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Pilotarbete för att synliggöra våld mot kvinnor med 

funktionsnedsättning: 

Sju referensgruppsdeltagares erfarenheter från åren 2007-2009 
 

Emma Flodén 

 

Studiens syfte var att undersöka deltagarnas erfarenheter av att ingå i en 

referensgrupp för en projektverksamhet. Referensgruppen skulle arbeta med 

att synliggöra våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Sju 

referensgruppsdeltagare intervjuades. Intervjuerna bearbetades 

huvudsakligen med meningskategorisering utifrån grundad teori, men även 

svarsfrekvenser från kompletterande frågor med fast svarsalternativ 

redovisas. Samtliga deltagare var representanter i referensgruppen mellan 

åren 2007-2009 och kom från olika föreningar och organisationer i Västra 

Götalands Län. I resultatet framkom att deltagarnas erfarenheter upprepade 

gånger visade en polarisering mellan olika upplevelser av olika företeelser 

som klarhet över mål och syfte med referensgruppen, användning av 

feedback och klimatet i referensgruppen. Samt ett tydligt socialt 

utbytesperspektiv med kostnader och belöningar som inverkade på 

samspelet i referensgruppen. Slutsatser är att det är av vikt att gå ut med 

ännu tydligare information om syfte, mål och förväntningar med 

referensgruppen, beakta definition av målgrupp, förebygga upplevelser av 

kränkande bemötande samt ha en medvetenhet om att deltagarnas 

motivation för sitt uppdrag hänger samman med flera förhållanden som kan 

öka respektive minska motivationen. 

 

Keywords: disability, women, violence, goal-setting 

 

 

Inledning 
 

Var tionde individ i Sverige har någon form av funktionsnedsättning (Utredningsinstitutet 

Handu, 2005). Enligt en studie av folkhälsoinstitutet har 1,5 miljon svenskar i åldern 16-84 en 

funktionsnedsättning (Arnhof, 2008). Utifrån Statistiska centralbyråns (2004) undersökning 

framkom att en miljon människor i åldern 16-64 år i Sverige har ett funktionshinder, det vill 

säga var femte person. Definitionen av funktionshinder som Statistiska centralbyrån använder 

är baserad på FN:s standardregler som menar att ”funktionsnedsättning” innefattar ett stort 

antal olika funktionshinder som kan vara på grund av fysiska eller intellektuella skador eller 

sjukdomar, syn- eller hörselskador eller – sjukdomar, medicinska tillstånd eller 

mentalsjukdomar. Dessa sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller 

övergående natur. Enligt samma undersökning är den större delen av dessa kvinnor, det vill 

säga mer än 500 000 av dessa personer som uppger att de har ett funktionshinder utifrån 

denna definition kvinnor (Statistiska centralbyrån, 2004). Dock skiljer sig innebörden av 

definition av funktionshinder därför skapar det svårigheter att få en slutgiltig beräkning av hur 

många av Sveriges befolkning som har ett eller flera funktionshinder, då val av definition är 

styrande och avgörande för varje beräkning (Brottsförebyggande rådet, 2007).   

   Kunskapen i Sverige om våld mot individer med funktionshinder är otillräcklig och ett 

ganska outforskat område. Graden av beroende, sårbarhet och osynlighet som ett 

funktionshinder kan innebära, är speciellt betydelsefullt för utsattheten av våld 



3 
 

(Brottsförebyggande rådet, 2007). Det uttalande beroendet av personlig assistans menar 

forskarna skapar en unik exponeringsrisk, ökad risk och sårbarhet för att utsättas för 

övergrepp och våld, och har identifierats som ett betydande problem (Curry, Powers & 

Oschwald, 2003; Nosek, Foley, Hughes & Howland, 2001; Utredningsinstitutet Handu, 

2005). Beroendet kan också minska det fysiska försvaret, bland annat genom att begränsa 

flyktmöjligheter (Nosek et al., 2001). Sårbarheten kan förklaras genom att vissa av dessa 

individer inte har samma förutsättningar att kommunicera det som har hänt, samt svårigheten 

att uppfattas som trovärdig. Utsattheten handlar om att den enskilda individens kontakter med 

omgivningen kan vara begränsade, vilket kan medverka till att utsattheten inte kommer upp 

till ytan (Brottsförebyggande rådet, 2007).  

   Socialstyrelsen definition av våld och övergrepp mot kvinnor används i denna studie och 

avser handlingar som är brott mot liv, hälsa, frihet och frid samt sexualbrott 

(http://www.socialstyrelsen.se/valdochsexhandel). En mer specificerad definition av våld och 

utsatthet inom nära relationer benämns som fysiskt, psykiskt, och sexuellt våld, samt social 

och materiell/ekonomisk utsatthet. Med fysiskt våld menas tillexempel att bli knuffad, 

fasthållen, slagen, sparkad eller dragen i håret. Till psykiskt våld räknas ”direkta eller indirekt 

hot, mot kvinnan och/eller mot eventuella barn eller att kvinnan blir förlöjligad. Även våld 

eller hot om våld mot husdjur kan räknas till den psykiska utsattheten”. Som sexuellt våld ses 

våldtäkt, andra påtvingade sexuella handlingar och alternativt sexuella handlingar 

som kvinnan inte vågar säga nej till. Social utsatthet definieras som ”Frihetsinskränkningar 

som isolering genom att bli hindrad från att träffa släkt och vänner eller att delta i sociala 

aktiviteter”. Med materiell/ekonomisk utsatthet menas att ”Kvinnans personliga tillhörigheter 

slås sönder eller förstörs avsiktligt. Kan även innebära att hon förmås skriva under papper 

som får negativa konsekvenser för henne. Kvinnor som är beroende av andra personer för 

vård och omsorg i vardagen kan även utsättas för vanvård eller försummelse, som 

undanhållande av medicin eller att inte få tillräckligt näringsriktig kost” 

(http://www.socialstyrelsen.se/valdochsexhandel/valdinararelationer/valdsutovare/definition). 
   

 

Funktionshinder och funktionsnedsättning 
 

Funktionshinder utgör en paraplyterm för funktionsnedsättningar, strukturavvikelser, 

aktivitetsbegränsningar eller delaktighetskränkningar (Socialstyrelsen, 2003).  Begreppet 

funktionshinder definieras som en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en 

person i relation till omgivningen. Det vill säga en individ har inte ett funktionshinder, utan 

detta hinder uppstår i mötet med omgivningen (Socialstyrelsen, 2007, 2010). 

   Funktionsnedsättning definieras som en ”nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga” vilken ”kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd 

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

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

 

 

Våld och övergrepp mot kvinnor med funktionshinder och funktionsnedsättning 
 

Enligt Statistiska centralbyråns (2004) undersökning om levnadsförhållanden av personer 

med olika funktionshinder framgår det att kvinnor med funktionshinder utsätts för våld i lika 

hög eller högre grad i jämförelse med resten av Sveriges befolkning. Brottsförebyggande 

rådet (2007) menar att det är själva beroendet av andra människors stöd och hjälp som pekas 

ut som en förklaring till att kvinnor med funktionshinder har en högre risk än kvinnor utan 

funktionshinder att utsättas för upprepat våld. De kvinnor som anses vara mest utsatta av våld 
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och övergrepp är de som har ett rörelsehinder, intellektuellt och psykiskt funktionshinder, och 

de två sistnämnda omnämns också som riskgrupper i forskning speciellt när det handlar om 

sexuella övergrepp (Statistiska centralbyrån, 2004; Brottsförebyggande rådet, 2007). Utifrån 

de studier som finns i Sverige ses funktionshinder som en riskfaktor för utsättande av 

övergrepp för äldre kvinnor. Dessa kvinnor utsätts oftare för övergrepp och de är allvarligare i 

jämförelse med äldre män (Brottsförebyggande rådet, 2007). I folkhälsoinstitutets 

undersökning (Arnhof, 2008) framgår det att personer med funktionsnedsättning i större 

utsträckning hade blivit utsatta för kränkande behandling eller bemötande i jämförelse med 

den övriga svenska befolkningen. Det framgår också att det är vanligare att ha blivit utsatt för 

hot om våld och fysiskt våld om individen är mellan 16–64 år och har en funktionsnedsättning 

i jämfört med den övriga befolkningen. Samt att erfarenheten av både hot om våld och fysiskt 

våld var vanligast bland kvinnor med rörelsehinder (Arnhof, 2008).   

   Flertalet forskningsresultat utomlands har kommit längre gällande kunskap om våld och 

övergrepp mot kvinnor med funktionsnedsättning och funktionshinder. Denna forskning visar 

att dessa individer har en högre och ökad risk att utsättas för våld och övergrepp i jämförelse 

med resten av populationen, och utsätts för våld och övergrepp i större utsträckning än andra 

populationer (Smith, 2007; Brownridge, 2006; Martin et al., 2006; Curry et al., 2003; Nosek 

et al., 2001; Cramer, Gilson & DePoy, 2003; Nosek, Hughes, Taylor & Taylor, 2006).  

  Stigmatiseringen och isoleringen som ofta kan följa med ett funktionshinder kan minska 

kvinnans känslomässiga försvar genom att sänka självkänsla och ta bort de känslomässiga och 

instrumentella stöd från andra som kan verka som skyddande faktorer. Alltsammans 

möjliggör möjligheter för emotionella, fysiska och sexuella övergrepp samt försummelse på 

ett sätt som de flesta andra kvinnor utan funktionshinder inte upplever (Nosek et al., 2001). 

Den sociala kontexten som ett funktionshinder kan innebära inkluderat fattigdom, 

otillgänglighet, nedvärdering, social isolering ökar kvinnans sårbarhet för övergrepp, 

komplexiteten att ta itu med övergrepp samt varaktigheten på erfarenheten av övergrepp 

(Powers et al., 2009).    
   Många forskare menar att kvinnor med funktionshinder utsätts för unika former av våld och 

övergrepp i jämförelse med kvinnor och andra individer utan funktionshinder (Curry et al., 

2003; Nosek et al., 2001; Cramer et al., 2003; Gilson, DePoy & Cramer, 2001). De unika 

formerna av våld och övergrepp är ofta direkt relaterat till den fysiska funktionsnedsättningen. 

Det kan innebära att få sin utrustning förstörd, att någon manipulerar medicinen, undanhåller 

ortopediska produkter och nödvändig personlig assistans samt stänger in på otillgängliga 

platser, vägrar att förse med vård på det sätt som kvinnan vill, isolerar kvinnan från stöd och 

service, ger kvinnan ytterligare funktionshinder eller sjukdom (Curry et al., 2003; Nosek et 

al., 2001; Cramer et al., 2003; Gilson et al., 2001). Genom dessa unika former kan förövaren 

utsätta kvinnan för tvång och straff utan att röra henne och vilket kan resultera i fysisk skada 

och andra former av våld och övergrepp som kan vara lika allvarligt som misshandel (Nosek 

et al., 2001). På så vis kan ett aktivt utövande av våld och övergrepp ske i gömda former och 

genom taktik, vilket gör att de inte alltid uppmärksammas som våld och övergrepp av varken 

kvinnan själv eller omgivningen (Nosek et al., 2001; Cramer et al., 2003).  

   Förövaren av våld och övergrepp mot kvinnor med funktionshinder eller 

funktionsnedsättning skiljer sig i vissa hänseenden i jämförelse med andra populationer i 

samhället (Brottsförebyggande rådet, 2007; Smith, 2007; Utredningsinstitutet Handu, 2005; 

Curry et al., 2003). Det tillkommer ytterligare grupper av förövare än kvinnans partner, som 

vårdpersonal, vårdtagare, tillfälligt bekanta, kontaktman, chef, lärare, arbetskamrat, släkting, 

okända män, vänner, psykologer, präster, taxi- och färdtjänstbusschaufförer samt personal 

inom vård och behandling (Brottsförebyggande rådet, 2007; Utredningsinstitutet Handu, 

2005).   
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Konsekvenser av våldet mot kvinnor med funktionshinder och 

funktionsnedsättning 

 

En konsekvens av att bli utsatt av någon form av våld kan för individer som har intellektuella, 

psykiska och kommunikativa funktionshinder innebära att bearbetningen av upplevelsen 

försvåras (Brottsförebyggande rådet, 2007). Enligt den första större nationella 

omfångsundersökningen (Lundgren, Helmer, Westerstrand & Kallokoski, 2001) framgår det 

att kvinnor som drabbats av våld tenderar ha fler och mer fysiska besvär än kvinnor som inte 

rapporterat att de utsatts av våld, samt att det finns ett samband mellan erfarenhet av våld och 

psykiska besvär hos kvinnorna. De som rapporterat om att ha blivit utsatt för hot utger sig för 

att ha mer och fler såväl fysiska som psykiska besvär än de kvinnor som har erfarenhet av 

andra typer av våld. Trettiotre procent av de som utsatts för våld anger rädsla som en 

konsekvens av våldet och nästan lika många uppger dålig självkänsla som också en 

konsekvens av våldet. En annan konsekvens som en av fem av kvinnorna upplever är att de 

känner svårigheter i förhållande till män. Sammanlagt uppger samma antal att de har drabbats 

av en depression som följd efter att de har blivit utsatt av våld. Cirka var femte kvinna som 

erfarit hot under det senaste året har fått problem med studier eller arbetet (Lundgren et al., 

2001).    

   I studien av Bengtson-Tops och Tops (2007) framgår det att kvinnor som utsatts för våld 

värderade sin självkänsla lägre än de som inte hade blivit utsatta. De kvinnorna som utsatts 

för våld angav också andra intrapersonella problem som konsekvens av våldet som ångest, 

rädsla, oro samt också problem med sociala relationer speciellt inom nära relationer och 

problem med tilliten till andra (Bengtson-Tops & Tops, 2007). Andra konsekvenser som 

kvinnor får uppleva efter att ha utsatts för övergrepp av en partner är att de har större 

sannolikhet att få en funktionsnedsättning eller en sjukdom som påverkar den egna 

kapaciteten att kunna utföra dagliga aktiviteter i livet. Dessa individer har också en större 

sannolikhet att drabbas av depression och/eller ångest (Gilson et al., 2001).  

 

 

Skillnader mellan kvinnor och män med funktionshinder och 

funktionsnedsättning 
 

Enligt en svensk levnadsnivåundersökning om rörelsehindrade, hörselskadade, döva och 

synskadade av Utredningsinstitutet Handu (2005) framkom det att kvinnor mer än män har 

blivit utsatta för grovt våld i hemmet. Med grovt våld understryker undersökningsledarna 

sådant våld som lett till att individen tvingats uppsöka sjukvård efter händelsen. Det framgår 

ur undersökningen att totalt 9% av de döva anger att de har blivit utsatta för det respektive 3% 

av de personer som har ett rörelsehinder (Utredningsintitutet Handu, 2005).  

   Smith (2007) menar att det finns skillnader mellan könen gällande vem förövaren är. I 

Smiths studie framkom det att förövaren oftast var en man när det handlade om övergrepp 

mot kvinnor med funktionshinder, medan det var en kvinnlig förövare när det handlade om 

grövre övergrepp gentemot män med funktionshinder. Författaren menar också att kvinnor 

med funktionshinder har en högre risk att utsättas för alla former av övergrepp i jämförelse 

med män med funktionshinder. Kön och funktionshinder ökar sannolikheten för alla former 

av övergrepp, speciellt oönskat sex menar Smith (2007). Kvinnor med funktionshinder som 

utsätts för alla typer av fysiska övergrepp har högre sannolikhet att vara utan anställning än 

män med funktionshinder (Smith, 2007). Enligt Brownridge (2006) har kvinnor med en 

funktionsnedsättning större sannolikhet än män med funktionsnedsättning att bli drabbad av 

våld där alkohol och droger är inblandat.   
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Förebyggande insatser avseende våld och övergrepp mot kvinnor med 

funktionshinder och funktionsnedsättning 
 

Powers et al. (2009) menar att nyckeln för att stärka säkerheten bland kvinnor med 

funktionsnedsättning är att främja kvinnors erkännande av övergrepp och främja förhållanden 

och processer som stöder kvinnornas reaktioner på övergreppen. Det främjande stödet 

inkluderar tillhandahållandet av lättillgänglig och stärkande säkerhetsinformation och resurser 

för övergrepp, samt stöd i form av personlig assistans. Genom att identifiera och förstå 

beteenden som kvinnor med funktionsnedsättning använder för att gynna sin säkerhet är av 

vikt för att utveckla och förse validerat, förstärkande stöd och service (Powers et al., 2009).   

   Oschwald et al. (2009) anser att det finns övertygande anledningar för kvinnor att inte 

avslöja eller rapportera om övergrepp. Några av anledningarna som de nämner kan vara 

rädslan för att separeras från familjen, förlora vårdnad av barn, skam och rädsla för hur den 

som utförde övergreppet ska agera (Oschwald et al., 2009). Oschwald et al. (2009) menar att 

för att öka säkerheten och minimera riskerna att utsättas för interpersonellt våld så måste 

dessa kvinnor ha en möjlighet att identifiera huruvida om det sker något våld i sina liv. De 

menar att medvetenhet och kunskap av vad våldsamt beteende är och innebär är ett väsentligt 

första steg i att ta itu med våldet. (Oschwald et al., 2009).  Saxton et al. (2001) menar att för 

många kvinnor med funktionshinder är det grundläggande att inte uppmärksamma sin 

erfarenhet som ett övergrepp. I studien (Saxton et al., 2001) framkom det att kvinnor med 

funktionshinder kan ha svårigheter med att erkänna, definiera och beskriva ett övergrepp.    

   Smith (2007) menar att det är nödvändigt att uppmärksamma att kvinnor med 

funktionshinder har en ökad risk av att utsättas för övergrepp så att vetskapen om det finns 

bland hälso- och sjukvårds vårdgivare och socialtjänst samt allmänheten. Det måste utvecklas 

specialiserade insatser gentemot kvinnor med funktionshinder som till exempel stöd och 

kvinnojourer som är anpassade och lättlillgängliga (Smith, 2007).   

   Nosek et al. (2001) menar att kvinnor med funktionshinder vars säkerhet är hotad av en 

vårdgivare kan ofta inte söka sig till en kvinnojour för att få skyddat boende då hon har ett 

dagligt behov av assistans med omvårdnad och mediciner. Nosek et al. (2001) anser att det 

finns ett stort behov att utveckla och testa interventioner för att assistera kvinnor med 

funktionshinder i att uppmärksamma övergrepp, skydda sig själva i hotande situationer, och ta 

sig ur potentiella relationer och situationer. Pågrund av många sociala faktorer som leder till 

personlig nedvärdering och isolering så har dessa kvinnor inte alltid möjligheten att lära sig 

om självförsvar och säkerhetsplanering på sådana sätt som är relevanta till deras fysiska 

begränsningar och livssituation (Nosek et al., 2001).   

      Martin et al. (2006) menar att det är av vikt och ett måste att kvinnojourer och center för 

kvinnor som utsatts för våld och övergrepp ser över sina instanser och ser till så att dessa är så 

pass anpassade och lättillgängliga så att de kan ta emot kvinnor med olika former av 

funktionshinder. Samt att dessa instanser har utbildat och tränat sin personal på att kunna 

möta dessa kvinnor och de situationer som kan uppstå (Martin et al., 2006).   
    Det råder en samstämmighet bland forskare gällande behovet av en ökad kunskap om 

fysiskt och psykiskt våld mot kvinnor med funktionsnedsättning samt att de personer som är i 

kontakt med dessa kvinnor måste få adekvat utbildning och träning för att kunna 

uppmärksamma, hjälpa och stötta dessa individer (Powers et al., 2009; Oschwald et al., 2009; 

Saxton et al., 2001; Smith, 2007; Nosek et al., 2001; Martin et al., 2006).  

   Vilket leder vidare till vad som kan vara av betydelse för att en referensgrupp ska kunna 

generera ett effektivt och positivt samarbete tillsammans för att nå ut med en sådan betydande 
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och viktig kunskap i samhället. Därmed följer en redovisning av vad som inspirerat studiens 

analys; mål, feedback, Goal-setting theory och Social utbytesteori.    

 

 

Mål, feedback och Goal-setting theory 
 

Mål är ett föremål eller syfte för åtgärd och agerande (Locke & Latham, 2002). Mål har flera 

funktioner; styr uppmärksamheten och ansträngningar för relevant riktade aktiviteter för 

målet, har en energigivande funktion, påverkar graden av ihärdighet, samt påverkar indirekt 

agerande genom att leda till aktivering, upptäckt och/eller användande av relevant kunskap 

och strategier för uppgiften. Målprestationen är starkast när individen har ett engagemang. 

Två nyckelfaktorer som underlättar ett målengagemang är vikten av hur betydelsefullt 

resultatet är som förväntat mål ger individen, samt individens tro på sin egna förmåga att 

uppnå målet (self-efficacy) (Locke & Latham, 2002).  

   Sammanfattande feedback är en komponent som är av vikt vid användandet av mål. Det ger 

individen vetskap och möjlighet att veta hur hon förhåller sig till målet, samt möjligheten att 

anpassa sina prestationer och strategier för att matcha vad målet kräver. Feedback är också av 

betydelse för att motivera individen till en högre prestation och ge mod att sätta ännu högre 

mål (Furnham, 2005; Locke & Latham, 2002).      

   Målsättning innebär att förhandla, utveckla och utforma mål som individen ska uppfylla 

med sitt arbete (Furnham, 2005). Enligt goal setting theory så är det av betydelse att målet är 

specifikt och tillräckligt svårt för individen för att nå högre nivå av prestation. I jämförelse 

med ett lätt, vagt, abstrakt och generellt mål som ”att göra sitt bästa”, som inte leder till ett 

lika högt resultat eller prestation (Locke & Latham, 2002, 2006; Locke, 1991, 1996). 

Användning av målsättning inom grupper är också effektivt, men kan innebära mer 

komplexitet då målkonflikt kan uppstå i fall individens och gruppens mål inte står i samklang 

med varandra. Vid målsättning i grupp så är det av vikt att gruppmedlemmarna delger 

information till varandra som är relaterad till deras gruppuppgift för att nå en god prestation 

(Locke & Latham, 2006). 

 

 

Social utbytesteori 
 

Teorin ser interpersonell interaktion från ett utbytes-perspektiv där sociala förmåner och 

kostnader är föremål för handel i relationer och styrs av normativa regler och avtal (Di 

Domenico, Tracey & Haugh, 2009). En av de grundläggande grundstenarna för teorin är att 

relationer utvecklas med tiden till förtroendefulla, lojala och ömsesidiga åtaganden. För att 

göra det så måste parterna följa vissa regler för utbyte. Dessa regler blir till normer och 

fungerar som vägvisare av utbytesprocesserna mellan parterna. Norm är standard som 

beskriver hur individen bör bete sig (Cropanzano & Mitchell, 2005). Principen om 

reciprocitet eller återbetalning är troligtvis den mest erkända utbytes-regeln som förutsätter att 

utbyte styrs av en förväntan på att få avkastning tillbaks (Di Domenico at el., 2009; 

Cropanzano & Mitchell, 2005). Resurser som utbyts kan ha såväl ett ekonomiskt som 

symboliskt värde för individerna och sociala utbytesteorin föreslår att det finns sex olika 

resurser som kan utbytas mellan parterna; kärlek, status, information, pengar, varor samt 

tjänster (Cropanzano & Mitchell, 2005). Andra resurser som kan fungera för utbyte kan vara 

färdigheter, kunskaper, beröm, uppmärksamhet, idéer, bekräftelse, sammanhållning och 

trygghet (Muthusamy & White, 2005; Nilsson, 2005). Nilsson (2005) menar vid samspelet i 

grupp så bygger utbytesperspektivet på grundantaganden att vi är ömsesidigt beroende av 

varandra för att uppnå personliga mål och behov samt att människor vill stanna kvar i 
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relationer som resulterar i positiva resultat. Människan strävar enligt utbytesperspektivet efter 

att maximera sina vinster och fördelar genom ett utbyte med andra människor. Individen 

försöker också minimera sina kostnader och går inte in i ett gruppsamarbete utan en förväntan 

på positivt utbyte. Vid gruppsamarbetet måste belöningarna vara större än kostnader för 

individen för att samspelet inte skall störas eller upphöras. Kostnader för utbytet kan vara 

energi, frustration, besvikelse, utstötningstendenser, konflikter och negativa känslor (Nilsson, 

2005).       

 

 

Projektverksamheten  
 

Projektverksamheten arbetar med att förmedla och utveckla kunskap om mäns våld mot 

kvinnor med funktionsnedsättning. Projektet startade år 2007 och fick ekonomiskt stöd av 

dels en fond och dels av en non-profit verksamhet, och var avsett att pågå i tre år. 

Målsättningen med projektet är att bli ett permanent nationellt utvecklings- och 

kunskapscentrum och verka som ett stöd till befintliga kunskapscentrum inom våld i nära 

relationer, forskare samt intresseorganisationer. Projektverksamhetens uppdrag är att utveckla 

kunskap om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning samt att arbeta för att kvinnor som är 

utsatta för våld får det stöd som de behöver och har rätt till. Målgruppen för projektet är 

kvinnor med funktionsnedsättning och personer i myndigheter och verksamheter som möter 

kvinnor med funktionsnedsättning, vilka är: Utsatta kvinnor med funktionsnedsättning, 

brottsoffer- och kvinnojourer, kommunala kriscentrum, personal inom hälso- och sjukvård, 

elever och personal vid skolor, habilitering och rehabilitering samt brukarorganisationer.  

   Till projektet fanns en referensgrupp som bildades, där 12 representanter från olika 

organisationer, föreningar och verksamheter ingick. Denna referensgrupp leddes av två 

mötesledare från projektet och hade möten fem till sex gånger per år. Det övegripande syftet 

med referensgruppen var att sprida information och kunskap om våld mot kvinnor med 

funktionsnedsättning, det vill säga hålla frågan vid liv i den egna föreningen/organisationen 

och samhället.  

 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien var att undersöka deltagarnas erfarenheter av att ingå i en referensgrupp 

för en projektverksamhet som arbetade med att synliggöra våld mot kvinnor med 

funktionsnedsättning. Målet med studien var inte ett försök att spegla naturen så som den var, 

utan att bringa klarhet över den verksamhet som var fokus för studien, något som också är i 

samklang med den pragmatiska filosofiska ståndpunkten (Kvale & Brinkmann, 2009). Val av 

problemområde för examensarbetet kommer av att skapa bättre förutsättningar och kunskap 

för en pågående verksamhet i praktiken som arbetar för att skapa ett bättre samhälle för 

kvinnor med funktionsnedsättning. Svensk forskning på verksamheter som rör denna utsatta 

grupp är i stort sett obefintlig och därför ses denna studie som en möjlighet att föra dessa 

människor i ljuset och öka kunskaperna inom detta fält. Framförallt ses denna studie som en 

möjlighet att belysa vad som är av betydelse för att människor i grupp ska kunna generera ett 

effektivt och positivt samarbete tillsammans för att nå ut med betydande och viktig kunskap i 

samhället. Vilket överrensstämmer med pragmatismens syn om att språket och kunskap är 

redskap att hantera en föränderlig verklighet (Kvale & Brinkmann, 2009).  
   Frågeställningar i denna studie var: 
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1. Hur har kommunikationen mellan projektverksamheten och representanternas 

organisationer via deltagaren fungerat enligt deltagaren? 

2. Har projektverksamheten arbete med våld mot kvinnor med funktionsnedsättning varit 

ett stöd (stöd med kunskap att föra frågan om våld mot kvinnor med 

funktionsnedsättning, tillbaka till sin egen organisation) för att arbeta med frågan i de 

egna organisationerna? 

3. Hur har representanterna uppfattat mål och syfte med referensgruppen? 

4. Upplever deltagarna att de har kunnat påverka arbetet och frågorna i referensgruppen 

och i projektverksamheten med våld mot kvinnor med funktionsnedsättning? 

5. Vad är av betydelse för att en referensgrupp ska kunna genera ett effektivt och positivt 

samarbete tillsammans? 

 

 

Metod 

 

 

Deltagare 
 

Sex kvinnor och en man deltog i studien. Samtliga deltagare var representanter i en 

referensgrupp för en projektverksamhet mellan åren 2007-2009. Deltagarna hade en 

medelålder på 45,0 år (SD=13,9) och kommer från olika föreningar och organisationer i 

Västra Götalands Län. De föreningar och organisationer som var representerade i 

referensgruppen för projektverksamheten under åren 2007-2009 var Unga Rörelsehindrade, 

Föreningen Grunden, Synskadades Riksförbund Göteborg, Göteborgs Dövas förening, Rådet 

för funktionshinderfrågor Västra Götalands Regionen, Hörselskadades förening, Föreningen 

Autism, Forum Kvinnor och Funktionshinder, Kvinnojourer i Väst, Brottsofferjouren och Inre 

Rum. Av konfidentialitetsskäl anges inte vilka av dessa föreningar och organisationer som 

deltagit i studien.  

   Referensgruppen består både av personer med och utan funktionsnedsättning. Personerna i 

referensgruppen skiljer sig avseende om de har en annan sysselsättning utanför den egna 

föreningen/organisationen. Referensgruppen innehåller både yrkesverksamma människor som 

i arbetet kan komma eller kommer i kontakt med dubbelt utsatta kvinnor, samt människor 

som representerar den egna funktionsnedsättningen.  

Vid val av deltagare till studien skedde ett målinriktat urval, där samtliga tolv 

referensgruppsmedlemmar tillfrågades om ett deltagande i studien. Kontaktuppgifter till 

deltagarna förseddes genom projektverksamheten efter godkännande av deltagarna. Ingen 

ersättning gavs för deltagande i studien. Det skedde ett externt bortfall på fem personer. Skäl 

till externt bortfall var att personen inte svarade, tackade nej på grund av tidsbrist eller ansåg 

sig inte kunna bidra med information till studien på grund av avbrutet deltagande i 

referensgruppen.  

 

 

Material  
 

En intervjuguide med huvudsakligen öppna frågor användes, det ingick även några 

kompletterande frågor med bundna svarsalternativ. Intervjuguiden konstruerades utifrån 

studiens frågeställningar och i samråd med projektverksamheten då kunskapen om området är 

väldigt liten, och projektverksamheten är en relativt unik verksamhet. Intervjuguiden var 

semistrukturerad och bestod av 26 frågor med kompletterande följdfrågor. Nio av dessa 26 



10 
 

frågor var kvantitativa med fasta svarsalternativ vilka deltagaren förseddes dels muntligt och 

dels genom ett blad, där deltagaren fick ringa in det alternativ som överensstämde bäst med 

deltagarens uppfattning. Sex av dessa frågor hade en femgradig svarskala med 

svarsalternativen: ”Inte alls, I låg grad, I ganska hög grad, I hög grad, I mycket hög grad”. De 

tre resterande frågorna hade alla olika skalor med svarsalternativ: ”Ingeting, Ytterst lite, 

Ibland, Ofta, Väldigt mycket”, ”Aldrig, Ytterst sällan, Ibland, Ofta, Mycket ofta”, samt 

”Otillräcklig, Ok, Tillräcklig, Mycket tillräcklig”.  

Under frågeställningen 1. Hur har kommunikationen mellan projektverksamheten och 

representanternas organisationer via deltagaren fungerat enligt deltagaren ställdes sex frågor 

samt två följdfrågor. Dessa frågor avsåg att få svar på vad som har under underlättat 

respektive försvårat arbetet med att föra fram information dels till sin förening/organisation 

och dels på referensgruppmötena, vilken typ av information deltagaren hade fört vidare, på 

vilket sätt deltagaren hade fört vidare informationen och i vilken grad deltagaren har kunnat 

föra vidare informationen. Ett exempel på fråga: ”Har du kunnat föra ut informationen från 

projektverksamheten i din förening? Med svarsskalan: Inte alls, I låg grad, I ganska hög grad, 

I hög grad, I mycket hög grad".   

Gällande frågeställningen 2. Har projektverksamhetens arbete med våld mot kvinnor med 

funktionsnedsättning varit ett stöd (stöd med kunskap att föra frågan om våld mot kvinnor 

med funktionsnedsättning, tillbaka till sin egen organisation) för att arbeta med frågan i de 

egna organisationerna så fick deltagaren besvara huruvida stödet har upplevts som tillräckligt 

av projektverksamheten för deltagaren, hur stödet varit utformat samt vad 

projektverksamheten hade kunnat stötta deltagaren med. Exempel på fråga: ”Vad hade 

projektverksamheten kunnat stötta dig med?”.  

Elva frågor med en följdfråga ställdes under frågeställningen 3. Hur har representanterna 

uppfattat mål och syfte med referensgruppen? Frågorna berörde deltagarens syn på sin egen 

roll som representant i referensgruppen, vad värdet, nyttan och syftet har varit med 

referensgruppen, om deltagaren anser att referensgruppen har uppnått sitt/sina mål, vilka 

förväntningar deltagaren hade på deltagandet i referensgruppen, vilken information deltagaren 

fick ta del av innan sitt deltagande i referensgruppen, samt om det har skett någon form av 

återkoppling om referensgruppens mål och syfte på referensgruppsmötena. Ett exempel på 

fråga var: ”Hur skulle du formulera syftet med referensgruppen?”  

Utifrån frågeställning 4. Upplever deltagarna att de har kunnat påverka arbetet och 

frågorna i referensgruppen och i projektverksamheten med våld mot kvinnor med 

funktionsnedsättning så syftade frågorna att ge svar på i vilken utsträckning deltagarna ansåg 

sig ha kunnat påverka arbetet i referensgruppen, i vilken utsträckning de framfört egna förslag 

till arbetet i referensgruppen samt hur bemötandet och mottagande sett ut från mötesledare 

och projektverksamheten. Exempel på fråga var: ”Har du i referensgruppen tyckt att det varit 

möjligt att ifrågasätta eller säga att det som tas upp på mötena inte är relevant för dig? Med 

svarsskalan: Inte alls, I låg grad, I ganska hög grad, I hög grad, I mycket hög grad".  

   Varje intervju avslutades med en fråga om deltagaren vill tillägga eller ta upp något 

gällande det som sagts eller inte hade sagts under intervjun. Under och efter genomförande av 

varje enskild intervju förde undersökningsledaren anteckningar, som användes i 

databearbetningen och analysen av materialet. Intervjuerna varade mellan 30-55 minuter (M = 

40,1 minuter) och samtliga intervjuer transkriberades ordagrant. Det utskrivna 

intervjumaterialet omfattar totalt 91 sidor. 

 
  
 

Procedur  
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Kontaktuppgifter till de potentiella deltagarna förseddes till undersökningsledaren av 

projektverksamheten. Först försågs deltagarna med ett missivbrev via mail eller post, där 

information gavs enligt de forskningsetiska principerna om samtycke-, konfidentialitet- och 

nyttjande krav samt om individens rättighet att närsomhelst avbryta delaktighet i studien. 

Vidare informerades deltagaren om att undersökningsledaren kommer ta kontakt med 

deltagaren inom en snar framtid per telefon för att göra en förfrågan om deltagande i studien.  

Förfrågan skedde därefter via telefon och mail då möjlighet till telefonkontakt var begränsade 

till vissa deltagare.  Information gavs då om studiens syfte och genomförande och 

studieledaren svarade på eventuella frågeställningar om studien och genomförande. Efter att 

deltagaren tackat ja till deltagande i studien bestämdes tid, datum och plats för intervjun. 

Deltagarna fick styra val av tid, datum och plats för att passa ihop med deras engagemang i 

organisation/förening och arbete. Vidare skedde en förfrågan om godkännande till inspelning 

av intervjun med diktafon, vilket samtliga deltagare godkände. Innan intervjuerna påbörjades 

frågade undersökningsledaren om det var något deltagarna hade funderingar på, samt 

informerade om genomförandet av intervjun och försåg deltagaren med ett papper, med 

svarsskalor för de 9 frågorna med fasta svarsalternativ. Därefter skedde en förfrågan om 

deltagaren ville ta del av materialet när uppsatsen var klar, vilket samtliga ville. Intervjuerna 

skedde antingen i deltagarens hem, arbetsplats eller förening, i enskilt rum.  

 

 

Databearbetning 
 

Studiens utgångspunkt är grundad teori, som innebär ett teorilöst utgångsläge med avsikten att 

induktivt utveckla en teori (Kvale & Brinkmann, 2009). Vilket beror på att det finns så lite 

kunskap om området att det därför inte fanns någon mer utarbetad teoriansats att utgå från. 

Studien har dock inte som mål att nå en kärnkategori och är därför inte en fullständig grundad 

teoretisk analys. Däremot är det huvudsakliga målet med studien att finna kategorier som 

fångar upp deltagarnas erfarenheter optimalt, samt att jämföra och finna likheter mellan 

deltagarnas upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2009). Undersökningsledaren har på så vis i 

huvudsak haft en öppen induktiv ansats men även inspirerats av goal-setting theory och social 

utbytesteori för att analysera vad som är av betydelse för att en referensgrupp ska kunna 

generera ett effektivt och positivt samarbete tillsammans.    

Inledningsvis genomfördes en grundlig genomläsning av varje enskilt intervjumaterial 3-4 

gånger för att få ett helhetsperspektiv och för att upptäcka teman, undermening samt 

oklarheter i materialet. En genomläsning skedde också av de anteckningar som förts under 

respektive efter varje intervju. Vid upptäckter av oklarheter i materialet tog 

undersökningsledaren kontakt med deltagaren för att reda ut dessa, vilket resulterade i att fyra 

deltagare kontaktades. Ett exempel på oklarhet var om deltagaren uppfattat en fråga korrekt 

då svaret som deltagaren uppgav syftade till något annat, eller då en deltagare var oklar i sitt 

svar. 

   I nästa steg användes kodning, som innebär att markera ett stycke av text med ett eller flera 

nyckelord för att lättare kunna finna ett uttalande som beskriver intervjupersonens handling 

eller erfarenhet (Kvale & Brinkmann, 2009). Med hjälp av kodningen besvarades varje 

enskild fråga först för varje deltagare, som sedan sammanställdes som ett gemensamt 

övergripande och beskrivande svar för de samtliga deltagarna utifrån koderna. Ett exempel på 

kod är verbalt när deltagarna har beskrivit att de har de förmedlat information från 

projektverksamheten på förenings- eller organisationsmötena. En annan kod är delaktighet, 

när deltagaren uttrycker att ha påverkat dagordning, deltagit i diskussioner och framfört 

förslag till arbetet i referensgruppen. 
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I steg 3 användes vissa av koderna för att bilda kategorier, då målet är att dessa ska fånga 

upp deltagarnas erfarenheter optimalt och att på så vis uppnå en mer teoretisk nivå än endast 

deskriptiv analys av materialet (Kvale & Brinkmann, 2009). Två exempel på koder är 

delaktighet och oklarhet i mål som tillsammans med andra koder bildar kategorin motivation. 

Undersökningsledaren sökte efter kategorier och upprepningar av koder i intervjumaterialen 

för varje enskild deltagare för att se mönster och för att sedan jämföra dessa med de andra 

deltagarnas. Ett exempel på det är upptäckten att sex av sju deltagare ger uttryck för kategorin 

frustration. Kategorierna utformades utifrån hela intervjumaterialet utan hänsyn till de fyra 

olika frågeställningarna. Kategorin konflikt upptäcktes redan vid genomläsning av materialet. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att kategorierna kan utvecklas under analysens gång men 

även på förhand.  

De fyra stegen i databearbetning innebar inte en absolut ordning som 

undersökningsledaren haft genom analysens gång, utan processen har inneburit ett pendlande 

mellan steg 1-3.  

 

 

Resultat 
 

Resultatet består av två delar. I den första delen presenteras en deskriptiv redovisning av 

koder och 9 tabeller över deltagarnas upplevelser och erfarenhet inom de fyra 

frågeställningarna. Koder som använts i första delen av resultatet framgår med kursiv stil.  

 I den andra delen av resultatet redovisas de kategorier som utvecklats under analysens 

gång; frustration, motivation samt konflikt. Under varje kategori sker också en redovisning av 

de koder som ingår och skapar respektive kategori. Den andra delen av resultatet sträcker sig 

nu över hela intervjumaterialet och inriktar sig inte på varje frågeställning enskilt.  

 

 

Frågeställning 1: Hur har kommunikationen mellan projektverksamheten och 

representanternas organisationer via deltagaren fungerat enligt deltagaren? 
 

Samtliga deltagare har framfört informationen från projektverksamheten verbalt på möten i 

sina föreningar, nätverk och organisationer. De har även förmedlat informationen via 

informationsblad och föreningstidning, samt muntligen informerat när omgivningen visat 

intresse av ämnet och av projektverksamheten. Två av deltagarna uppger att de också har lagt 

ut och vidarebefodrat material från projektverksamheten på sin förenings- eller organisations 

lokal så att alla medlemmar kan ta del av det. 

Vilken typ av information som deltagarna har fört fram till sina föreningar, nätverk och 

organisationer skiljer sig bland deltagarna. Två deltagare uppger att de endast har förmedlat 

kontaktinformation till projektverksamheten och vart kvinnor som blivit utsatta skall vända 

sig, samt kontaktinformation inför planerade konferenser och besök. En annan deltagare 

uppger sig också ha rapporterat om kurser och seminarier som projektverksamheten vill att 

organisationen skall delta i. Tre av deltagarna har informerat om projektverksamheten 

verksamhet, så som arbetsmetod, målsättning och syfte med arbetet samt vilka frågor som är 

aktuella för deras arbete. Fyra av deltagarna har informerat tillbaks till sin förening och 

organisation allmänt om vad som har sagts på referensgruppsmötena.  

Medianvärdet för deltagarnas svar avseende om de kunnat föra ut information från 

projektverksamheten i sin förening/organisation var I hög grad (Tabell 1). 
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Tabell 1 

I den grad deltagaren kunnat föra ut informationen från projektverksamheten i sin 

förening/organisation  

 Antal deltagare Procent 

Inte alls 

I låg grad 

I ganska hög grad 

I hög grad 

I mycket hög grad 

 

1 

1 

4 

1 

 

14,3 

14,3 

57,1 

14,3 

Total 7 100 

 

De deltagare som har uppgett att de har lyckats att föra ut informationen till sin organisation 

och förening har olika uppfattningar om vad som har underlättat det arbetet. Tre av deltagarna 

uppger bland annat att sitt breda kontaktnät är den faktor som har underlättat det arbetet. Två 

av deltagarna menar att den egna personen är en avgörande faktor då de är trygga med att 

prata med andra människor och inför stora grupper av människor. Fyra av deltagarna påpekar 

också faktorer utanför den egna personen så som föreningens eller organisationens intresse 

för ämnet, och stöttning och hjälp av föreningens och organisationens resurser.  

   Det som har försvårat arbetet med att föra ut informationen i föreningen/organisation 

uppges är det bristande intresset som den egna föreningen/organisationen har för 

projektverksamheten. Fyra av deltagarna uppger att de har fört fram information, kunskap och 

åsikter från den egna föreningens/organisationens perspektiv som de företräder, det vill säga 

sin förening eller organisation med medlemmar. Tre av deltagarna uppger även att de fört 

fram hur den egna föreningen/organisationen arbetar med dubbel utsatthet.  En annan 

deltagare uppger att informationen också har varit om hur projektverksamheten kan gå 

tillväga för att få mer hjälp och resurser till projektet. 

Medianvärdet för deltagarnas svar avseende om de kunnat föra fram information från sin 

förening/organisation på referensgruppmötena var I hög grad (Tabell 2). Det finns en tydlig 

polarisering i gruppen som visas nedan i deras svar (Tabell 2). 

 

Tabell 2 

Deltagarens upplevelse av att ha kunnat föra fram information från sin förening/organisation 

på referensgruppsmötena                                                                                                       

 Antal deltagare Procent 

Inte alls 

I låg grad 

I ganska hög grad 

I hög grad 

I mycket hög grad 

 

3 

 

3 

1 

 

42.9 

 

42.9 

14.3 

Total 7 100 

 

De deltagare som upplever att de har lyckats att föra fram informationen från sina 

organisationer och föreningar på referensgruppsmötena menar att det öppna och trygga 

klimatet i referensgruppen var en bidragande orsak. Två av deltagarna menar att vanan att 

representera och föra sin förenings och organisations talan underlättade att föra fram 

informationen. Två deltagare poängterar att intresset från projektverksamheten för 

representanternas kunskap och information var avgörande för att föra fram informationen på 

referensgruppsmötena. En deltagare menar att det som också underlättade var att alla 
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representanterna var intresserade av frågan och hade fokus på sakfrågan och var inte där för 

att framföra sin egen situation.  

 Det som har försvårat arbetet med att föra fram informationen från representanternas 

föreningar och organisationer på referensgruppsmötena skiljer sig mellan de tre deltagare som 

upplever att de inte har lyckats med det. Orsakerna har varit att bemötandet från mötesledarna 

upplevts som kränkande gentemot deltagaren, för lite tidsåtgång per deltagare att förmedla 

information på mötena, olika definition på målgruppen som resulterat i negativa reaktioner i 

referensgruppen när information förmedlats, samt av annan anledning. Exempel på 

upplevelsen av kränkande bemötande är att bli pratad över huvudet.  

 

 

Frågeställning 2: Har projektverksamheten arbete med våld mot kvinnor med 

funktionsnedsättning varit ett stöd för att arbeta med frågan i de egna 

organisationerna? 
 

Fem av deltagarna upplever att projektverksamheten har varit tillmötesgående gällande stöd 

och har gett stöd när de har sökt det. Deltagarna har fått stöd via telefon, mail eller personligt 

möte. Stödet har bestått i uppmuntran, information och informationsmaterial, samt medverkan 

på seminarier och olika inbjudningar från deltagarna. Projektverksamheten har också erbjudit 

sig att komma och informera på en av deltagarnas förening.  

En av deltagarna upplever stödet som bristande i och med kränkande bemötande från 

projektverksamheten och har därför valt att inte söka något stöd hos projektverksamheten. En 

annan deltagare upplever att stödet har varit större hos den egna föreningen än från 

projektverksamheten.  Medianvärdet för deltagarnas svar avseende om representanterna har 

känt och fått det stöd som de behöver för att arbeta med frågan i de egna 

föreningarna/organisationerna var I hög grad (Tabell 3). 

 

Tabell 3 

Har representanterna i referensgruppen känt och fått det stöd som de behöver för att arbeta 

med frågan i de egna organisationerna?  

 Antal deltagare Procent 

Inte alls 

I låg grad 

I ganska hög grad 

I hög grad 

I mycket hög grad 

 

2 

1 

2 

2 

 

28,6 

14,3 

28,6 

28,6 

Total 7 100 

 

Medianvärdet för deltagarnas svar avseende om kunskapen som förmedlats av 

projektverksamheten om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning upplevts som tillräcklig 

hos deltagaren för att kunna föra den vidare till sin organisation/förening var Tillräcklig 

(Tabell 4). 
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Tabell 4 

Har kunskapen som förmedlats av projektverksamheten om våld mot kvinnor med 

funktionsnedsättning upplevts som tillräcklig hos deltagaren för att kunna föra den vidare till 

sin organisation/förening?   

Svarsalternativ Antal deltagare Procent 

Otillräcklig 1* 14,3 

Ok   

Tillräcklig 5 71,4 

Mycket tillräcklig 1 14,3 

Total 7 100 

*Deltagaren som upplevt kunskapen som otillräcklig hade önskat ett annat bemötande som hade gjort att denne 

hade kunnat lägga fokus och energi på att ta till sig kunskapen.  

 

Fyra av deltagarna anger att de inte finns något som projektverksamheten hade kunnat stötta 

deltagaren mer med. Dock uttrycks en frustration över att inte göra mer, en osäkerhet över 

tron på den egna förmågan att arbeta med frågan dubbel utsatthet i och med brist på egen 

erfarenhet och utbildning, brist på män, brist på människor i referensgruppen utan någon 

funktionsnedsättning, brist på bredare fokus i projektverksamhetens arbete över hela Sverige.  

Det stöd som uttryckligen efterfrågas av de tre resterande deltagarna är att mötesledarna 

bemöter alla på ett likadant sätt med respekt och värdighet. Att referensgruppen och 

mötesledare använder en definition på kvinnor med funktionsnedsättning som är respektfull 

och inte nedvärderande. Samt att mötesledare och referensgruppen håller ett lugnare tempo i 

samtalen och undviker att tala i mun på varandra.   

 

 

Frågeställning 3: Hur ser representanterna i referensgruppen på syftet och 

målet med referensgruppen? 
 

Syftet är oklart hos två av deltagarna, och hos de fem resterande deltagarna skiljer sig deras 

svar på hur dem själva skulle formulera syftet med referensgruppen. De syften som uppges av 

de fem resterande deltagarna är att kvinnojourer skall bli lättillgängliga för alla människor i 

samhället, att tillförse projektverksamheten med input av information och kunskap samt att få 

input tillbaks i organisation och förening, att synliggöra att det finns en både fysisk och 

psykisk våldproblematik hos kvinnor med funktionsnedsättning, att byta erfarenheter och 

kunskaper med varandra om dubbel utsatthet så att alla lär sig av varandra, samt att dubbel 

utsatthet skall vara en fråga som hålls vid liv även den dagen som inte projektverksamheten 

finns.  

Fyra av deltagarna uppger att projektverksamheten har förmedlat till dem om syftet med 

referensgruppen. Syftet som har förmedlats är att bygga upp kvinnojouren så att den blir 

lättillgänglig för alla, att få så mycket input av kunskap som möjligt in till 

projektverksamheten samt tillbaks till föreningarna och organisationerna, att få en bredd på 

kunskap genom att ha representanter från olika samhällsriktningar och frivilliga 

organisationer, samt att sprida information. Även fungera som ett bollplank för projektet, 

diskutera innehåll i blivande informationsmaterial, brainstorming kring frågor som 

tillexempel vis om tillvägagångssätt för att sprida budskapet, samt diskutera olika 

övergripande och stora mål som hur kan en attitydförändring ske i samhället.   

Medianvärdet för deltagarnas svar med avseende om referensgruppen tjänat sitt syfte var 

mellan I ganska hög grad och I hög grad (Tabell 5). 
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Tabell 5 

Har referensgruppen tjänat sitt syfte enligt deltagaren? 

 Antal deltagare Procent 

Inte alls 

I låg grad 

I ganska hög grad 

I hög grad 

I mycket hög grad 

 

1 

2 

2 

1 

 

14,3 

28,6 

28,6 

14,3 

Total 6* 100 

*Internt bortfall på en deltagare.  

 

Gällande hur deltagarna formulerar referensgruppens mål så framgår det att deltagarna inte är 

samstämmiga. Tre av deltagarna uppger att målet/målen är oklara för dem vilket resulterar i 

att deltagaren i två av tre fall har formulerat ett eget mål. De mål som de fyra deltagarna 

uppger är att kvinnojouren skall bli lättillgänglig för alla i samhället, att nå ut med budskapet, 

information och kunskap i samhället om våldproblematiken mot kvinnor med 

funktionsnedsättning, vara ett bollplank för projektet och diskutera innehåll i blivande 

informationsmaterial, brainstorming kring till exempelvis tillvägagångssätt för att sprida 

budskapet, diskutera olika övergripande och stora mål som attitydförändring i samhället.   

Fem av deltagarna menar att projektverksamheten har förmedlat deltagaren om 

målet/målen med referensgruppen. 

Medianvärdet för deltagarnas svar avseende om referensgruppen har uppnått sitt/sina mål var 

I hög grad (Tabell 6). 

 

Tabell 6 

Har referensgruppen uppnått sitt mål/sina mål enligt deltagaren? 

 Antal deltagare Procent 

Inte alls 

I låg grad 

I ganska hög grad 

I hög grad 

I mycket hög grad 

 

1 

2 

2 

2 

 

14,3 

28,6 

28,6 

28,6 

Total 7 100 

                                                  

Enligt fyra av deltagarna så har det skett återkoppling på referensgruppens mål och syfte. Två 

av deltagarna understryker det hela och menar att det har skett kontinuerligt på 

referensgruppsmötena. Medan en annan deltagare menar att återkopplingen skedde på en 

konferens.  

Enligt deltagarna har nyttan eller värdet med referensgruppen varit att kunskap och 

information når ut i samhället om dubbel utsatthet vilket höjer medvetenhet hos människor 

om att det förekommer och skapar bättre möjlighet för de utsatta kvinnorna att få hjälp, att 

kvinnojourer blir lättillgängligare, en ökad förståelse för de dubbelt utsatta kvinnorna, 

givande och lärorikt att byta erfarenheter med varandra, samt få inblick hur föreningar och 

organisationer arbetar och vilka perspektiv de har, att få se och bidra till projektets 

utvecklingsprocess, att deltagaren har känt att referensgruppen gör skillnad med att bedriva 

ett förändringsarbete kring synsättet av kvinnovåld. 

Deltagarna är överrens gällande sitt uppdrag i referensgruppen om att framföra det 

perspektiv som deltagaren företräder. Tre av deltagarna uppger också att den andra delen av 

uppdraget i referensgruppen är att ta med sig information och kunskap tillbaka till den egna 
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föreningen eller organisationen. En av deltagarna beskriver det så här: ”Jag ser mig som en 

viktig länk mellan projektverksamheten och min förening, som en budbärare.” 

Fem av sju deltagare visste inte vad som krävdes av den egna personen innan sitt 

deltagande i referensgruppen. En av deltagarna visste generellt vad det krävs att sitta i en 

referensgrupp på grund av tidigare erfarenhet. En av deltagarna visste relativt mycket om vad 

som krävdes i och med att projektverksamheten vid ett tidigare tillfälle varit inbjudna och 

pratat om sin verksamhet på deltagarens förening/organisation.  

Det framgår av deltagarna att de har fått ta del av olika mycket information om projektet 

projektverksamheten och referensgruppen innan de blev representanter i referensgruppen. En 

av deltagarna visste enbart att projektet handlade om dubbel utsatthet för kvinnor med 

funktionshinder. En annan deltagare uppger att informationen varit mycket sparsam och inte 

hade adressen till projektverksamheten vid sitt första referensgruppsmöte. Fyra deltagare hade 

fått information om verksamheten och projektet så som mål och syfte, men på olika sätt. En 

av deltagaren fick reda på den informationen genom tidigare samarbete med 

projektverksamheten. En annan deltagare fick information försedd till sig dels via mail, 

hemsida och personlig kontakt. 

 

 

Frågeställning 4: Upplever deltagarna att de har kunnat påverka arbetet och 

frågorna i referensgruppen och i projektverksamheten med våld mot kvinnor 

med funktionsnedsättning? 
 

Avseende på deltagarnas svar om referensgruppen skulle kunna driva igenom något som inte 

projektverksamheten vill i referensgruppen, så tror fem av deltagarna att det är möjligt. En av 

deltagarna påpekar dock att deltagaren tror att referensgruppen skulle behöva ha ganska så 

tydliga bakgrundsfakta för att det skulle vara genomförbart. En av de två andra deltagarna är 

tveksam om det är genomförbart och menar att det beror på vad det handlar om. Den andra 

deltagaren tror inte att det är möjligt då det inte har varit den atmosfären i gruppen, utan 

mottagandet är avgörande för om ett förslag rinner ut i sanden eller byggs vidare på. 

Medianvärdet för deltagarnas svar med avseende på hur mycket de upplevde och i vilken 

grad de kunde driva igenom något i referensgruppen var Ofta (Tabell 7).                                                                                                  

 

Tabell 7 

Hur mycket och i vilken grad upplevde deltagaren sig kunna driva igenom något i 

referensgruppen?  

Svarsalternativ Antal deltagare Procent 

Ingenting   

Ytterst lite 1 14,3 

Ibland  2 28,6 

Ofta 3 42,9 

Väldigt mycket 1 14,3 

Total 7 100 

 

Medianvärdet för deltagarnas svar med avseende om deltagaren försökte komma med egna 

förslag till arbetet i referensgruppen var Ibland (Tabell 8).                        
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Tabell 8 

Försökte deltagaren komma med egna förslag till arbetet i referensgruppen?  

 Antal deltagare Procent 

Aldrig 

Ytterst sällan 

Ibland 

Ofta 

Mycket ofta 

 

1 

3 

3 

 

 

14,3 

42,9 

42,9 

 

Total 7 100 

                           

Sex deltagare uppger att det mottogs väl av mötesledarna när de kom med egna förslag. En 

deltagare menar dock sig upplevt både bra och dåligt bemötande i samband med framförande 

av egna förslag till arbetet i referensgruppen. Det dåliga bemötande har inneburit att 

mötesledarna har pratat över huvudet på deltagaren och att deltagaren inte upplevt sig har 

blivit lyssnad på. Den deltagare som svarat ytterst sällan uppger att den bidragande orsaken 

till varför deltagaren inte har kommit med fler förslag beror också på att deltagaren blivit 

utsatt för dåligt bemötande från mötesledarna i form av att inte blivit lyssnad på och blivit 

pratad över huvudet.  

  Medianvärdet med avseende på deltagarnas svar om de tyckt att det i referensgruppen 

varit möjligt att ifrågasätta eller säga att det som tas upp på mötena inte är relevant för dem 

var I ganska hög grad (Tabell 9). 

 

Tabell 9 

Har deltagaren i referensgruppen tyckt att det varit möjligt att ifrågasätta eller säga att det 

som tas upp på mötena inte är relevant för sig? 

 Antal deltagare Procent 

Inte alls 

I låg grad 

I ganska hög grad 

I hög grad 

I mycket hög grad 

 

1 

3 

1 

2 

 

14,3 

42,9 

14,2 

28,6 

Total 7 100 

Fyra av deltagarna uppger att de har ifrågasatt eller sagt att det som tas upp på mötena inte är 

relevant för dem och tre av dem anser att det har bemöts väl av mötesledarna. En av 

deltagarna anser motsatsen.  

 

 

Meningskategori: Frustration 
 

Majoriteten av deltagarna uttrycker indirekt och direkt någon form av frustration över sitt 

deltagande i referensgruppen (Tabell 10). Endast en deltagare av sju uttrycker ingen 

frustration. 

 Frustration kommer i uttryck genom undran av vad som händer med informationen och 

kunskapen ute i organisationerna och samhället som deltagaren har försökt att förmedla. Då 

de upplever att gensvaret är dåligt från organisationerna, föreningarna och samhället. Flertalet 

av deltagarna påpekar att det är tyst om ämnet trots sin ansträngning att föra ämnet i ljuset och 

sprida information och kunskap vidare till organisationen, föreningen och samhället. En 

deltagare påpekar frustration genom att endast nå fram med information och kunskap till en 

väldigt begränsad del av samhället och därmed en begränsad del av människor.  
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 Två av deltagarna påpekar att det finns frustration över de som ingår i referensgruppen och 

hade velat se en större bredd på alla grupper av människor i samhället och en jämnare 

fördelning mellan män och kvinnor i gruppen.  

  Frustrationen uttrycks också över en vilja att tillföra mer men att göra och kunna göra så 

litet. Det finns också en frustration över att referensgruppen inte haft fokus på frågan som 

representanterna är där för att arbeta med utan att fokus och tid lagts på saker som inte rör 

sakfrågan utan individers enskilda intressen. 

 Ett annat uttryck för frustrationen har varit att inte ha klarhet varför deltagaren är med i 

referensgruppen då målet och syftet är oklart för deltagaren.  

 Frustration har funnits över att definitionen på målgruppen, det vill säga kvinnor med 

funktionsnedsättning, inte har varit accepterad eller uppfattas som nedvärderande. 

 

Tabell 10 

Frustration 

Meningsenhet Kod Kategori 

Det har varit tyst och lite gensvar 

om dubbel utsatthet i och från 

organisationerna trots upprepade 

försök att nå ut med information. 

Vart tar informationen vägen? Frustration 

Jag är ute mycket där stora grupper 

av människor samlas och pratar 

ibland om dubbel utsatthet, men 

fortfarande blir det endast 

förmedlat till en liten begränsad del 

av människor i samhället. 

Att endast nå ut med informationen till 

en begränsad del av samhället. 

 

Att endast ha en man i gruppen och 

endast ett fåtal som inte har en 

funktionsnedsättning gör att man 

utesluter stora grupper av 

samhället.  

Referensgruppens begränsade 

representation av olika grupper av 

människor i samhället. 

 

Jag känner att jag kan göra mer och 

gör väldigt lite. 

Otillfredsställelse med den egna 

insatsen i arbetet. 

 

Det ägnas tid åt att beskriva den 

egna situationen och diagnosen 

istället för att ägna tid åt det som vi 

är där för att diskutera och arbeta 

med.  

Tid och fokus läggs på fel saker.  

Jag tror inte att man är medveten 

om vad man har för mål med 

referensgruppen. Och jag har 

framfört till min förening att jag 

inte vet vad jag gör där. 

Oklart mål med sitt deltagande.  

Jag tycker att det är fel att kalla 

någon individ utefter en sådan 

benämning, det är människor vi 

pratar om. Jag har sagt till dem, 

och då blir det bättre men sedan går 

det ett tag och då säger de det igen.  

Definition på målgrupp är 

nedvärderande och inte accepterad.  
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Meningskategori: Motivationshöjande faktorer och motivationssänkande 

faktorer till deltagandet i referensgruppen 
 

Fyra av de sju deltagarna valde själva att vara med i referensgruppen (Tabell 11). De 

resterande av deltagarna hamnade i referensgruppen per automatik och fem av deltagarna 

hade inga förväntningar alls på arbetet i referensgruppen innan de deltog. Tre av deltagarna 

upplever bristande stöd från projektverksamheten. Fyra av deltagarna poängterar ett tyst och 

bristande gensvar och intresse från samhället, föreningen och organisationen om dubbelt 

utsatthet när deltagaren försökt att lyfta fram ämnet och gällande i försök att nå fram till de 

dubbelt utsatta kvinnorna.  

 Fyra av deltagarna upplever sig att ha varit mycket delaktiga och har kunnat påverka 

arbetet i referensgruppen och samtliga deltagare har ett stort eget intresse och engagemang för 

ämnet och frågan dubbelt utsatthet. 

 Oklarhet i mål och syfte med referensgruppen är ett faktum för tre av deltagarna. Fyra av 

deltagarna menar att syfte och mål är samma sak. En deltagare menar sig inte ha klart för sig 

vad meningen är med sitt deltagande och menar att det finns andra som enligt deltagaren själv 

upplever som förvirrade gällande det också då dessa representanter lägger tid på möten att 

prata om den egna situationen. Två av deltagarna uppger att det är sparsam eller bristande 

återkoppling på mål och syfte på möten i referensgruppen. En av deltagarna visar osäkerhet 

på tron på den egna förmågan gällande bristande kunskap samt erfarenhet om dubbelt 

utsatthet. 

Tre deltagare poängterar att det finns en oenighet om definitionen på själva målgruppen, 

kvinnor med funktionsnedsättning.  

Att tassa på tå för att inte trampa någon annan av representanterna på tårna eller visa stor 

lyhördhet för de andra representanterna ger fem av deltagarna uttryck för. Ett uttryck för det 

är gällande om deltagaren tycker att det har varit möjligt att ifrågasätta eller säga att det som 

tas upp på mötena inte är relevant för deltagaren: ”All information behövs, så det är intressant 

även om det inte är relevant för min förening.” En annan deltagare uttrycker det så här: ”Man 

har varit lyhörd för att inte trampa någon på tårna, alla grupper är lika viktiga.” En tredje 

deltagare menar att det inte har varit den atmosfären att någon driver igenom något på 

referensgruppsmötena, utan deltagarna framför förslag, då det finns en lyhördhet gentemot 

varandra i gruppen. En orsak till lyhördheten förklarade en deltagare har att göra med att jag 

inte helt kan förstå de andra representanternas problematik. En femte deltagare uttrycker 

lyhördheten i form av något som är positivt, att deltagaren har ett ödmjukt lyssnande och 

respekt för representanterna i gruppen.  

Två av deltagarna pratar om ämnets känsliga karaktär, vilken gör att deltagaren går 

varsamt fram med arbetet i föreningen och referensgruppen. En deltagare menar att ämnets 

känsliga karaktär även gör det svårt för den egna personen att prata om dubbel utsatthet.  

Synen på sin egen roll i referensgruppen är för fyra av deltagarna mycket betydelsefull, 

dels för de dubbelt utsatta kvinnorna och dels för sin egen förening/organisation. Det finns en 

värdighet och stolthet hos dessa fyra deltagare över sin roll som representant att föra fram sin 

förening eller organisations perspektiv. De ser sig själva som en värdefull tillgång för 

projektverksamheten och för den egna föreningen och organisationen.  
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Tabell 11 

Meningsenhet som utgör koder för Motstridiga motivationskategorier: Motivationshöjande 

faktorer respektive motivationssänkande faktorer  

Meningsenhet Kod Motstridiga 

motivationskategorier 

Det blev lite per automatik att jag 

hamnade i referensgruppen. 

Ej självvalt deltagande Motivationssänkande faktorer 

Jag hade inga förväntningar innan jag 

deltog i referensgruppen och jag 

upplever inte att det fanns några 

förväntningar på mig under mitt 

deltagande heller i referensgruppen. 

Inga förväntningar  

 

 

 

Jag upplever att jag får mer stöd av 

min egen förening än vad jag får av 

projektverksamheten. 

Bristande stöd  

Jag tycker att det har varit dåligt 

gensvar ute i samhället och för tyst 

om det. 

Bristande gensvar  

All information är välkommen. Det 

har inte varit det klimatet i 

referensgruppen att man driver 

igenom något. 

Tassa på tå  

Jag vet faktiskt inte varför jag sitter 

där. 

Oklart mål och syfte 

med referensgruppen 

 

Vi har lite olika perspektiv på 

målgruppen och det kommer protester 

i form av mothugg från de som inte 

tycker att ett visst perspektiv är okey. 

Oenighet om 

definition på 

målgruppen 

 

 

Ja jag sa att jag vill vara med i 

referensgruppen på mötet med 

styrelsen när frågan kom upp.  

Självvalt deltagande Motivationshöjande faktorer 

Det är upp till mig hur mycket jag vill 

påverka, men jag har gjort det. Jag 

kom ofta med förslag. Jag är 

övertygad om att vi skulle driva 

igenom något. 

Upplevelsen av att 

påverka och vara 

delaktig 

 

 

 

 

 

 

Jag tycker det här är oerhört viktigt. 

Jag tycker det är intressant. 

Eget intresse och 

engagemang  

 

Jag ser på mitt uppdrag som att jag 

har en viktig länk där och att jag är 

betydelsefull. 

Känslan av att vara 

betydelsefull 

 

Vi är projektverksamhetens pusselbit. Känslan av stolthet över 

sitt eget deltagande 

 

När någon kommer med ett förslag så 

stöttar vi varandra. Allt är välkommet.  

Stöttande klimat  

Det är en win-win situation, där både 

jag och projektverksamheten får ut 

något av mitt deltagande i 

Upplevelsen att få 

något tillbaks med sitt 

deltagande 
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referensgruppen. 

De uppdaterar oss hela tiden. Till 

exempel visar de oss nyproducerat 

informationsmaterial som vi har varit 

med och kläckt idéer kring så att 

informationen når ut till alla 

människor oavsett 

funktionsnedsättning.  

Positiv feedback  

 

 

Meningskategori: Konflikt?  
 

Det finns två läger i deltagarnas upplevelse om hur klimatet i referensgruppen har varit 

(Tabell 12). Hälften av deltagarna kommer med återkommande positiv kritik gentemot 

mötesledare och referensgruppen gällande det öppna och trygga klimatet som de uttrycker har 

förekommit. Den andra hälften av deltagare ger uttryck för att det har varit oenighet och 

meningsskiljaktigheter samt har upplevt ett upprepat kränkande bemötande från mötesledare 

gentemot vissa deltagare. 

 Tre av deltagarna menar att det finns meningsskiljaktigheter och oenighet gällande 

definition av målgruppen och att deltagare har blivit upprörda och mött mothugg från andra 

deltagare. Två av deltagarna upplever sig upprepade gånger ha blivit pratade över huvudet på 

och inte blivit lyssnade på. Ytterligare en deltagare ger uttryck för att det finns en del mycket 

starka individer i gruppen och att deltagaren har valt att stå tillbaks i vissa situationer. 

Flertalet av deltagarna ger uttryck för att undvika att trampa någon på tårna och att det inte har 

varit några otrevligheter på något sätt.  
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Tabell 12 

Meningskategori konflikt med meningsenheter och koder 

Meningsenhet Kod Meningskategori:  

Jag blir förbannad över den här 

definitionen som vissa använder 

i referensgruppen. Vi i min 

förening/organisation är 

allegiska mot den och vi arbetar 

emot ett sådant användande. 

Oenighet & meningsskiljaktighet Konflikt? 

Jag blir behandlad och tagen 

som ett barn och jag upplever att 

det pratas över huvudet på mig.  

Kränkande bemötande 

Vissa gånger har jag valt att stå 

tillbaka i diskussioner och valt 

att vara tyst. Då det finns 

mycket starka personligheter i 

gruppen som inte tvekar på att 

stå på sig. 

Att stå tillbaka i vissa situationer 

Jag har varit lyhörd för att inte 

trampa någon på tårna, alla 

grupper är lika viktiga. 

Att undvika att trampa någon på tårna 

Jag upplever att jag har fått vara 

med och debattera om allt, och 

dem har varit väldigt lyhörda för 

vad man säger. Alla lyssnar på 

varandra.  

Öppet och tryggt klimat  

Det har inte varit några 

otrevligheter på något sätt på 

våra referensgruppsmöten. 

Motsägande av konflikt  

 

 

Diskussion 
 

 

Då det inte finns någon tidigare vetenskaplig forskning gällande den här typen av 

referensgrupp och då projektverksamheten är en unik verksamhet komplicerar det möjligheten 

att jämföra resultat och stärka validiteten. Dock kan studiens resultat och analys vara relevant 

för samarbetet i liknande typer av referensgrupper, och kan på så vis vara användbart i 

hänseendet om vad som är av betydelse för att människor i grupp ska kunna generera ett 

effektivt och positivt samarbete tillsammans. Undersökningsledaren utesluter emellertid inte 

att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om alla tolv representanter valt att delta i studien. I 

och med ett deltagande på sju individer förhindrar det att dra slutsats om referensgruppens 

helhetsbild då de fem deltagare som inte deltog i studien hade kanske kunnat modifiera 

helhetsbilden. Eftersom undersökningsledaren endast har varit ensam i sin studie och i arbetet 

med analysen av resultatet så minskar det validiteten i det hänseendet. 

   Undersökningsledaren har på flera olika sätt försökt att stärka den interna validiteten för de 

deltagare som deltog i studien. Styrkor ur detta sammanhang var själva inspelningen av 

intervjuerna, följdfrågor både under och efter intervjun, samt anteckningar som fördes under 

och efter intervjuerna som användes i behandlingen av data. Vald analysmetod generade en 



24 
 

stärkt validitet med växlande mellan steg, samt en öppenhet för att upptäcka nya perspektiv 

och nya upptäckter av data. Analysarbetet stannade på kategori-nivå, utan att försöka pressa 

fram någon metakategori/kärnkategori. På så vis tillämpades induktion så långt materialet 

tillät, men inte längre.  Vid ett par tillfällen kontaktades vissa deltagare för att försäkra om 

data var förstådd korrekt av undersökningsledaren.   

   Mål och syfte med referensgruppen har inte varit klart för samtliga deltagare. Enligt Locke 

och Latham (2002) är målprestationen starkast när individen har ett engagemang. Studiens 

resultat pekar på att det komplicerar individens målprestation och agerande när denne inte har 

klart för sig vad målet med referensgruppen är. De mål och syften som angavs av deltagarna 

var relativt stora och övergripande. Ett exempel på det är målen om att kvinnojourer skall bli 

lättillgängliga för alla i samhället samt att fungera som ett bollplank för projektet. Det här 

skapar ytterligare komplikationer för referensgruppens grupprestation då dessa mål som 

deltagarna angett ter sig vara relativt övergripande, med hänsyn till vad Locke (1991, 1996), 

Locke och Latham (2002, 2006) poängterar att vaga och generella mål inte generar ett så högt 

resultat eller prestation som ett mer specifikt. Utifrån det är det av vikt att i arbetet med den 

här typen av referensgrupper att verksamhet tillsammans med referensgrupp samtalar om mål 

och syfte i tidigt skede av representanternas deltagande i referensgruppen och ger dem 

möjligheten att diskutera fram mer specifika mål att arbeta utifrån för att verkligen skapa ett 

målengagemang. Det hade uteslutit oklarheter i mål och syfte med referensgruppen samt 

möjliggjort en god förutsättning för att uppnå bästa möjliga målprestation. Samt kunnat 

förhindra att deltagarna hade skapat egna mål med referensgruppen som i sin tur hade kunnat 

förebygga målkonflikt som Locke och Latham (2006) menar kan uppstå i fall individens och 

gruppens mål inte står i samklang med varandra. Det hade också förhindrat att syfte och mål 

uppfattas samma sak för de deltagare som angav mål och syfte samt att deltagare inte har klart 

för sig vad meningen med sitt deltagande. Vilket också hade möjliggjort att fler av deltagarna 

hade kunnat uppleva sig som mycket delaktiga och hade kunnat påverka arbetet i 

referensgruppen. Då det är ytterst svårt att påverka och vara delaktig om inte individen har 

vetskap om mål och syfte med referensgruppen.  

   En annan viktig komponent vid användning av mål är feedback som både Furnham (2005) 

och Locke och Latham (2002) lyfter fram. Ur resultatet framgår att det finns delade 

uppfattningar om huruvida feedback har varit en del av referensgruppens arbete eller inte, 

samt i vilken grad det har varit närvarande. Fyra deltagare menar att det har skett på 

referensgruppens mål och syfte, två av deltagarna anser att det har skett kontinuerligt på 

referensgruppsmötena medan en annan deltagare uppgav att återkoppling skedde på en 

konferens. Då det råder en sådan splittrad bild så är det ändå ett faktum att alla deltagare inte 

ansåg att det har funnits en kontinuerlig återkoppling. Därmed belyser det att det är av 

betydelse att verksamheter har det i åtanke för framtiden att ha och använda feedback som en 

kontinuerlig del i arbetet med den här typen av referensgrupper.  

   Vid en närmare blick på referensgruppen och dess uppgift i förhållande till 

projektverksamheten finns ett tydligt socialt utbytesperspektiv där resurserna kunskap och 

information utbyts mellan parterna till och från organisationerna/föreningarna som 

representanterna företräder (Di Domenico at el., 2009; Muthusamy & White, 2005; Nilsson, 

2005; Cropanzano & Mitchell, 2005). Det beskrevs på så vis av samtliga deltagare att det 

egna uppdraget i referensgruppen handlar om att framföra det perspektiv som deltagaren 

företräder, samt av tre deltagare att den andra delen av uppdraget är att ta med sig information 

och kunskap till den egna föreningen eller organisationen. Det beskrevs ytterligare av 

deltagarnas angivna syften med referensgruppen om att kvinnojourer skall bli lättillgängliga 

för alla människor i samhället, att tillförse projektverksamheten med input av information och 

kunskap samt att få input tillbaks i organisation och förening, att synliggöra att det finns en 

både fysisk och psykisk våldproblematik hos kvinnor med funktionsnedsättning, att byta 



25 
 

erfarenheter och kunskaper med varandra om dubbel utsatthet så att alla lär sig av varandra, 

samt att dubbel utsatthet skall vara en fråga som hålls vid liv även den dagen som inte 

projektverksamheten finns.  Målen angavs på likartat sätt, att kvinnojouren skall bli 

lättillgänglig för alla i samhället, att nå ut med budskapet, information och kunskap i 

samhället om våldproblematiken mot kvinnor med funktionsnedsättning, vara ett bollplank 

för projektet. Det belyses också i de syften som de fyra deltagarna menade att 

projektverksamheten förmedlat till dem om att bygga upp kvinnojouren så att den blir 

lättillgänglig för alla, att få så mycket input av kunskap som möjligt in till 

projektverksamheten samt tillbaks till föreningarna och organisationerna, att få en bredd på 

kunskap genom att ha representanter från olika samhällsriktningar och frivilliga 

organisationer, samt att sprida information och fungera som ett bollplank. I resultatet framgår 

olika former av belöningar som deltagarna i referensgruppen gett uttryck för. Vilka är att 

upplevelsen av att deltagandet känns givande och lärorikt, känslan i att få delta och bidra till 

projektverksamhetens utvecklingsprocess, upplevelsen att göra skillnad, känslan av stolthet 

och värdighet att företräda sin förening/organisation, upplevelsen av att påverka och vara 

delaktig, känslan av stolthet över sitt eget deltagande, upplevelsen av att få något tillbaks med 

sitt deltagande samt positiv feedback. Ett mer konkret exempel på det är en deltagare som 

uppgav: ”Vi är projektverksamhetens pusselbit”.  

   För samtliga deltagare fanns även kostnader i olika grad vilka är: frustration, konflikt och 

negativa känslor. Frustrationen kommer i uttryck genom undran av vart informationen tar 

vägen, att endast nå ut med information till en begränsad del av samhället, referensgruppens 

begränsade representation av olika grupper av människor i samhället, otillfredsställelse med 

den egna insatsen i arbetet, att tid och fokus läggs på fel saker, oklart mål med sitt deltagande, 

samt att definition på målgrupp är nedvärderande och inte accepterad. Kategorin konflikt 

berörs av deltagare i form av upplevelsen av oenighet och meningsskiljaktighet, kränkande 

bemötande, att stå tillbaka i vissa situationer, att undvika trampa någon på tårna, öppet och 

tryggt klimat samt motsägande av konflikt. Negativa känslor finns inbäddade i både 

frustration och konflikt. Samtliga kostnader, det vill säga frustration, konflikt och negativa 

känslor överensstämmer med de kostnader som Nilsson (2005) belyser. Nilson (2005) menar 

som nämnts innan att vid gruppsamarbete måste belöningarna vara större än kostnaderna för 

individen för att samspelet inte ska störas eller upphöras. I referensgruppen finns det de 

individer som gav uttryck för stora kostnader i form av erfarenheter av kränkande bemötande, 

oenigheter och meningsskiljaktigheter och känslor av upprördhet. En annan kostnad kan ses 

som bristande stöd, vilket tre av deltagarna ger uttryck för. Dessa kostnader kan för dessa 

individer upplevas bryta mot principen om ömsesidighet (Di Domenico at el., 2009; 

Cropanzano & Mitchell, 2005). Vilket kan medföra just till att samspelet mellan olika 

deltagare samt mellan deltagare och mötesledare har störts som vissa av deltagarna gett 

uttryck för och bryter mot deltagarens uppfattning om norm för parternas utbytesprocesser 

(Cropanzano & Mitchell, 2005). Något som hade kunnat förebygga detta var om 

verksamheten tillsammans med den här typen av referensgrupp hade försökt att komma fram 

till en definition över målgruppen som samtliga deltagare accepterade för att förhindra att 

vissa deltagare upplevde oenighet och meningsskiljaktighet. Ett jämförande exempel med det 

är det faktum att det finns en rad olika uppfattningar om vad begreppet funktionshinder ska 

innefatta. Statistiska centralbyråns (2004) definition av funktionshinder är baserad på FN:s 

standardregler och menar att ”funktionsnedsättning” innefattar ett stort antal olika 

funktionshinder som kan vara på grund av fysiska eller intellektuella skador eller sjukdomar, 

syn- eller hörselskador eller – sjukdomar, medicinska tillstånd eller mentalsjukdomar. Medan 

Socialstyrelsen anser att funktionshinder är en begränsning som en funktionsnedsättning 

innebär för en person i relation till omgivningen, att en individ har inte ett funktionshinder 

utan detta hinder uppstår i mötet med omgivningen (Socialstyrelsen, 2007, 2010). 
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   Studiens resultat pekar på en del praktiska implikationer för kommande referensgrupper 

som handlar om vikten av att formulera och förmedla tydlig information om referensgruppens 

mål och syfte liksom tydlig information om vilka förväntningar som finns på 

referensgruppsmedlemmarna. Det är av vikt att verksamheten redan vid rekryteringen av 

deltagare till den här typen av referensgrupper går ut med ännu tydligare information om mål, 

syfte, förväntningar på representanterna. Dels för att förebygga det faktum att deltagarna har 

fått ta del av olika mängd av information om projektverksamheten och om innebörden av sitt 

deltagande i referensgruppen. Dels hade det också genererat ett helt annat utgångsläge med 

förväntningar och förberedelse för deltagarna då det uppenbarligen fanns en avsaknad av det. 

Eftersom fem av sju deltagare uppgav att de inte visste vad som krävdes av den egna personen 

innan sitt deltagande i referensgruppen och inte hade några förväntningar alls på arbetet i 

referensgruppen. Det möjliggör också att det kan ske en rekrytering av representanter som av 

egen vilja väljer att delta så att de inte är med i referensgruppen per automatik utan av rätt 

avsikt och anledning. Förväntningar är en viktig del av ett deltagande för att förebygga till 

exempel att deltagaren känner osäkerhet på tron på den egna förmågan samt verkar som en 

motivationshöjande faktor.  

   En annan viktig förebyggande åtgärd för den här typen av kommande referensgrupper är att 

lägga ner tid och åtanke på val av definition på målgrupp så blivande representanter i 

referensgruppen accepterar den och anser att den är värdig, respektfull och överrensstämmer 

med deras människosyn och värderingar. Resultaten visar att val av definition på målgrupp 

har genererat frustration, oenighet och meningsskiljaktighet, negativa känslor och även verkat 

som en motivationssänkande faktor för vissa deltagare och tyder följaktligen på att definition 

av målgrupp är väsentlig för att skapa en fungerande referensgrupp. Om det kan vara en 

omöjlig uppgift för verksamheten att finna en sådan som samtliga föreningar och 

organisationer accepterar så kan en annan möjlig åtgärd vara att tydliggöra vald definition av 

målgrupp redan vid rekryteringen av deltagare.        

    De upplevelser av kränkande bemötande i referensgruppen som framkommit kopplades av 

en del deltagare till konsekvenser för gruppklimatet och deltagarnas engagemang att delta i 

referensgruppen. Det är av vikt att verksamheten förebygger alla former av dessa typer av 

erfarenheter då det är en onödig kostnad och implikation av ett deltagande i referensgruppen. 

Utifrån ett socialt utbytesperspektiv så måste belöningarna vara större än kostnader för 

individen för att samspelet inte skall störas eller upphöras vid gruppsamarbete som Nilsson 

(2005) belyser. Det är därför av betydelse att i arbetet med den här typen av kommande 

referensgrupper att mötesledare och verksamheten är extra uppmärksamma på att arbeta på en 

samtalsform som verkar för ett öppet och trygg klimat och en strukturerad mötesform där alla 

får komma till tals och har ett ansvar för det egna bemötandet. Då det kan leda till mycket 

allvarliga konsekvenser om det inte finns tydliga etiska normer och skrivna regler för hur 

deltagare, mötesledare och verksamheten ska bemöta varandra. Ett förslag på praktisk 

förebyggande åtgärd kan vara att diskutera fram och konstruera ett skriftligt gruppkontrakt vid 

de först kommande referensgruppsmötena. Det kan vara ett sätt att komma närmare och prata 

om vilka normer och regler som skall finnas i referensgruppen och vilka åtgärder som följder 

vid ett regelbrytande. På så vis har alla bidragit till det specifika gruppkontraktet och har en 

annan sorts medvetenhet om det enskilda ansvaret för att bidra till ett positivt, tryggt och 

öppet gruppklimat och gruppsamarbete. 

   En annan viktig åtgärd för arbetet med den här typen av referensgrupper är att verksamheten 

har en medvetenhet om förebyggande åtgärder för deltagarnas motivation och därigenom 

förhindra sviktande handlingsbenägenhet i referensgruppen. Det vill säga att verksamheten 

påverkar de motivationsfaktorer som verksamheten har möjlighet att påverka. Så som att vara 

noggrann med rekryteringen av representanter och välja de som av egen vilja vill vara med i 

referensgruppen. Att också vara tydlig och förmedla vilka förväntningar verksamheten har på 
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referensgruppen och representanterna. En annan motivationssänkande faktor som 

verksamheten kan förebygga är att vara ännu tydligare med sitt stöd gentemot 

representanterna då resultatet visat att alla deltagare inte upplevt det som tillmötesgående. En 

annan förebyggande åtgärd är att arbeta emot klimatet tassa på tå i referensgruppen som kan 

verka som motivationssänkande.  Det kan ske genom att mötesledare och verksamheten 

uppmuntrar deltagarna att våga framhäva sina idéer och bedriva dem även om inte samtliga 

deltagare visar dem uppskattning och är av samma åsikt. Återigen är det av vikt att 

verksamheten arbetar och lägger ned tid på att förhindra oklarheter med mål och syfte med 

referensgruppen då det är en motivationssänkande faktor. Även oenighet om definition om 

målgruppen är en sådan faktor vilken bör förebyggas som nämnt i tidigare avsnitt. I resultatet 

blev det uppenbart att självvalt deltagande, upplevelsen av att påverka och vara delaktig, eget 

intresse och engagemang, känslan av att vara betydelsefull, känslan av stolthet över sitt eget 

deltagande, stöttande klimat, upplevelsen att få något tillbaks med sitt deltagande samt positiv 

feedback var motivationshöjande faktorer hos deltagarna. Dessa är viktiga faktorer som 

verksamheten bör lägga fokus på och försöka skapa i arbetet med den här typen av 

referensgrupper för att hålla motivationen uppe hos representanterna.       

    För framtida forskning skulle det vara värdefullt med en vidare och fördjupad forskning på 

deltagandet i referensgruppen med intervjuer av dels mötesledare och dels representanternas 

organisationer och föreningar. För att komma närmare en bild av referensgruppens arbete ute i 

föreningar och organisationer samt mötesledares upplevelse av referensgruppen arbete och 

gruppklimat. Även få mötesledares syn och erfarenhet av att föra referensgruppens arbete 

framåt.  

   Studien har bidragit med en fördjupning över sju deltagares erfarenhet av att ingå i en 

projektverksamhets referensgrupp mellan åren 2007-2009.  En slutsats är att deltagarnas 

erfarenheter upprepade gånger visade på en polarisering mellan upplevelser av olika 

företeelser som klarhet över mål och syfte med referensgruppen, användning av feedback och 

klimatet i referensgruppen. Det finns också ett tydligt socialt utbytesperspektiv på 

referensgruppen och dess uppgift i förhållande till projektverksamheten där resurserna 

kunskap och information utbyts mellan parterna till och från organisationerna/föreningarna 

som representanterna företräder. Där det framgår att det finns såväl kostnader som belöningar 

för deltagarna och att det finns i olika grad hos deltagarna. Slutsatsen är att dessa kostnader 

och belöningar har inverkan på hur samspelet är mellan deltagare, och deltagare och 

mötesledare. En annan slutsats som studien bidragit med är att det är av vikt att alltid gå ut 

med tydlig information om mål, syfte och förväntningar på representanterna redan vid 

rekrytering av deltagare till den här typen referensgrupp, samt att rekrytera sådana 

representanter som av egen vilja vill ingå i referensgruppen. Det är av betydelse att 

verksamheten lägger ner tid och åtanke på val av definition av målgrupp så blivande 

representanter i referensgruppen accepterar och respekterar den. En ytterligare slutsats är att 

det är av vikt verksamheten förebygger alla former av kränkningsupplevelser genom att vara 

extra uppmärksamma på att arbeta på en samtalsform som verkar för ett öppet och tryggt 

klimat och en strukturerad samtalsform där alla får komma till tals och har ett ansvar för det 

egna bemötandet. Ett förslag är att tillsammans med referensgruppen vid de förstkommande 

referensgruppsmötena diskutera fram och konstruera ett gruppkontrakt. En annan slutsats är 

att verksamheten bör ha en medvetenhet om förebyggande åtgärder för deltagarnas motivation 

och därigenom förhindra sviktande handlingsbenägenhet, genom att påverka de 

motivationsfaktorer som verksamheten kan påverka såväl motivationshöjande som 

motivationssänkande faktorer som framkom i resultatet. Det är därför betydelsefullt att 

verksamheter i arbetet med den här typen av referensgrupper lägger fokus på de 

motivationshöjande faktorerna och försöker skapa dessa i arbetet med referensgruppen för att 

hålla motivationen uppe hos representanterna.  
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