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Sammanfattning

Syftet med denna rapport är att beskriva socialarbetares perspektiv på det fysiska och

psykiska våld som kvinnor och barn med funktionsvariationer utsätts för. Frågeställningarna

som rapporten använder sig av är; hur det fysiska och psykiska våldet uppfattas, orsakerna till

våldet samt svårigheter vid utredningar, detta ur socialarbetares perspektiv. Metoden som

användes för att få fram resultatet var kvalitativa intervjuer av fyra socialarbetare som arbetar

inom olika områden inom det sociala arbetet. En arbetar på barnenheten, en på

familjeenheten, en är LSS-handläggare och en arbetar på en skola med barn som har

funktionsvariationer. Resultaten av studien visade att det fysiska och psykiska mot kvinnor

och barn med funktionsvariationer utmärks bland annat av hot, omsorgssvikt och sexuella

övergrepp. Orsakerna till våldet enligt intervjupersonerna är främst brist på kunskap, att

personer med funktionsvariationer är lätta offer samt att de står i en beroendeställning till

förövaren. Svårigheterna i utredningarna är enligt intervjupersonerna främst

kommunikationssvårigheter och okunskap bland socionomer. Det finns flertal faktorer enligt

socialarbetare som påverkar problematiken gällande barn och kvinnor med

funktionsvariationer som utsätts för våld, dels under själva våldsutövningen men också under

utredningens gång hos socialtjänsten.
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1 Inledning

Flertal olika enheter inom det sociala arbetet kan möta på situationer där kvinnor och barn

med funktionsvariationer utsätts för fysiskt och psykiskt våld. Kvinnor och barn med

funktionsvariationer blir i högre grad utsatta för psykiskt och fysiskt våld än kvinnor och barn

utan funktionsvariationer och i vissa situationer är dem också i en beroendeställning till de

som utsätter dem för kränkningarna (Socialstyrelsen, 2018). Beroendeställningen kan leda till

att individen som utsätts för våldet inte har möjlighet eller vågar anmäla förövaren i lika stor

utsträckning som en våldsutsatt person som inte står i en beroendeställning till förövaren.

(Socialstyrelsen, 2018). Kvinnor med funktionsvariationer har en större risk att utsättas för

hot samt fysiskt och sexuellt våld i nära relationer i jämförelse med kvinnor utan

funktionsvariationer (Kristen, 2010). Exempel på den fysiska och psykiska misshandel som

barn med funktionsvariationer kan utsättas för är mobbning i skolmiljöer (Lindmark &

Schiöld, 2018).

Kvinnor och barn med funktionsvariationer kommer ofta i kontakt med socialarbetare i sina

vardagliga liv, detta kan till exempel vara kuratorer och LSS handläggare (Socialstyrelsen,

2019). Om en kvinna eller ett barn med funktionsvariationer utsätts för fysiskt och psykiskt

våld kan flera myndigheter behöva samverka för att kunna göra en utredning gällande

ärendet, enligt Förvaltningslag (2017:900), 8§. Därav kan det vara socialarbetare i flera

verksamheter som stöter på problematiken gällande kvinnor och barn med

funktionsvariationer som utsätts för fysiskt och psykiskt våld.

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att enskilda ska få det stöd och den hjälp som de

behöver enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 3:1 och har därför ett ansvar över att kvinnor och

4



barn med funktionsvariationer ska leva ett tryggt liv utan fysiskt och psykiskt våld och

förtryck, därför är det viktigt att förstå hur socialarbetare ser på den utsatthet som kvinnor och

barn med funktionsvariationer står inför.

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med denna rapport är att beskriva socialarbetares perspektiv angående fysiskt och

psykiskt våld gentemot kvinnor och barn med funktionsvariationer.

Frågeställningarna i denna rapport är:

Hur uppfattar socialarbetare det fysiska och psykiska våldet gentemot kvinnor och barn med

funktionsvariationer?

Vilka är orsakerna till att kvinnor och barn med funktionsvariationer utsätts för psykiskt och

fysiskt våld utifrån socialarbetares perspektiv?

Vilka svårigheter kan en socialarbetare stöta på när ärenden gällande fysiskt och psykiskt

våld gentemot kvinnor och barn med funktionsvariationer utreds?

1.2 Avgränsningar

Det kan finnas problematik gällande våld mot alla människor med funktionsvariationer men

denna rapport är avgränsad till att fokusera på kvinnor och barn med funktionsvariationer.

Våldet kan också ske i olika miljöer men undersökningen är avgränsad till att fokusera

endast på vardagliga miljöer såsom hem, skola och vård/socialtjänst. Vården och

socialtjänsten kan ses som vardagsmiljöer eftersom dem kan vara en vardaglig miljö för

många personer med funktionsvariationer. Exempel på insatser där vård och socialtjänst kan

ses som vardagsmiljöer är dagverksamhet, personlig assistans, korttidsvistelse utanför

hemmet och ledsagarservice enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa

funktionshindrade.
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1.3 Tidigare forskning

Med utgångspunkt i de sökningar och förberedelser som gjorts inför denna rapport är

bedömning att det inte gjorts omfattande forskning inom det område rapporten studerar. Det

har dock gjorts omfattande forskning och undersökningar om hur människor med

funktionsvariationer far illa i samhället och i nära relationer, samt forskningsstudier som är

specifikt inriktade på det våld som kvinnor och/eller barn utsätts för. Forskning som

inkluderar socialarbetares perspektiv på människor med funktionsvariationers utsatthet, vare

sig kön eller ålder, är tunn.

För att söka efter artiklar och rapporter inför studien användes databaserna “Google Scholar”

och “Social Science Premium Collection”. De sökord som användes för att finna relevanta

rapporter och artiklar var främst “funktionshinder våld”, “violence against disabled”, “våld

mot kvinnor” och “funktionshinder utsatthet”.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

BRÅ skrev år 2007 en rapport på uppdrag av regeringen vars titel är “Våld mot personer med

funktionshinder” (BRÅ, 2007). Syftet med undersökningen var att sammanställa befintlig

kunskap om våld mot personer med funktionsvariationer, se över vilken betydelsefull

kunskap som saknas på området, samt utforska vilka möjligheter som finns att förebygga våld

mot personer med funktionsvariationer (BRÅ, 2007). Förhoppningarna från BRÅ var att en

sådan rapport skulle bidra till ökad kunskap om problematiken gällande våld mot personer

med funktionsvariationer.

Metoderna för insamling av data till BRÅ:s undersökning var till en början en

litteraturgenomgång av den befintliga forskningen om våld mot personer med

funktionsvariationer som fanns både i Sverige och internationellt. Inför rapporten samlande

man även in egen data, detta gjordes genom telefonintervjuer med svenska forskare, enkäter

samt fokusgruppsintervjuer med nyckelpersoner. Med nyckelpersoner syftade rapporten till

“forskare, företrädare för Socialstyrelsen, handikapporganisationer och ett utredningsinstitut,
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personer med erfarenhet från förebyggande verksamheter samt

funktionshindersombudsmannen i Stockholm stad” (BRÅ 2007).

Resultatet av den granskning som rapporten gjorde visade att det fanns en viss kunskap

gällande våld mot personer med funktionsvariationer, speciellt kunskapen om den utsatthet

för sexuellt våld som kvinnor med funktionsvariationer utsätts för. I resultatet framgick det att

var tionde kvinna med funktionsvariationer uppgett att de har blivit utsatta för våld, samt att

cirka 2,5 % har uppgett att de inom det senaste året blivit utsatta för våld i den grad att de

behövde uppsöka läkarvård (BRÅ, 2007). Den kunskap som fanns om barns utsatthet var

främst centrerad kring mobbning i skolan samt omsorgssvikt och sexuella övergrepp i

hemmet. Resultatet visade även att barn med funktionsvariationer hade fyra gånger större risk

att utsättas för övergrepp än barn utan en funktionsvariation. Med utgångspunkt i de

fokusgruppsintervjuer med nyckelpersoner som gjordes kom studien fram till att

förebyggandet av våld mot personer med funktionsvariationer främst grundade sig i

vårdpersoners möjligheter att upptäcka och reagera på våld (BRÅ, 2007).

BRÅs rapport (2007) är relevant för denna studie eftersom den informerade kunskap gällande

våld mot personer med funktionsvariationer. I BRÅ:s rapport undersöktes hur våldet mot

personer med funktionsvariationer kan förstås. Detta är relevant för denna studie då en av

frågeställningarna handlar om hur våldet mot kvinnor och barn med funktionsvariationer

uppfattas av socialarbetare, BRÅs rapport kan då ge en ökad förståelse då den är baserad på

datainsamling från bland annat forskare och företrädare för socialstyrelsen.

Intimate Partner Violence Against Disabled Persons: Clinical and Health

Impact, Intersections, Issues and Intervention Strategies

Studien publicerades i Sexuality & Culture år 2019 vilket är en tidskrift som publicerar

artiklar som är peer-reviewed. Studien handlade om den kliniska påverkan som våld i nära

relationer har på kvinnor med funktionsvariationer. Studien beskrev de svårigheter som kan

mötas när man handskas med detta problemet samt tog upp lämpliga metoder för att

motverka det. Syftet med studien var att 1. undersöka befintlig forskning om våld i nära
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relationer riktat mot kvinnor med funktionsvariationer, 2. identifiera de svårigheter som finns

i hanteringen av problemet och 3. betona strategier för intervention riktat mot att hjälpa offer

(Antonello, Iudici & Turchi, 2019).

Studien är en litteraturstudie och metoden som har använts är analyser av 197 olika studier

(Antonello, Iudici & Turchi, 2019).

Resultaten av studien visade att kvinnor med funktionsvariationer hade högre risk att utsättas

för våld i nära relationer, i jämförelse med kvinnor utan funktionsvariationer. Resultaten

visade även att denna typ av våld sällan rapporteras, delvis för emotionella, sentimentala och

ekonomiska anledningar. Enligt rapporten var det en liten del av kvinnor med

funktionsvariationer som anmäler det våld som de utsätts för. Ytterligare anledningar till att

anmälningar inte gjordes var rädsla för den som utsätter dem för våld, att inte vilja förlora sin

partner, rädsla att inte klara av det vardagliga livet utan personen samt att inte vilja orsaka

problem för denne (Antonello, Iudici & Turchi, 2019).

Antonello, Iudici och Turchis rapport (2019) är relevanta för denna studie då den har som

syfte att bland annat identifiera svårigheter i hanteringen av problemet, detta kan vara av

betydelse för denna studie då en av frågeställningarna är “vilka svårigheter kan en

socialarbetare stöta på när ärenden gällande fysiskt och psykiskt våld gentemot kvinnor och

barn med funktionsvariationer utreds?”. Deras rapport kan ge klarhet i vilka orsaker som

ligger bakom dessa svårigheter.

Samverkan för barn med funktionsnedsättning i socialt utsatta familjer

Studien handlade om samverkan gällande barn med funktionsvariationer som lever i socialt

utsatta familjer. Den samverkan som studien berörde var den mellan enheter som arbetar med

olika lagstiftningar som till exempel Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till vissa

funktionshindrade, samt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (Andersson et

al., 2017).
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Syftet med studien var att undersöka hur samverkan upplevs fungera mellan enheter i olika

kommuner, vad som kan hindra och underlätta samverkan, om det finns skillnader i

argumenten mellan enheter för barn och ungdom inom individ- och familjeomsorg och

enheter för personer med funktionsvariationer, samt hur samverkan gällande utredningar och

insatser skulle kunna se ut (Andersson et al., 2017).

Metoden som användes var fokusgruppsintervjuer. De utförde åtta intervjuer i olika

kommuner, intervjupersonerna var personer som arbetar med LSS handläggning samt

socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgens barn och ungdomsenheter (Andersson

et al., 2017). Fokusgruppsintervjuerna gick ut på att deltagarna skulle diskutera två

fallbeskrivningar som byggde på autentiskt material.

Resultatet av studien påvisade att det är många faktorer som påverkar möjligheterna för barn

med funktionsvariationer i socialt utsatta familjer att få det stöd och de insatser som de

behöver. En sådan faktor var de professionellas handlingsutrymme. Studien visade även att

hindren för samverkan i vissa kommuner var stora och gjorde samverkan nästintill omöjligt,

medan enheter i andra kommuner hittade sätt att samarbeta. Vidare visade studien att

bristande kunskap och förståelse för uppdrag och lagutrymme mellan enheterna påverkade

samverkan negativt. Kommunikation i samverkan var viktigt och en ökad kontakt mellan

enheterna för personer med funktionsvariationer samt för barn och unga resulterade i en

klarhet gällande vad som är möjligt i samverkan (Andersson et al., 2017)

Rapporten av Andersson et al. (2017) är relevant för denna studie eftersom den fokuserar på

hur en del av det sociala arbetet kring personer med funktionsvariationer ser ut. När det gäller

personer med funktionsvariationer är det inte ovanligt att de behöver stöd eller insatser från

två eller fler olika enheter, att förstå hur samverkan mellan några av dessa enheter kan se ut är

därför viktigt. Denna rapport grundar sig i socialarbetares perspektiv och rapporten skriven

av Andersson et al. (2017) ger en inblick i hur arbetet de utför går till.
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1.4 Teorier

I rapporten används tre olika teorier. Den första teorin är genusperspektivet vilket är en teori

som studerar hur kön samspelar i sociala och kulturella sammanhang samt hur kön förhåller

sig till olika maktstrukturer. Genusperspektivet upplyser att män och kvinnor har olika roller i

samhället som är hierarkiskt ordnade. Enligt perspektivet är mannen i många sammanhang

normen i samhället och kvinnan är underordnad mannen. Genusperspektivet lyfter också upp

att kvinnan lever i ett patriarkalt förtryck (Lindqvist, 2017, s.45.).

Personer som har funktionsvariationer är inte en homogen grupp och män med

funktionsvariationer tenderar att få högre positioner på arbetsmarknaden än kvinnor med

funktionsvariationer samt att vården och rehabiliteringsåtgärder utgår ofta från den manliga

normen. Ett annat exempel på kvinnans förtryck när hon har en funktionsvariation är

svårigheterna att bilda familj. Både vårdpersonal och familj kan ha synpunkter på kvinnans

sätt att leva och hon har högre krav på sig när det kommer till att bilda en familj än vad en

man med en funktionsvariation har. (Lindqvist, 2017, s. 45). Genusperspektivet används i

denna studie för att kunna analysera varför kvinnor med funktionsvariationer utsättas för

olika typer av våld.

Den andra teorin är det intersektionella perspektivet vilket är en teori som belyser hur olika

maktordningar och förtryck samspelar med varandra. Det intersektionella perspektivet

förklarar att en individ kan vara förtryckt av olika samhällsstrukturer samtidigt (Hedenus,

Björk & Shmulyar Gréen, 2015, s. 28).

Det intersektionella perspektivet analyserar hur sociala relationer samverkar med varandra

och i vissa fall kan förtryck förstärkas genom att analysera ytterligare maktdimensioner

(Hedenus, Björk & Shmulyar Gréen, 2015, s. 58). Ett exempel på en intersektionell analys är

samspelet mellan sexism och funkofobi. En kvinna kan vara förtryckt på grund av hennes

kön, men hon kan också vara förtryckt på grund av hennes funktionsvariation. En kvinna med

en funktionsvariation kan leva i ett dubbelt förtryck utifrån det intersektionella perspektivet

(Antonello, Iudici & Turchi, 2019).
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Det intersektionella perspektivet används i denna rapport för att synliggöra det förtryck en

kvinna med en funktionsvariation kan få uppleva när sexism och funkofobi samspelar med

varandra.

Den tredje teorin i rapporten är den sociala modellen inom funktionshinderteori som handlar

om att funktionsvariationer ses som ett resultat av barriärer i samhället. Det är inte individens

funktionsbegränsningar eller skador som är det största problemet, utan samhällets utformning

och dess oförmåga att ge personer med funktionsvariationer likvärdiga möjligheter som

personer utan funktionsvariationer (Lindqvist, 2017, s.47). Teorin fokuserar på de sociala

strukturerna i samhället och menar att den största anledningen till att en person med

funktionsvariationer kan ha svårigheter att leva i ett samhälle är på grund av hur samhället är

uppbyggt. Om samhället ger personer med funktionsvariationer tillgång till insatser som

skapar liknande förutsättningar som personer utan funktionsvariationer har, skulle

funktionsvariationer inte vara ett lika stort hinder för individen. Den sociala modellen

fokuserar även på att försöka motarbeta negativa stereotyper om personer med

funktionsvariationer samt att stärka individer som har funktionsvariationer, detta görs

huvudsakligen genom att teorin utgår från att det inte är individen det är fel på utan problemet

ligger i samhällets oförmåga att anpassa sig till individens funktionsvariation (Lindqvist,

2017, s. 48). Teorin används i denna studie för att få en förståelse till varför personer med

funktionsvariationer kan ha svårigheter i samhället och för att kunna belysa möjliga problem

som uppstår när det gäller utredningar hos socialtjänsten när kvinnor och barn med

funktionsvariationer utsätts för våld.

1.5 Begreppsdefinition och anledning till val av begrepp

Definitionen av begreppet funktionsvariation i denna rapport är de tre olika personkretsarna i

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade §1:

“1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen

ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
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3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på

normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga

livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service”.

I denna rapport kommer begreppet funktionsvariation att användas, begreppet är inte det enda

som används när man beskriver personer med funktionsvariationer. Andra begrepp som kan

användas är funktionshinder och funktionsnedsättning. Valet av begreppet funktionsvariation

baseras på den sociala modellen inom funktionshinderteorin där funktionsvariationen i sig

inte ses som det största problemet, utan samhällets oförmåga att ge insatser till personerna så

att de kan leva med samma rättigheter och möjligheter som en person utan en

funktionsvariation (Lindqvist, 2017). Därför undviker rapporten att använda sig av begreppet

funktionsnedsättning och funktionshinder, då rapporten tar avstånd från att

funktionsvariationer alltid behöver ses som en nedsättning eller ett hinder för personen.

Organisationen Operation kvinnofrids definition av fysiskt våld är när en person skadar en

annan person fysiskt. Det psykiska våldet är det som en person använder sig av för att få

någon att må psykiskt dåligt. Försummelse är en annan typ av våld, som kan tillhöra

kategorin psykiskt våld (Operation kvinnofrid, u.å). Exempel på försummelse kan vara att

medvetet ge personer med funktionsvariationer felaktig medicin, undvika att hjälpa med

deras hygien samt lämna dem utan tillsyn på ett sådant sätt som är oaktsamt (Operation

kvinnofrid, u.å).

1.6 Svårigheter och forskningsetiska överväganden

Svårigheterna som har påverkat resultatet i denna studie var de interna bortfallen.

Socialarbetare är ofta bundna till sekretess i sitt arbete. På grund av detta kunde vissa

intervjupersoner inte svara så utförligt som vi hoppats på några av frågorna då deras svar

angående ärenden skulle kunna identifieras av utomstående och därmed bryta mot

sekretessen.
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De forskningsetiska övervägandena i denna rapport var framförallt viktiga gällande

konfidentialitet då intervjupersonerna delade med sig av historier från sina arbetsplatser och

individers privatliv. För att intervjupersonerna skulle kunna svara så utförligt som möjligt var

det viktigt för dem att de var anonyma. Ytterligare en viktig faktor inom de etiska principerna

var samtycke, detta för att intervjupersonerna skulle vara medvetna om i vilket syfte deras

svar används.

1.7 Metod

De empiriska underlaget för denna rapport baseras på fyra kvalitativa forskningsintervjuer

där socialarbetare som arbetar med kvinnor och/eller barn med funktionsvariationer har

intervjuats. Denna kvalitativa forskningsmetod användes för att få en fördjupad inblick i hur

våldet mot kvinnor och barn med funktionsvariationer beskrivs utifrån socialarbetares

perspektiv. Eftersom denna studie undersöker socialarbetares perspektiv angående våld mot

kvinnor och barn med funktionsvariationer valdes kvalitativa forskningsintervjuer då svaren

från intervjupersonerna tenderar att bli utvecklade och fördjupade till skillnad från om en

kvantitativ forskningsmetod skulle användas (Bryman, 2018, s.61).

Fördelen med den valda metoden var att resultatet från intervjuerna i studien blev

djupgående. Nackdelen var att kvalitativa forskningsintervjuer generellt tar tid, vilket

resulterade till att det endast fanns tid till fyra intervjuer. Intervjuerna skedde via telefon där

intervjupersonerna fick samtycka till att samtalen blev inspelade och att deras svar sedan

skulle transkriberas. Transkriberingen skedde sedan genom att intervjupersonernas svar

transkriberades ordagrant. Dock utelämnades markörer som “äh och “mhm” under

transkriberingen eftersom dessa begrepp kan vara vanligt i talspråk men som inte

nödvändigtvis var relevant för empirin.

Urvalet i metoden var ett strategiskt urval då det var fyra socialarbetare som intervjuades som

i sitt arbete stöter på kvinnor och barn med funktionsvariationer som utsätts för fysiskt och

psykiskt våld. När en kvinna eller ett barn blir utsatt för psykiskt och/eller fysiskt våld

samtidigt som de har en funktionsvariation är det flertal myndigheter som behöver samverka
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med varandra (Andersson et al., 2017). Därför valdes intervjupersonerna utifrån vilket

område de arbetar inom. En intervjuperson arbetar på en skola med barn som har

funktionsvariationer, en arbetar inom barnenheten på socialtjänsten, en arbetar inom

familjeenheten på socialtjänsten, och en arbetar som LSS handläggare. Anledningen till att

intervjupersonerna valdes utifrån deras arbetsområde var för att rapportens resultat skulle få

ett helhetsperspektiv angående kvinnor och barn med funktionsvariationer som utsätts för

våld. Kontakten till intervjupersonerna skedde från första början genom facebookgruppen

Socionomer där flertal människor fick förfrågan om de ville ställa upp i denna studie. Sedan

valdes fyra intervjupersoner ut baserat på de förutbestämda kriterierna som var 1. att de

skulle arbeta inom bestämda områden; med barn på skola, inom LSS samt socialtjänst, och 2.

att de  i sitt arbete träffade kvinnor och/eller barn med funktionsvariationer som utsätts för

våld.

Efter transkriberingen kodades materialet in i nyckelord. Därefter användes nyckelorden för

att skapa teman om intervjuernas innehåll, exempel på teman som användes var; lätta offer,

brist på kunskap och psykiskt våld. Resultatavsnittet i rapporten är indelad i studiens tre

frågeställningar, och de tre frågeställningarna är i sin tur indelade i tre till fem teman. När

materialet sedan analyserades valdes de viktigaste temana ut som sedan kopplades samman

med de valda teorierna.

Resultatet är indelat i rapportens tre frågeställningar. De fyra intervjupersonerna som deltog i

studien refereras i löpande text utifrån vilket yrke de har. Intervju 1 arbetar på en skola med

barn som har funktionsvariationer, intervjuperson 2 arbetar på familjeenheten, intervjuperson

3 arbetar på barnenheten, och intervjuperson 4 arbetar som LSS handläggare.

Pålitlighet är ett annat begrepp för reliabilitet och syftar på tillförlitligen i en studie. När det

handlar om kvalitativa forskningsstudier granskas forskningsprocessen från början till slut

och kvalitén av de olika stegen diskuteras. Reliabiliteten handlar också om huruvida

undersökningen kan upprepas igen  (Bryman, 2018, s.468). Forskningsprocessen i denna

rapport har förklarats i detta metodavsnitt, vilket gör det möjligt för en annan forskare att
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upprepa studien. Rapporten är också strukturerad på ett sådant sätt som gör det möjligt att

bedöma kvalitén i varje steg.

Validitet eller trovärdighet är begrepp inom kvalitativ forskning som syftar på hur trovärdigt

resultatet i ens studie är. Det handlar dels om att forskaren följer de regler som finns för att

göra en kvalitativ forskning samt att forskningsprocessen beskrivs (Bryman, 2018, s.467).

Forskaren ska alltså vara tydlig med vad den gör genom hela forskningsprocessen och något

som också kan stärka validiteten är att ha med citat från den insamlade empirin som stärker

trovärdigheten.

Generaliserbarheten syftar på om resultatet kan generaliseras och representera större grupper

i samhället (Bryman, 2018, s.484). Det kan antas att resultatet i denna studie kan representera

en större grupp av socionomer. I vissa avseenden höll alla intervjupersoner med varandra när

de fick frågor, vilket gör att en slutsats kan dras att flera socionomer har samma perspektiv

som de fyra intervjupersonerna.

2 Resultat

2.1 Hur det psykiska och fysiska våldet gentemot kvinnor och

barn med funktionsvariationer uppfattas av socialarbetare

Exempel på psykiskt våld

“Jag tänker att villkoren för personer med funktionshinder kan utnyttjas i våldsutövning. Jag

utredde en orosanmälan angående ett barn som var rullstolsburen. Under utredningens gång

kom det fram att föräldern kunde ställa barnets saker, allt från leksaker till medicin, högt uppe

på möbler vilket gjorde att barnet som var rullstolsburen inte kunde nå sina saker.” -

Intervjuperson 3, barnenheten.

Intervjuperson 1, som arbetar på en skola med barn med funktionsvariationer, berättade om

flertal situationer där barn med funktionsvariationer utsätts för psykiskt våld av skolpersonal.

Intervjuperson 1 arbetar på en skola som ligger vägg i vägg till en annan skola, där barn med
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lätta eller utan funktionsvariationer går. Eftersom skolorna ligger så nära varandra har hen

kontakt med personalen där också. Hen kan märka att det finns negativa attityder gentemot

barn med ADHD som inte har en så pass allvarlig grad av diagnosen så att de kan få gå på en

skola för barn med funktionsvariationer. Hen berättade hur lärare kan frysa ut dessa barn och

tycka att de är jobbiga.

“Jag har varit med om flera gånger att barn med ADHD har blivit utskickade från

klassrummen för att lärarna anser att de stör klassen. De är inte tillmötesgående med dessa

barn och vissa av lärarna förstår inte att barn med ADHD har svårigheter också och att de

behöver hanteras på ett visst sätt. Jag har också ett exempel från min skola, där det finns en

kille vars funktions hinder inte syns så mycket. Ingen av de andra i personalen engagerar sig i

honom då. Det är en mentalitet att klarar han sig själv får han klara sig själv, liksom. När jag

insåg det började jag leka med honom och fick tillsägelse från mina kollegor att inte göra det.

Det märks ganska tydligt att han känner sig utanför.”

Våldsutövning från närstående

Intervjuperson 2, som arbetar inom familjeenheten, ser hur både barn och kvinnor blir illa

behandlade på grund av sin funktionsvariation. Intervjuperson 2 upplever att många föräldrar

inte kan hantera sina barn som har en funktionsvariation och utövar bestraffningar genom

fysiskt våld samt att de använder nedsättande ord mot barnen. Försummelse är något hen

också märker sker mot både barn och kvinnor med funktionsvariationer;

“Ibland när jag gör utredningar kommer det fram hur både föräldrar till sina barn men också

män som är tillsammans med en kvinna med funktionsvariationer, vägrar att ge dem deras

mediciner som dem behöver, speciellt om det har uppstått en konflikt som den närstående inte

är tillräckligt mogen för att hantera.”

Intervjuperson 2 ger också ett exempel på en anmälan hen fick utreda där en kvinna med en

funktionsvariation  blev fysiskt misshandlad;

“Det var ett fall då en vuxen kvinna som hade en intellektuell funktionsnedsättning samt grov

ångest kom till oss. Under ett års tid pågick utredningen om varför hon mådde dåligt tills det

kom fram att hennes föräldrar misshandlade henne. Hon förstod inte riktigt att det var fel de

hon blev utsatt för, och för mig var det ganska tydligt hur föräldrarna utnyttjade hennes

svaghet. Exempelvis sa föräldrarna till henne att hon inte förstår någonting och om hon skulle

berätta för socialtjänsten vad hon hade varit med om skulle hon aldrig klara sig ensam, för de

skulle lämna henne.”
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Psykiskt våld av vårdpersonal

Intervjuperson 4, som är LSS-handläggare, berättade om ett fall där en kvinna med en

intellektuell funktionsvariation som var lesbisk befann sig på en dagverksamhet. Personalen

kunde reta kvinnan om att hon var lesbisk på ett nedvärderande sätt, genom att exempelvis

skämta med klienten att hon var kär i all kvinnlig personal. Ett annat exempel som

intervjuperson 4 berättade om var om en kvinna med en funktionsvariation som var tjock.

Personalen sa då till klienten att hon inte får dricka läsk, inte får äta för stora portioner, och

det hände ibland att personalen ljög om att maten på boendet var slut.

“Det hände en gång som jag minns väl att personalen sa till klienten att hon hade blivit väldigt

tjock, på ett otroligt nedlåtande sätt. Klienten fick då panik samtidigt som jag försökte lugna

henne genom att säga att alla kroppar ser olika ut. Personalen fortsatte reta klienten för

hennes vikt och tillslut fick jag säga ifrån då det märktes tydligt hur klienten tog illa vid sig.”

Intervjuperson 4 menar med att det finns tydliga maktskillnader mellan klienterna som har

funktionsvariationer och vårdpersonal som arbetar med klienterna. I många fall kan

vårdpersonalen hantera sin maktposition, men det sker också att personalen missbrukar den,

som i detta exempel.

Ifrågasättande av personer med funktionsvariationers upplevelser

Intervjuperson 2, som arbetar på familjeenheten, lyfte upp ett fall där en kvinna med en

funktionsvariation utsattes för sexuellt våld i hemmet.

“Situationen var väldigt problematisk. Jag försöker alltid utgå från mitt arbete att vara på

kvinnans sida, men i denna situation var det väldigt svårt. Kvinnan hade en

funktionsnedsättning samtidigt som hon också hade svårigheter med hallucinationer. När hon

berättade att hon blev utsatt för våldtäkt av sin man så sa min chef att jag skulle höra av mig

till hennes psykolog, för hon kunde lika gärna hitta på. Det märktes också att hennes man

utnyttjade situationen av det, eftersom det sedan kom fram att han fortsatte utsätta henne för

övergrepp under utredningens gång. Jag anser att både mannen men vi som myndighet också

utsatte henne för våld, genom att inte akut hjälpa henne från en utsatt miljö”.
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Föräldrar som undviker att engagera sig i barnens uppväxt

Slutligen berättade intervjuperson 1, som arbetar med barn med funktionsvariationer på en

skola, om hur en flicka med en funktionsvariation utsattes för psykiskt våld av sina föräldrar.

“De är två barn i familjen, då flickan har en funktionsvariation och hennes syskon inte.

Flickan får inte träffa kompisar till skillnad från sitt syskon, hon har berättat för mig att hon

endast sitter hemma på helgen med sin ipad och att hennes föräldrar inte orkar hitta på

aktiviteter med henne men att de leker med hennes syskon. När jag träffar föräldrarna tycker

jag också att det är tydligt hur de behandlar barnen olika. När flickan beter sig dåligt orkar de

inte säga ifrån och hon får bete sig hur hon vill, medan de alltid har ett extra öga på hennes

syskon. För mig är detta en typ av psykiskt våld, att inte ge sitt barn en god uppfostran och inte

ge en trygg och rolig barndom.”

2.2 Orsaker till att kvinnor och barn med funktionsvariationer

utsätts för fysiskt och psykiskt våld utifrån socialarbetares

perspektiv

Brist på kunskap

Enligt intervjupersonerna är orsakerna till att kvinnor och barn med funktionsvariationer

utsätts för fysiskt och psykiskt våld i högre utsträckning delvis på grund av bristen på

kunskap som finns hos personer runt omkring dem. Dessa personer kan till exempel vara

föräldrar, partners, eller andra familjemedlemmar. Intervjupersonerna menar att denna

okunskap inte enbart ligger hos de anhöriga utan det kan även handla om brist på kunskap

från individerna med funktionsvariationer. I dessa fall kan det handla om att kvinnor och barn

med funktionsvariationer inte alltid förstår att de utsätts för psykiskt eller fysiskt våld.

Intervjuperson 1 arbetar på en skola med barn som har funktionsvariationer, hen har även

erfarenhet av att arbeta med barn utan funktionsvariationer och kunde ge en inblick i hur

skillnaderna i hanteringen av barnen kan se ut

“...barnen är svårare att hantera. Föräldrar har lättare att tappa fattningen med barn med

funktionshinder, och barnen förstår inte alltid vad föräldrarna menar, och då visar föräldrarna

det fysiskt istället.”
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Intervjuperson 2 som arbetar på familjeenheten var liksom intervjuperson 1 inne på att

orsakerna som ligger bakom problemet är brist på kunskap från anhörigas sida:

“...jag tänker att mycket handlar om att föräldrar inte har förståelse och brist på kunskap.

Barn är generellt mer utsatta i samhället när de är funktionsnedsatta. Så utifrån föräldrarnas

perspektiv tror jag det handlar om brist på kunskap, tålamod och förståelse.”

Lätta offer

Bristen på kunskap från kvinnor och barn med funktionsvariationers sida är delvis en av

anledningarna till att de blir till lätta offer enligt intervjuperson 4, som är LSS handläggare.

Hen berättade att kvinnor med funktionsvariationer är “lätta byten” för sexuellt våld eftersom

de inte säger ifrån, kan göra motstånd eller är medvetna om att det är fel. Intervjuperson 3,

som är socialsekreterare på barnenheten, pratade även om att kvinnor och barn med

funktionsvariationer utsätts för fysiskt och psykiskt våld i högre utsträckning eftersom de är

en extra utsatt grupp och kan anses vara lätta offer.

“Det kan även vara enklare för våldsutövare att isolera en person med funktionsvariation

eftersom de utifrån sina svårigheter kanske redan har ett begränsat nätverk och snävare social

arena än genomsnittet.”.

Hen berättade att det begränsade sociala nätverket även gör det svårt för andra människor att

upptäcka vad som händer bakom stängda dörrar. Även intervjuperson 4, som är LSS

handläggare, refererade till kvinnor och barn med funktionsvariationer som “lätta offer”. Dels

för att de inte alltid har förståelse för vad som händer, har svårt att uttrycka sig verbalt samt

att de kan ha svårt att ta sig fram fysiskt,

“... det är "lätta" offer,  utifrån vissa psykiska och/eller fysiska begränsningar. En

rullstolsbunden kan tex ha det svårare att ta sig ifrån en våldssituation. Sedan tror jag även att

beroende situationen påverkar mycket, att en går med på saker för annars kanske en inte får

sina behov tillgodosedda.”

Blir inte betrodda

Flera av intervjupersonerna kom in på spåret att de individer som utsätter kvinnor och barn

med funktionsvariationer för fysiskt och/eller psykiskt våld ofta har inställningen att de inte

kommer att bli upptäckta. Detta grundar sig i att personer med funktionsvariationer inte alltid
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blir betrodda när de berättar att de blivit utsatta för någon typ av våld samt att de är i en

beroendeställning till exempelvis föräldrar eller partners. Detta skildras tydligt i vad

intervjuperson 3, som är socialsekreterare på barnenheten, säger:

“beroendeställningen är så tydlig att det kan upplevas som riskfritt för våldsutövare att utöva

våld, ‘hon kommer aldrig berätta för hon behöver mig’. Det kan även vara enklare för

våldsutövare att isolera en person med funktionsvariation eftersom de utifrån sina svårigheter

kanske redan har ett begränsat nätverk och snävare social arena än genomsnittet.”

Hen fortsatte sedan med att berätta om ungdomar med funktionsvariationer som har ett

utagerande beteende och om deras möjligheter att bli betrodda när de berättar att de blivit

utsatta för våld: “Det är svårt för någon i den situationen att bli trodd i att vara våldsutsatt

och det är svårt att få en sammanhängande berättelse som känns trovärdig för ett

rättssystem”. Enligt intervjuperson 1, som arbetar på en skola med barn med

funktionsvariationer, är barn och ungdomar redan en utsatt grupp, med en funktionsvariation

blir de extra utsatta och riskerar att utsättas för fysiskt och psykiskt våld. Hen berättar att

detta våld vanligen sker i hemmet och utövas av föräldrarna. Hen var även inne på bristen på

förtroende till barn och unga med funktionsvariationer samt att föräldrar lättare kan komma

undan med våldet

“Föräldrar som slår sina barn tänker nog också att barn som går i särskola inte alls blir

betrodda i samma utsträckning som om ett annat barn skulle berätta att de blir slagna. Det är

lättare som förälder att skylla på att barnet har ramlat och då försvara eventuella blåmärken

exempelvis.”

2.3 Svårigheter gällande utredningar hos socialtjänsten angående

fysiskt och psykiskt våld mot kvinnor och barn med

funktionsvariationer utifrån socialarbetares perspektiv

Kommunikationssvårigheter

“Jag skulle inte säga att utredningar gällande barn eller kvinnor med funktionshinder

som utsätts för våld är svårare att utreda, jag tycker alla utredningar när det gäller

våld är svårt. Men det kan bli svårt att få den våldsutsatta att förstå att den är utsatt

och att få den att berätta för mig vad den har varit med om. Vissa funktionsnedsatta
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förstår inte alltid vad som är rätt och fel, vilket i sig kan försvåra utredningen. Sedan

är kvinnor och barn redan två grupper i samhället som är utsatta” - Intervjuperson 2,

familjeenheten.

Alla fyra intervjupersoner uppgav i intervjuerna att en av de största svårigheterna gällande

utredningar som handlar om kvinnor och barn med funktionsvariationer som utsätts för våld

är kommunikationen mellan klienten och utredaren samt okunskapen som socionomerna

anser att de har när de kommer till funktionsvariationer. Intervjuperson 1, som arbetar på en

skola för barn med funktionsvariationer, uppgav att det är svårt från första början att veta om

ett barn med funktionsvariationer utsätts för våld eller inte. Denne menar att många av de

barnen hen möter i sitt arbete har grav autism och pratar inte överhuvudtaget, vilket då

försvårar kommunikationen mellan intervjuperson 1 och barnen. Personen själv utreder inte

anmälningar, men har nära kontakt med socialtjänstens utredare när det handlar om

våldsutsatta barn som har funktionsvariationer. Intervjuperson 1 har gjort flertal

orosanmälningar till socialtjänsten då flera barn som hen arbetar med har kommit till skolan

med blåmärken och diverse fysiska skador.

Okunskap bland socionomer

“Jag tycker också det är svårt att samtala med barn som har en funktionsnedsättning då jag

inte är en psykolog och jag vet inte riktigt hur jag ska prata med någon som har exempelvis

autism. Socialsekreterare besitter inte samma kunskap som psykologer och då är det svårare

att upptäcka om någon far illa. Och sen frågar jag mig ibland om dem förstår att det dem

genomgår inte är okej, eller om man förstår mindre när man har en funktionsnedsättning.” -

Intervjuperson 2, familjeenheten.

Intervjuperson 3, som arbetar inom barnenheten, kan uppleva svårigheter att få en

sammanhängande berättelse från barn med funktionsvariationer som rättssystemet sedan kan

använda i utredningar när det handlar om barn som är våldsutsatta. Intervjuperson 3

förklarade också att ett barn med en intellektuell funktionsnedsättning kan behöva mer tid

och annorlunda utredningsmetoder. Enligt hen krävs det också mer energi från hen som

socialsekreterare i utredningar gällande barn med funktionsvariationer som utsätts för våld. I

vissa ärenden krävs det mer tid av socialsekreteraren, då barnet kan ha svårigheter att förstå

frågorna och socialsekreteraren kan ha svårigheter att tolka svaren. Andra barn som
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intervjuperson 3 har fått träffa klarade inte av ögonkontakt, vilket ledde till att intervjuperson

3 har fått anpassa sitt arbetssätt till barnets förmåga. Hen gav som exempel att denne har åkt

bil med ett barn för att det var den miljön barnet trivdes i och inte blev tvingad till

ögonkontakt. “Det har blivit långa bilresor ibland, haha.”

Svårigheter i utredningar

“I vissa utredningar angående personer med funktionshinder kan det vara viktigt med tolk,

speciellt när det kommer till personer som har svårt att prata. Problematiken med tolk är att

det är ofta personer som är nära den funktionshindrade som förstår denne bäst. Om det är en

närstående eller vårdpersonal som då utsätter personen för våldet kan detta försvåra

utredningen ännu mer. Samtidigt finns det en stor personalbrist inom LSS vilket gör att vi inte

har resurser till att alltid hjälpa alla till det yttersta.” Intervjuperson 4, LSS-handläggare.

Intervjuperson 4 förklarade att det finns flertal olika faktorer som försvårar utredningar

gällande våldsutsatta kvinnor och barn med funktionsvariationer. Dels gällande

kommunikationssvårigheter och personalbrist, men hen lyfte också upp okunskapen hos de

utsatta gällande vad våld är och hur det uttrycker sig:

“En förbättring som kan göras inom detta område är att utbilda alla om våldsbegreppet och

vad våld faktiskt är. Våld är en vid bemärkelse och många gånger kan det vara osynligt. Jag

tror det är otroligt viktigt att personer med funktionshinder blir utbildade och att det kan få

verktyg till att säga ifrån.”

2.4 Analys av resultatet

Utmärkningen av det fysiska och psykiska våldet mot kvinnor och barn med

funktionsvariationer ur socialarbetares perspektiv

Intervjupersonerna gav olika exempel på hur våld mot kvinnor och barn med

funktionsvariationer utmärks. Dels genom att utnyttja personens funktionsvariation i vålds

utövningen, genom att exempelvis ställa saker högt upp i hemmet så att en person som är

rullstolsburen inte når. Andra exempel på våldets utmärkningar enligt socialarbetare är

förutfattade meningar gentemot personer med funktionsvariationer, hot och nedvärderande
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ord gentemot personer, samt att vårdpersonal kan missbruka sin maktposition. Försummelse

och dålig omsorg är också exempel på utmärkningar av våldet enligt socialarbetare, samt

sexuella övergrepp i hemmet. Detta överensstämmer med delar av BRÅs rapport om hur det

fysiska och psykiska våldet mot barn med funktionsvariationer utmärks.

Enligt BRÅ:s rapport utmärks det fysiska och psykiska våldet mot barn med

funktionsvariationer främst genom att de utsätts för mobbning i skolan, omsorgssvikt samt

sexuellt våld i hemmet. Rapporten visar även att kvinnor med funktionsvariationer även löper

en större risk att utsättas för sexuellt våld i hemmet (BRÅ, 2007), vilket även är ett spår som

två av intervjupersonerna var inne på. En skillnad mellan resultaten i utmärkandet av våldet

från denna studie och BRÅs rapport är att socialarbetarna i denna studie uttrycker

försummelse som en typ av våld samt att barn med funktionsvariationer utsätts för våld i

form av att de inte får den medicin de behöver, vilket BRÅs studie inte gjorde.

De valda teorierna kan ge en förklaring till rapportens resultat gällande utmärkningen av de

fysiska och psykiska våldet gentemot kvinnor och barn med funktionsvariationer ur

socialarbetares perspektiv. Genusperspektivet syftar till att män och kvinnor är hierarkiskt

ordnade i samhället (Lindqvist, 2017, s.45), där kvinnor i många fall kan vara i en utsatt

position i relation till mannen, som kan förtrycka henne i samhället. Resultatet i denna studie

gav ett exempel på ett fall där en man våldtog sin sambo och att han fortsatte med

övergreppen under utredningens gång. I detta exempel har mannen en maktposition och

förtrycker kvinnan genom att utsätta henne för våld. Intervjuperson 2 tyckte att mannen

utnyttjade hennes funktionsvariation eftersom han var medveten om att på grund av kvinnans

funktionsvariation kan det finnas svårigheter med utredningen hos socialtjänsten. Enligt det

intersektionella perspektivet kan situationen förklaras med att kvinnan som hade en

funktionsvariation lider av ett dubbelt förtryck.

Med försummelse menas att avsiktligen ge dålig omsorg till de som behöver det, genom att

exempelvis inte ge medicin till en person med funktionsvariation eller att inte stimulera ett

barn med en funktionsvariation (Operation kvinnofrid, u.å), som denna rapportens resultat

gav exempel på. Detta kan kopplas till den sociala modellen inom funktionshinderteori, som
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belyser barriärer i samhället som begränsar personer med funktionsvariationer. Den sociala

modellen skulle i detta avseende argumentera för att om ett barn med en funktionsvariation

skulle få de verktyg och vård denne behöver, så skulle denne kunna leva som vilken

människa som helst (Lindqvist, 2017, s.47). Problematiken ligger alltså inte hos barnet med

funktionsvariation enligt denna teori, utan föräldrarnas oförmåga att ta hand om ett barn med

en funktionsvariation.

Orsaker till att kvinnor och barn med funktionsvariationer utsätts för våld

utifrån socialarbetares perspektiv

Rapportens resultat tar upp exempel på orsaker till att kvinnor och barn med

funktionsvariationer utsätts för fysiskt och psykiskt våld ur socialarbetares perspektiv.

Intervjupersonerna tog upp att föräldrar kan ha svårigheter att hantera sina barn med

funktionsvariationer, på grund av brist på kunskap och förståelse. Ytterligare var det 2

intervjupersoner som menade att en av orsakerna till att kvinnor och barn med

funktionsvariationer utsätts för våld är på grund av att dessa två grupper är lätta offer. Detta

då de kan ha svårigheter att ta sig ifrån en situation där de blir slagna eller att de inte blir

betrodda i utredningar. En intervjuperson tog också upp att dessa två grupper ofta är i en

beroendeställning till andra individer, vilket kan resultera i att deras beroendeställning

utnyttjas i våldsutövningen.

I rapporten “Intimate Partner Violence Against Disabled Persons: Clinical and Health

Impact, Intersections, Issues and Intervention Strategies” (Antonello, Iudici & Turchi, 2019)

visar resultaten att våld mot kvinnor med funktionsvariationer sällan rapporteras på grund av

bland annat emotionella, sentimentala och ekonomiska anledningar, detta då offren ofta står i

en beroendeställning till personen eller personerna som utövar våldet (Antonello, Iudici &

Turchi, 2019). I BRÅ.s rapport (2007) nämns att en orsak till att kvinnor med

funktionsvariationer utsätts för sexuelltvåld är att de har en bristande förmåga att sätta

gränser, samt att en orsak till att barn med funktionsvariationer utsätts för våld i familjen är

en bristande anknytning till föräldrarna. Likheterna mellan tidigare forskning och denna

studie är främst uppfattningen att de våldsutsatta är i en beroendeställning till de som utövar
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våldet. Den främsta skillnaden är att orsakerna i denna rapport fokuserar mer på att de

våldsutsatta är “lätta offer” än vad den tidigare forskningen gjort.

Två av intervjupersonerna menade att en av orsakerna till att kvinnor med

funktionsvariationer utsätts för fysisk och psykiskt våld är på grund av att de är lätta byten.

Enligt genusperspektivet är en kvinna som lever i ett patriarkalt samhälle redan förtryckt, då

hon är underordnad mannen (Lindqvist, 2017, s.45). Maktperspektivet inom genus kan

handla om att män utnyttjar kvinnor och deras position i samhället. Genom att utsätta kvinnor

med en funktionsvariation för våld, utnyttjar mannen kvinnans redan utsatta situation.

Genusperspektivet är ett verktyg till att förklara kvinnors utsatthet i relation till män, vilket

kan ge en förklaring till varför intervjupersonerna under resultatets gång kunde ge flertal

exempel på när män utsätter kvinnor för våld. Det intersektionella perspektivet kan användas

för att upplysa om orsaken till att kvinnor och barn utsätts för våld kan bero på deras dubbla

förtryck. Intervjuperson 2 indikerade att kvinnor och barn redan är i en utsatt position i

samhället, samspelar detta med en funktionsvariation kan de bli dubbelt så utsatta. Den

sociala modellen styrker intervjupersonernas hypoteser att en av orsaker till våld mot kvinnor

och barn med funktionsvariationer är okunskapen hos föräldrar och vårdpersonal kring

funktionsvariationer. Den sociala modellen kan också ifrågasätta beroendeställningen som en

person med en funktionsvariation har till en närstående. Beroendeställningen kan begränsa en

person med en funktionsvariation och medföra svårigheter att ta sig ur en situation där denne

blir utsatt för våld.

Svårigheter gällande utredningar utifrån socialarbetares perspektiv

Rapportens resultat lyfter upp svårigheter som socialarbetare anser finnas gällande

utredningar när kvinnor och barn med funktionsvariationer utsätts för våld. Exempel på

svårigheter som lyfts upp är att klienterna ibland inte förstår själva vad de har blivit utsatta

för, att det kan finnas svårigheter i kommunikationen samt att klienten inte kan förklara vad

den har blivit utsatt för. Intervjuperson 4 tog även upp att i vissa ärenden krävs det tolk.

Tolken kan vara närstående till personen med funktionsvariationen och samtidigt vara den

närstående som utsätter personen med en funktionsvariation för våld. Detta kan försvåra
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utredningar samt resultera i att klienten hamnar mellan stolarna. Socionomerna lyfte också

upp okunskap hos dem själva angående olika funktionsvariationer, samt att det krävs mer

resurser i vissa utredningar och annorlunda utredningsmetoder.

I rapporten från BRÅ (2007) tas det upp att möjligheterna för förebyggandet av våld mot

personer med funktionsvariationer grundar sig i vårdpersoners möjlighet att upptäcka och

reagera på våld, det är inte möjligt för socialarbetare att göra utredningar om våldet inte först

uppmärksammas. Enligt rapporten “Intimate Partner Violence Against Disabled Persons:

Clinical and Health Impact, Intersections, Issues and Intervention Strategies” (Antonello,

Iudici & Turchi, 2019) är det en liten del av kvinnor med funktionsvariationer som anmäler

att de utsätts för våld i nära relationer, vilket leder till att möjligheterna att få stöd och hjälp

inte är stora. Rapporten tar även upp att rädsla för förövaren, att inte vilja förlora dem samt

beroendet av deras stöd i det vardagliga livet är faktorer som påverkar att de våldsutsatta inte

kontaktar myndigheter för hjälp (Antonello, Iudici & Turchi, 2019).

Den sociala modellen inom funktionshinderteori kan användas för att uppmärksamma de

svårigheter som finns när det kommer till utredningar om kvinnor och barn med

funktionsvariationer som utsätts för våld. Enligt teorin finns det en oförmåga hos samhället

att anpassa sig och bygga upp resurser som socialtjänsten kan använda sig av under

utredningarna. Den sociala modellen kan argumentera för att samhället borde utforma

kommunikationsverktyg så att alla kan föra en dialog med socialtjänsten, vare sig individen

har en funktionsvariation eller inte. Den sociala modellen menar också det inte är personer

med funktionsvariationer som utsätts för våld som i första hand ska ansvara för att ta sig ur

situationen, utan samhället måste ta ansvar för de personer som utsätter dessa grupper för

våld och förhindra att våldet överhuvudtaget förekommer.

4 Diskussion och slutsats

Syftet med studien var att beskriva socialarbetares perspektiv angående fysiskt och psykiskt

våld gentemot kvinnor och barn med funktionsvariationer. Utgångspunkten var tre

26



frågeställningar; hur våldet utmärks mot kvinnor och barn med funktionsvariationer,

orsakerna till våldet samt svårigheter när ärenden om våldet utreds utifrån socialarbetares

perspektiv.  Resultatet från undersökningen påvisade att enligt socialarbetare utmärks våldet

gentemot kvinnor och barn med funktionsvariationer av hot, nedvärderande ord, sexuella

övergrepp, fysiskt våld, missbrukande maktpositioner av vårdpersonalen, försummelse och

omsorgssvikt.

Orsakerna till psykiskt och fysiskt våld gentemot kvinnor och barn med funktionsvariationer

var enligt intervjupersonerna brist på kunskap hos vårdpersonal, närstående och personer med

funktionsvariationer, samt att personer med funktionsvariationer ofta är i en

beroendeställning och att de kan ses som lätta offer.

Svårigheter gällande utredningar enligt intervjupersonerna var kommunikationssvårigheter,

okunskap bland socionomer om olika funktionsvariationer samt att klienterna inte själva

förstår att de blir utsatta.

Studiens resultat kan bidra med kunskap och förståelse till det sociala arbetet. Intervjuperson

4 diskuterade om att det finns för få resurser gällande arbetet med personer med

funktionsvariationer, vilket kan ge en förståelse till att fler insatser i det sociala arbetet

behövs inom detta område. Intervjuperson 2 gav kunskap kring det bristande förtroendet från

vissa myndighetspersoner gentemot kvinnor och barn med funktionsvariationer när de

berättar att de är våldsutsatta. Informationen kan påvisa brister i utredningar gällande fysiskt

våld mot kvinnor och barn med funktionsvariationer. Studiens resultat kan vara förebyggande

då den kan ge information till socialarbetare som kan arbeta mot att färre kvinnor och barn

med funktionsvariationer ska behöva leva i destruktiva miljöer.

Den tidigare forskningen gällande socialarbetares perspektiv på utsattheten som personer med

funktionsvariationer står inför är tunn, denna rapport bidrar med en ökad förståelse för hur

socialarbetare arbetar och ser på ämnet. Rapporter som till exempel “Våld mot personer med

funktionshinder” (BrÅ, 2007) och “Intimate partner violence against disabled persons:

clinical and health impact, intersections, issues and intervention strategies” (Antonello,

Iudici & Turchi, 2019) tar upp hur utsattheten och våldet såg ut utifrån personer med
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funktionsvariationers perspektiv och rapporter som till exempel “Samverkan för barn med

funktionsnedsättning i socialt utsatta familjer” (Andersson et al., 2017) undersöker hur

arbetet inom olika enheter inom det sociala arbetet ser ut. Denna rapport fungerar som ett

sorts mellanting och kan fylla ut den bristande forskningen på socialarbetares perspektiv.

Det finns flertal faktorer enligt intervjupersonerna som påverkar problematiken gällande

kvinnor och barn med funktionsvariationer som utsätts för våld, dels under själva

våldsutövningen men också under utredningens gång hos socialtjänsten.

Studiens resultat kan öppna dörrar för intresse för ytterligare forskning kring ämnet.

Exempelvis skulle det kunna vara av intresse att intervjua personer med funktionsvariationer

och deras perspektiv utifrån liknande frågeställningar och sedan göra en komparativ studie

utifrån resultaten av intervjuerna.
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6 Bilaga - Intervjuguide

Denna intervju ligger till grund för en fältrapport på socionomprogrammet som handlar om

fysiskt och psykiskt våld mot kvinnor och barn med funktionsvariationer. Syftet med

intervjun är att få din upplevelse angående det sociala arbetet gällande fysiskt och psykiskt

våld mot barn och kvinnor med funktionsvariationer. Intervjun kommer ta cirka 30 minuter.

Innan intervjun ska jag informera dig om de etiska aspekterna angående intervjun.

Du kommer vara anonym när intervjun färdigställs genom att ta bort namn och andra saker

som kan kopplas till din identitet.

Du har rätt att stoppa intervjun när som helst utan att jag ifrågasätter.

Är det ok att intervjun spelas in? Inspelningen kommer raderas efter intervjun färdigställs och

det är bara jag som intervjuare som kommer lyssna på din inspelning.

Du kommer få läsa igenom intervjun innan den skickas in till läraren.

Är det okej för dig att denna intervju sedan används i min fältrapport där kursansvarig

kommer bedöma min rapport och där också andra elever i klassen kommer kunna ta del av

delar av intervjun när vi ska opponera på varandras uppsatser?

Fråga 1: Hur länge har du arbetat som socionom?

Fråga 2: Kan du ge exempel på situationer när du som socialarbetare för möta kvinnor och

barn med funktionsvariationer som utsätts för fysiskt och psykiskt våld?

Fråga 3: Hur upplever du att våldet mot kvinnor och barn med funktionsvariationer ser ut?

Fråga 4: Varför tror du att kvinnor och barn med funktionsvariationer utsätts för psykiskt och

fysiskt våld i högre utsträckning än kvinnor och barn utan funktionsvariationer?

Fråga 5: Tror du att det är svårare att upptäcka psykiskt och fysiskt våld mot kvinnor och barn

som har funktionsvariationer än de som inte har det?

Fråga 6: Finns det en särskild typ av våld de utsätts för på grund av att de har

funktionsvariationer?

Fråga 7: I så fall: varför och på vilket sätt?
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Fråga 8: Är det svårare att göra en utredning när en anmälan om våld mot kvinnor och barn

med funktionsvariationer, och om svaret är ja, varför?

Fråga 9: Hur görs en utredning gällande kvinnor och barn med funktionsvariationer som har

svårigheter att kommunicera med en socialarbetare?

Fråga 10: Finns det speciella insatser för kvinnor och barn med funktionsvariationer som

utsätts för psykiskt och fysiskt våld?

Fråga 11: Hur ser du på tillvägagångssättet i det sociala arbetet för att hantera ärenden

angående kvinnor och barn med funktionsvariationer som utsätts för våld?

Fråga 12: Vill du tillägga något?

Fråga 13: Finns det något jag borde fråga dig som jag inte har gjort?
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