska funktionsvariationer som berättar om sina upplevelser av att ha blivit 

utsatt för sexualbrott. De känslor som uppstår i och med att ha blivit utsatt för 

sexualbrott kan skilja sig mot individer med en intellektuell funktionsvariation.  
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Implikation  

Följderna med att uppmärksamma detta ämne kan vara att individer med olika 

funktionsvariationer förlorar upplevelsen av självständighet, tilltro till sin egen förmåga 

samt att deras liv inte går att kontrollera. De kan känna otrygghet när de är tillsammans 

med de personer som står dem närmast. Även om oron visat sig vara befogad kan det 

spä på en känsla av utsatthet och hjälplöshet. Men som följd av denna översiktsstudie 

har också ämnet kunnat ge en förståelse kring det aktuella läget kring sexualbrott mot 

individer med funktionsvariationer. Om denna problematik uppmärksammas och hur 

det påverkar individer med funktionsvariations känsla av trygghet, kan det också ge ett 

underlag för att lättare förebygga sexualbrott. Om en individ inte förstår att det han eller 

hon blivit utsatt för är ett sexuellt övergrepp, kommer det inte anmälas. De brott som 

inte anmäls, vet vi inte om är ett problem. Är det inte ett problem behöver det inte 

åtgärdas. För syns det inte, finns det inte. 

 

 

Slutsats 

Risken för att utsättas för sexualbrott ökar på grund av funktionsvariation. Genom 

exempelvis en fysisk funktionsvariation som orsakat en försvagad förmåga att försvara 

sig och en intellektuell bristande förmåga att förstå vad som är ett sexualbrott. 

Sexualbrott konstruerades genom att individer med funktionsvariation ”samtycker” på 

grund av låg självkänsla. Slutsatsen är att när individer med funktionsvariation inte 

själva kan göra sin röst hörd, då måste vi hjälpa dem att föra sin talan. Om inte denna 

kunskap lyfts fram finns det risk för att individer med funktionsvariation kommer känna 

sig otrygga i samhället. Mer forskning behövs inom detta område för att kunna utveckla 

adekvata åtgärder för att förebygga sexualbrott mot individer med funktionsvariationer 

så att de kan känna sig trygga i samhället. 
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Peer reviewed 

English language 

2000-2016 

57 20 13 9 

 

Bones (2013) 

Gilson et al. (2001) 

Grossman (2008) 

Hollomotz (2009) 

Kvam & Braathem (2008)  

McCarthy (2003) 

Probst et al. (2011) 

van Nijnatten & Heetermans 

(2010) 

Wishart (2003) 

20160424 Sex crime 

AND 

Disab* 

AND 

Vulnerab* 

Linked fulltext  

Peer reviewed 

English language 

2000-2016 

22 

(3 

tagna 

förut) 

4 2 0 

Totalt   79 24 15 9 

 

 

 

Flödesschema 

Bilaga 2. Flödesschema över första sökningen 

 
  

Sökresultat: 57
Artiklar efter exkludering av 

dubbletter: 56 
Titlar som exkluderats: 36

Granskade abstrakt: 20 Exkluderade artiklar: 7 Granskade i fulltext: 13

Exkluderade artiklar:  4
3 st pga fåtal sidor

1 st pga. unga deltagare

Inkluderade artiklar: 9
Bones (2013) 

Gilson et al. (2001) 
Grossman (2008) 
Hollomotz (2009) 

Kvam & Braathen (2008)
McCarthy (2003) 

Probst et al. (2011)
van Nijatten & Heestermans (2010) 

Wishart (2003)



 

1 

 

Översiktsschema  

Bilaga 3. Översiktsschema  

 

Författare/

År 

Titel Metod/D

esign 

Land Funktionsv

ariation 

Urval Syfte Resultat 

Bones 
(2013) 
 

Perceptions of 
Vulnerability: A 
Target Characteristics 
Approach to 
Disability, Gender, 
and Victimization. 
Deviant Behavior 
 

Kvant. 
Dataserv
ey.  

USA Fysisk Totalt 15,000 kvinnor 
och män mellan 25 – 
34 år. 

Framkommer inte i 
artikeln.  

En synlig funktionsvariation ökar risken att bli 
utsatt för sexuella övergrepp. Kvinnor är i högre 
utsträckning mer utsatta än män. 

Gilson, et 
al. (2001) 
 
 

Redefining Abuse of 
Women With 
Disabilities: A Paradox 
of Limitation and 
Expansion. 

Kval. 
Fokusgru
ppsinterv
ju.  

USA Fysisk  16 deltagare varav 13 
med 
funktionsvariation. 15 
kvinnor och 1 man.  

Att ta reda på vilken 
form av övergrepp 
som är vanligast 
mot kvinnor, hur de 
kan skydda sig själva 
och sina barn samt 
vad samhället kan 
göra för att skydda 
dem från övergrepp. 
 

Några typer av övergrepp är gemensamma för 
alla kvinnor, medan andra typer är unika för 
kvinnor med funktionsvariation på grund av 
deras begränsningar. Unikt för kvinnor med 
funktionsvariation är övergrepp som begås av 
personer de är i beroendeställning till, ex. 
vårdare och familj.  
 

Grossman 
(2008) 
 
 

Double jeopardy: a 
comparison of 
persons with and 
without disabilities 
who were victims of 
sexual abuse and/or 
sexual assault. 

Kvant. 
Dataserv
ey.  

USA Intellektuell 
& fysisk  

Population av offer 
som var service-
användare. Med och 
utan 
funktionsvariation.  
2186 deltagare. 
Kvinnor och män.  

Framkommer inte i 
artikeln.  

Personer med funktionsvariation är mer 
benägna att bli offer för sexuellt övergrepp 
(47,6% mot 39,4%) än icke-funktionsvariationer. 
Vanligtvis begås brotten i offrets egna hem.  
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Forts. Bilaga 3. Översiktsschema   
 

Författare/

År 

Titel Metod/

Design 

Land Funktionsv

ariation 

Urval Syfte Resultat 

Hollomotz 
(2009) 
 

Beyond 
'Vulnerability': An 
Ecological Model 
Approach to 
Conceptualizing Risk 
of Sexual Violence 
against People with 
Learning Difficulties. 
 

Kval.  
Metodde
sign 
framkom
mer inte.  

UK & 
Ireland   

Intellektuell  Framkomm
er inte i 
artikeln.   

Framkommer inte i artikeln.   Sexuellt våld mot funktionsvariationer kan 
ske i alla olika miljöer. Ökad kunskap i 
självförsvar kan minska risken.  

Kvam & 
Braathen 
(2008) 
 

I thought … maybe 
this is my chance. 

Kval. 
Intervju. 

Malawi Intellektuell 
& fysisk  

23 kvinnor 
mellan 18 
– 61 år.  

Framkommer inte i artikeln.  Kvinnorna upplever sig sårbara på grund 
av sin funktionsvariation. Flera fall 
indikerar på att de blivit lurade att gifta sig 
för att utnyttjas för sex och när de blev 
gravida, lämnade mannen dem.  
 

McCarthy 
(2003) 
 

Drawing a line 
between consented 
and abusive sexual 
experiences: the 
complexities for 
women with learning 
difficulties. 

Kval. 
Intervju.  

UK & 
Ireland 

Intellektuell  17 kvinnor.  Att uppmärksamma det faktum 
att när människor har sex 
samtycker de till en aktivitet 
som ger lite eller ingen glädje 
(men ofta smärta eller obehag) 
och har ofta ingen eller lite 
kontroll vilket gör det svårt för 
dem att se skillnaden mellan 
kränkande eller icke-kränkande 
erfarenhet.  

Gränserna mellan dålig kvalitet av 
samtyckt sex och sexuella övergrepp är 
suddiga för många kvinnor. Svårt att skilja 
på vad som är kränkande och icke-
kränkande. Kvinnor med intellektuell 
funktionsvariation uppger att männen i 
huvudsak är i kontroll vid sexuella 
aktiviteter.  
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Forts. Bilaga 3. Översiktsschema  

 
Författare/År Titel Metod/Design Land Funktionsvari

ation 

Urval Syfte Resultat 

Probst, et al.  
(2011) 
 

Assessment of Sexual 
Assault in Clinical 
Practice: Available 
Screening Tools for Use 
with Different Adult 
Populations. 

Kval.  
Litteraturstudie.  

Ohio, 
USA 

Intellektuell & 
fysisk  

Kvinnor & 
män.  

Framkommer 
inte.  

Läkare och kliniker bör använda lämpliga 
kontrollåtgärder för att bedöma den 
sexuella erfarenheten om övergrepp samt 
vara medveten om beteendeförändringar 
som kan indikera på våldtäkt och andra 
sexuella trauman som patienten kanske inte 
muntligt kan berätta om. De får inte falskt 
tro att ett sexliv inte förekommer hos en 
individ med en funktionsvariation.  
 

van Nijatten & 
Heestermans 
(2010) 
 

Interviewing victims of 
sexual abuse with an 
intellectual disability: a 
dutch single case study. 

Kval.  
Intervju.  
 

Nederlän
derna 

Intellektuell   En kvinna. Framkommer 
inte.  

Individer med en intellektuell 
funktionsvariation har liten förmåga att 
kontrollera villkoren för deras liv. Denna 
brist på makt förstärks på ett dramatiskt sätt 
av ett sexuellt övergrepp. Ofta bär offret en 
känsla av skuld och skam. En lämplig metod 
för att kommunicera med individer med en 
intellektuell funktionsvariation kan minska 
effekten av trauma.  
 

Wishart (2003) 
 

The sexual abuse of 
people with learning 
difficulties: do we need 
a social model 
approach to 
vulnerability?. 
 

Kval. 
Metoddesign 
framkommer 
inte.   

UK & 
Ireland 

Intellektuell  Kvinnor & 
män.  

Framkommer 
inte. 

Både kvinnor och män med intellektuell 
funktionsvariation är sårbar för sexuella 
övergrepp. Dessa personer behöver lära sig 
att skilja på bra och dålig beröring.  

 


