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Sammanfattning 
 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att undersöka om det finns risk för utsatthet för 

barn och ungdomar med olika typer av funktionsnedsättning och i vilka miljöer utsattheten 

kan förekomma. Tre teman upptäcktes under uppsatsens gång och dessa var kroppsfunktion, 

aktivitet och delaktighet samt omgivningsfaktorer. Tidigare forskning visade på de olika 

riskerna som barn med funktionsnedsättning kunde utsättas för och i vilken utsträckning. 

Riskerna varierade från psykiska, fysiska och sexuella övergrepp till mobbning och mindre 

deltagande i olika fritids- och skolaktiviteter. Uppsatsen var en systematisk litteraturöversikt 

vilket innebar att inom det specifika ämnesområdet söka, granska och sammanställa befintlig 

litteratur. Resultatet av litteraturstudien visade att barn med funktionsnedsättning löper en 

högre risk för olika typer av utsatthet i jämförelse till barn utan funktionsnedsättning. Det 

visade även att barn med funktionsnedsättning deltar i mindre antal aktiviteter i skolan och 

på fritiden än barn utan funktionsnedsättning samt att både hemmiljö och skolan kunde 

innebära risk för utsatthet. Flickor med funktionsnedsättning var överrepresenterade inom 

riskkategorin sexuella övergrepp. Slutsatser som kunde dras var att socioekonomiska 

faktorer hade ett samband med om barn med funktionsnedsättning blev utsatta eller inte. 
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Abstract 
 

The purpose of this study review was to examine risk for vulnerability of children and youth 

with disabilities and in which kind of environments. Three themes were discovered during 

the study and these were body functioning, activity and participation and surrounding 

factors. Earlier studies showed the different kinds of risks that children with disabilities could 

be vulnerable for and in what extent. The risks varied from physical, psychological and sexual 

abuse to bullying and less participation in various school- and out-of-school activities. The 

study was a systematic review which means to search, examine and compile existing 

literature of the topic at hand. The results showed that children with disabilities are at 

increased risk for different types of vulnerability in comparison to children without 

disabilities. It also showed that children with disabilities participate less in activities at school 

and out of school than children without disabilities and that home- and school environments 

did propose a risk for vulnerability. Girls with disabilities were overrepresented in the risk 

category of sexual abuse. Conclusions that could be drawn from this review were that 

socioeconomic factors had a relation with children with disabilities being or not being 

vulnerable. 
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1 INTRODUKTION 

I dagens samhälle är synen på barn med funktionsnedsättning inte som förr i tiden, den har 

förändrats över de senaste decennierna i och med samhällsutvecklingen. Samhället ser barn 

med funktionsnedsättning som aktörer trots att kompetensen varierar när det gäller den 

sociala kontexten och sammanhanget. Barns utveckling påverkas av miljöer såsom familjen, 

skolan och fritiden. Det som har stor betydelse i barnets utveckling är den sociala 

omgivningen. Barn påverkas av den sociala kontexten i högsta grad och det är den som gör 

att barn får en utformning av både sina genetiska förutsättningar och den miljö som de 

befinner sig i. Om barnen har funktionsnedsättning är utsattheten ännu större och på grund 

av detta kan de anses som dubbelt utsatta (Brodin, 2008).  

1.1 Bakgrund 

Barn med funktionsnedsättning kan vara utsatta för risker i större utsträckning än barn utan 

funktionsnedsättning. Hur kan dessa risker minskas och vilka miljöer är speciellt riskfyllda? 

Utmaningarna för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning är stora. Föräldrar 

ska tillsammans med olika aktörer skapa en bra samordning, en trygg miljö samt minska 

risker för att barn med funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra barn. En trygg 

miljö är en viktig aspekt som kan ge barn med funktionsnedsättning möjlighet att stärka 

deras delaktighet i samhället samt förebygga olika risksituationer som de kan utsättas för 

(Brodin, 2008). 

I Skolverkets rapport (2009) framkom att särskolelever i årskurs 8 och år 2 i 

gymnasieskolor är särskilt utsatta för trakasserier på grund av sin funktionsnedsättning. 

Enligt rapporten finns det en risk att bli kränkt om eleverna anses vara överviktiga, mindre 

till växten samt ha små materiella resurser. Däremot har det inte framkommit någon 

diskriminering eller trakasserier som kan kopplas till funktionsnedsättning bland 

förskolebarn. Undersökningen visar att vissa barn hamnar utanför på grund av sin fysiska 

funktionsnedsättning. I och med utanförskapet isoleras vissa barn socialt från resten av 

klassen och på idrottslektioner kan detta bli extra tydligt. 

Elever med funktionsnedsättning drabbas av både verbala och fysiska trakasserier i 

grund-, sär- och gymnasieskolorna. Detta framkommer genom andra elevers beskrivningar 

på besökta grundskolor som ingår i undersökningen. Det kan betyda att barn med 

funktionsnedsättning på särskolor är utsatta för trakasserier av barn utan 

funktionsnedsättning. Undersökningen visar att verbala trakasserier är mycket spritt och de 

vanligaste orden som används om barn med funktionsnedsättning är ”jävla särbarn”, ”sär”, 

”vad ful du är”, ”mupp”, ”cp-skadad”, ”cp-unge”, ”damp-unge” samt ”adhd-utbrott”. Barn 

med funktionsnedsättning kritiseras och trakasseras över hur de anses se ut, bete sig och hur 

de anses röra på sig (Skolverkets rapport, 2009). 



2 

I undersökningen beskrivs de miljöer i skolan där barn med funktionsnedsättning blir 

utsatta. Matsalen, fritidshem och omklädningsrummet är riskzoner eftersom det är på dessa 

ställen barn möts. Rapporten betonar att det ökar risken, för barn med funktionsnedsättning, 

att bli utsatta för diskriminering på grund av att de går på särskolan. Vissa typer av 

diskriminering kan yttra sig på rasterna då barn med funktionsnedsättning blir begränsade 

av lärarna när det gäller att gå till kafeterian, vilket i vissa fall bara händer en gång per vecka. 

De får heller inte ha datorerna under rasterna samt att de inte har tillgång till musiksalen 

som resterande elever. Det framkommer även två typer av trakasserier av barn med 

funktionsnedsättning, dessa är öppna och dolda trakasserier då andra barn antingen prisar 

deras mentala förmåga eller skrattar åt dem bakom deras rygg (Skolverkets rapport, 2009). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med litteraturstudien är att undersöka om det finns en risk för utsatthet för barn och 

ungdomar med olika typer av funktionsnedsättning samt i vilken miljö denna utsatthet kan 

förekomma. 

 

Frågeställningar: 

 

 Inom vilka områden/miljöer förekommer en ökad risk för utsatthet för barn och 

ungdomar med funktionsnedsättning? 

 Finns det skillnad mellan pojkars och flickors risk för utsatthet? 

1.3 Begreppsdefinition 

Med begreppet barn och ungdomar utgår vi ifrån FN:s konvention om barnets rättigheter 

som avser alla människor under 18 år (Regeringskansliet, 2006). I föreliggande studien 

används begreppet barn när vi beskriver barn och ungdomar. 

Begreppet funktionsnedsättning innebär en begränsning av en persons psykiska eller 

fysiska förmåga att fungera som självständig individ och att utöva önskade aktiviteter. 

Funktionsnedsättning handlar om nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga (SOU 2008: 77). Funktionsnedsättning är en kategorisering som har 

konstruerats av strukturer och processer i samhället. Detta kan innebära att personer som 

ingår i den här kategorin inte har möjlighet att komma in på olika samhällsarenor. Det är 

svårt för barn med funktionsnedsättning att bli aktivt närvarande i samhällslivet eftersom 

begreppet är i form av individuell/kroppslig egenskap som kan utgöra ett hinder för ett 

betydelsefullt och självständigt dagligt liv (Grönvik & Söder, 2008; Brunt & Hansson, 2005). 

Begreppet funktionsnedsättning definieras i paragrafen 17 i FN:s Standardregler (2003) att 

funktionsnedsättning kan uppstå på grund av skador såsom fysiska, intellektuella och även 

sjukdomar såsom syn, hörsel, mentalsjukdomar samt medicinska tillstånd.   
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Begreppet utsatthet kan tolkas på olika sätt eftersom det är ett socialt fenomen och kan 

variera. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (Regeringskansliet, 2006) ska hänsyn 

tas till barnets bästa och barnet ska ges möjlighet att kunna påverka sin egen situation 

oavsett om barnet har en funktionsnedsättning eller inte. I dagens läge har inte alla 

människor likvärdiga möjligheter i samhället (Rädda barnen, 2013). När det gäller barn med 

funktionsnedsättning blir utsattheten mer påtaglig. På grund av sin funktionsnedsättning 

befinner sig många barn i en utsatt position och blir då dubbelt utsatta (Brodin, 2008). För 

barn med funktionsnedsättning kan utsattheten handla om brister på olika områden såsom 

ekonomiska, kulturella och social trygghet. Socialtjänsten (2001:453, SoL) har som mål i 1 

kap 1§ att motverka utsatthet genom att arbeta för att skapa ekonomisk och social trygghet. 

De ska även erbjuda möjligheter för människans aktiva deltagande samt främja jämlikhet i 

samhället. Barn med funktionsnedsättning kan vara begränsade på olika sätt. Därför kan de 

behöva mer stöd, hjälp och skydd för att förebygga olika risk situationer som de med olika 

anledningar befinner sig i. 

2 TIDIGARE FORSKNING 

Den tidigare forskningen i den föreliggande studien utgår ifrån ICF-CY klassifikationssystem. 

Det internationella klassifikationssystemet, som genomförts av Förenta Nationernas 

Världshälsoorganisation WHO, har i Sverige fältprövats bland annat med avseende på 

användbarheten för barn och ungdomar. Systemet ger möjlighet att rikta fokus på kroppsliga 

funktioner, strukturer samt förmåga till aktivitet och delaktighet som anses utvecklas under 

barndomen (Möller & Nyman, 2003). Systemet är lämpligt för att tydliggöra olika faktorer 

som påverkar barnet individuellt och miljörelaterat. Den tidigare forskningen har delats upp i 

tre teman som berör de olika delarna av ICF-CY. Detta ger möjlighet till att kunna få en tydlig 

grund för vidare problematisering.  Det första temat berör ämnet funktionsnedsättning och 

vilka risker som barn med funktionsnedsättning kan vara utsatta för och i vilken 

utsträckning. Det andra temat tar upp barnets aktivitet och delaktighet i fysiska och 

psykosociala miljöer och det sista temat är omgivningsfaktorer som barn med 

funktionsnedsättning påverkas av. Varje tema presenteras utifrån kategorier som har 

identifierats. 

2.1 Funktionsnedsättning och risker 

2.1.1 Fysiskt våld och sexuella övergrepp 

Hershkowitz, Lamb och Horowitz (2007) undersökte i sin studie i vilken grad barn med 

funktionsnedsättning riskerade att bli utsatta för fysiskt våld och sexuella övergrepp samt i 

vilken utsträckning dessa barn rapporterade övergreppen. De jämförde skillnader mellan 
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barn med mild och svår funktionsnedsättning samt barn utan funktionsnedsättning. 

Datamaterialet bestod av rapporter från utredningar där barn mellan 3 och 14 år misstänkts 

ha blivit utsatta för fysiskt våld eller sexuella övergrepp. Utredningarna bestod av 40430 

barn som blev intervjuade. Det framkom i studien att barn med funktionsnedsättning, som 

blivit utsatta för fysiskt våld eller sexuella övergrepp, inte rapporterade övergreppen i lika 

hög utsträckning som barn utan funktionsnedsättning. Detta gällde speciellt när det 

handlade om sexuella övergrepp mot barn med funktionsnedsättning. Ändå var barn med 

mild eller svår funktionsnedsättning överrepresenterade inom kategorin misstänkts ha blivit 

utsatta för sexuella övergrepp, medan de var underrepresenterade inom kategorin för 

misstänkt utsatthet för fysiskt våld. Inom båda våldskategorierna var pojkar med mild eller 

svår funktionsnedsättning överrepresenterade i jämförelse till pojkar utan 

funktionsnedsättning. Studien visade även att våldet som barn med funktionsnedsättning 

blev utsatta för var av allvarligare grad än våldet mot barn utan funktionsnedsättning.  

Kvam (2000) undersökte i sin enkätstudie i vilken utsträckning norska barn med 

funktionsnedsättning misstänkts ha blivit utsatta för sexuella övergrepp. Informationen till 

studien samlades från patientjournaler och sammanlagt hade 1293 barn, i åldern 0-16, 

undersökts utifrån misstanken att ha blivit utsatta för sexuella övergrepp. Studien använde 

sig av tre antaganden om barnen misstänkts ha blivit utsatta för sexuella övergrepp och dessa 

var; ”antagligen inte utsatt”, ”osäkert” och ”antagligen utsatt”. Undersökningen visade att 

barn med svårare typer av funktionsnedsättning var en riskgrupp gällande sexuella 

övergrepp. Under kategorin ”antagligen utsatt” hamnade 33 % av de barnen utan 

funktionsnedsättning, 41 % av de barnen med en mildare funktionsnedsättning och 45 % av 

de barnen med en svårare funktionsnedsättning. Det framkom även att fler pojkar med 

funktionsnedsättning misstänktes ha blivit utsatta för sexuella övergrepp än flickor med 

funktionsnedsättning. 

2.1.2 Sexuellt umgänge 

I en studie av Brunnberg, Lindén Boström och Berglund (2009) jämfördes pojkar och flickor 

i åldern 15 och 16 som självrapporterat sexuellt umgänge och detta i förhållande till om de 

hade en funktionsnedsättning eller inte. De undersökte även om sexuellt umgänge var 

relaterat till mental hälsa, användning av droger och skolgång. Studien bygger på material 

från enkätundersökningen Liv och Hälsa ung 2005/2007. År 2005 besvarade 3089 studenter 

enkäten och år 2007 var det 3158 som fullföljde den. Resultaten från studien visade att bland 

respondenterna var det fler pojkar och flickor med en eller flera funktionsnedsättning som 

haft sexuellt umgänge än pojkar och flickor utan funktionsnedsättning. Av flickorna utan 

funktionsnedsättning var det 38 % som rapporterade sexuellt umgänge, 44 % av de flickor 

som hade en funktionsnedsättning och 59 % av de flickor som hade flera 

funktionsnedsättningar. Siffrorna som motsvarade pojkarnas självrapportering om sexuellt 

umgänge var 34, 38 och 60 %. De ungdomar som rapporterat att de haft sexuellt umgänge 

rapporterade även problem i skolan och användning av tobak, alkohol och droger i större 

utsträckning. 

I en senare studie av Brunnberg. Lindén Boström och Berglund (2012) undersöktes om 

flickor och pojkar i åldern 17 och 18 blivit tvingade till samlag vid deras sexuella debut och 

om det fanns en skillnad mellan ungdomar med funktionsnedsättning och utan 
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funktionsnedsättning. Material användes från enkätundersökningen Liv och Hälsa ung 

2005/2007. Sammanlagt genomförde 2254 studenter undersökningen år 2005 och år 2007 

var det totalt 2641 som genomförde den. Studien visade att tvång vid sexuellt umgänge 

skedde oftare bland ungdomar med funktionsnedsättning. Bland flickor som inte hade någon 

funktionsnedsättning var det 1,6 % som rapporterade att de blivit tvingade till sexuellt 

umgänge, bland flickor med en funktionsnedsättning var det 4 % och bland flickor med 

flerfunktionsnedsättning var det 10,4%. Procentantalet bland pojkar i den ordningen var 0,5, 

1,1 och 5,2 %. I studien framkom att flickor med och utan funktionsnedsättning som 

rapporterat att de blivit tvingade till sexuellt umgänge även rapporterade i högre antal att de 

rökte dagligen, hade annan etnisk bakgrund än svensk, hade använt droger och hade någon 

form av ohälsa. Pojkar rapporterade också dagligt användande av tobak, psykisk och fysisk 

ohälsa, högre alkoholkonsumtion och att de blivit utsatta för mobbning i koppling till tvång 

vid sexuellt umgänge. 

2.1.3 Barnets begränsade förmåga och utsatthet 

Blake, Lund, Zhou, Kwok och Benz (2012) undersökte i deras studie i vilken utsträckning 

barn med funktionsnedsättning riskerar att bli utsatta för mobbning. Studien bygger på 

material från två olika enkätundersökningar som utförts av the Office of Special Education 

Programs och United States Department of Education. I undersökningen ingick sammanlagt 

15112 respondenter mellan åldrarna 6-16.  Resultatet visade att det är mellan en och en och 

en halv gånger högre risk för barn med olika typer av funktionsnedsättning i låg-, mellan- och 

högstadiet att bli utsatta för mobbning i jämförelse till barn utan funktionsnedsättning. De 

barn som blev mest utsatta för mobbning var de som hade emotionella störningar och gick på 

mellanstadiet. Om barnen hade blivit utsatta för mobbning i mellanstadiet, ökade det risken 

för fortsatt utsatthet för mobbning i högstadiet. 

Koskentausta och Almqvist (2007) undersökte i sin enkätstudie hur psykopatologiska 

faktorer påverkar barn med funktionsnedsättning. Deltagarna var 75 barn med 

funktionsnedsättning i åldrarna 6 till 13.  Studien visade att barns språkutveckling är en 

viktig aspekt när det gäller deras kommunikationsförmåga. Riskfaktorer som påverkar barn 

med intellektuell funktionsnedsättning är kopplat till kommunikationsförmåga leder till 

psykiska sjukdomar. Resultatet visade att vissa faktorer såsom svårigheter och begränsad 

förmåga hos barn med funktionsnedsättning orsakar frustration och det kan leda till att barn 

med funktionsnedsättning blir mer mottagliga till beteende problematik. Resultatet visade 

även att det kan bli svårt att kunna avgöra vad normalt och avvikande var hos barn med 

funktionsnedsättning. Studien visade även att barn med funktionsnedsättning ses som 

avvikande på grund av en dålig eller otillräcklig språkutveckling hos dem. 

En viktig aspekt i Koskentausta och Almqvist (2007) studie är att syn- och 

hörselförsämring, epilepsi samt rörelsehinder inte har ett direkt samband med psykiska 

sjukdomar trots att förhållandet mellan kommunikationsförmåga och psykiska sjukdomar är 

komplicerad. Den komplexiteten visar att det finns ett parallellt förhållande mellan psykiska 

sjukdomar och barns förmåga att kommunicera. Båda påverkar och påverkas av varandra. 

Studien visade dessutom att om barn med funktionsnedsättning lever med sina biologiska 

föräldrar så minskade det risken för psykiska sjukdomar. 
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I en studie av Engel-Yeger och Hamed-Daher (2013) som utfördes i Israel bland 70 barn i 

åldrarna 6-11, dessa samlades i tre grupper av 25 barn med hörselnedsättningar, 20 barn 

med synskada och 25 barn med typisk sensoriska förmågor visade att hörselnedsättning leder 

till påfrestning hos barn med funktionsnedsättning och detta orsakar en begränsad 

utveckling när det gäller dagliga livskunskaper och socialisation. Författarna menar att barn 

med funktionsnedsättning behöver mer hjälp och stöd för att övervinna hinder samt 

investera mer energi för att kunna utföra eventuella aktiviteter. 

2.2 Barnets aktivitet och delaktighet i fysiska och psykosociala miljöer 

2.2.1 Barnets kontakt med andra 

Det finns mycket tydliga tecken på att moraliska omdömen och moraliska känslor är 

relaterade till barnens kontakt med andra, enligt Gasser och Malti (2013). Författarna 

undersökte i sin studie på vilket sätt social exklusion av barn med funktionsnedsättning är 

relaterad till skolmiljön samt vilken roll moraliska bedömningar och känslor har. Deltagarna 

som blev intervjuade var 170 flickor och 181 pojkar, varav 169 barn var från integrerade 

klasser i Schweiz. Bland barn utan funktionsnedsättning var det 49 % som uppgav att de har 

lite kontakt med barn som har någon slags funktionsnedsättning, 34 % uppgav att de inte 

hade någon kontakt och 17 % sade att de hade täta kontakter. Av dessa barn var det 25 % som 

hade någon slags kunskap om psykisk funktionsnedsättning, 34 % om fysisk 

funktionsnedsättning och 34 % visade vara omedvetna om vad funktionsnedsättning innebar. 

Studien visade att de kontakter som andra barn har med barn med funktionsnedsättning 

ägde antingen rum på fritiden (23 %), i skolan (22 %), i familjen (18 %) och i det nära 

området (15 %). 

Gasser och Malti (2013) menar också att sympati har en tydlig angelägenhet när det gäller 

kontakt med andra barn. Resultaten visar att olika typer av funktionsnedsättning spelar en 

viktig roll i kontakten med barn med funktionsnedsättning. Barns känsla av sympati kan 

variera när det gäller psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Det ger en negativ effekt 

vilket kan leda till att barn med funktionsnedsättning blir mer stigmatiserade, löper större 

risk för utsatthet och känner sig utanför. Att inkludera barn med funktionsnedsättning i 

undervisningen har stor betydelse när det gäller kontakten mellan barnen och även för att 

förebygga eventuell social exkludering bland dem. Studien visar även att inkludering av barn 

med funktionsnedsättning i skolan har en positiv effekt på barnens moraliska bedömningar 

och känslor, särskilt för yngre barn i de inkluderande klasserna. 

2.2.2 Barnets delaktighet i skolan 

Gasser och Malti (2013) menar att yngre barn, som i sina klasser har barn med 

funktionsnedsättning, medger i större utsträckning att barnen med funktionsnedsättning 

hamnar i utanförskap på grund av sin funktionsnedsättning än de yngre barn som inte har 

barn med funktionsnedsättning i sina klassrum. De som exkluderar barn med 

funktionsnedsättning har en negativ inställning och mindre sympati för barn med 
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funktionsnedsättning än de barn som inkluderar. Inkluderande undervisning har en positiv 

effekt på synen om barn med funktionsnedsättning. Den positiva effekten kan vara starkare 

om kontakt uppstår under särskilda förhållanden, det vill säga under förhållandena såsom 

lika status samt gemensamma mål och arbete. 

Gasser och Malti (2013) visar i sin studie att de flesta barn utan funktionsnedsättning 

uppger att de skulle känna sig ledsna om de andra barnen med funktionsnedsättning skulle 

behandlas orättvist. Forskningen visar även barn med intellektuell funktionsnedsättning är 

mer stigmatiserade och har större risk att bli utsatta. 

Engel-Yeger och Hamed-Daher (2013) fokuserar i sin studie även på delaktigheten i 

skolan för barn med funktionsnedsättning. Det framkom i undersökningen att barn med 

hörselnedsättning och barn med synskada deltog i mindre antal aktiviteter utanför deras hem 

än barn med funktionsnedsättning. Studien visade att barn med hörsel- eller synnedsättning 

har ett begränsat deltagande i skolans verksamheter, lägre deltagande i aktiviteter som utförs 

på hemmaplan samt lägre deltagande med informella aktiviteter såsom att gå till biblioteket, 

handla eller göra sina läxor själv.  

2.3 Omgivningsfaktorer  

2.3.1 Barnets delaktighet i och utanför hemmiljön  

I en svensk avhandling av Lindblad (2006) som bygger på intervjuer med 39 föräldrar och 9 

formella aktörer från olika verksamheter framkom att det finns en tydlig bild av brist på stöd 

och hjälp när det gäller relation med formella aktörer. Studien visade att hemmiljö är ett 

viktigt område som mest påverkar barnets utveckling, psykiska och fysiska hälsa samt 

barnets vardagliga vård. Författaren belyser i sin studie att både föräldrar och barnet känner 

sig värdefullt samt möjliggör ett gott liv för barnet när de får stöd och hjälp av formella 

aktörer. En viktig aspekt som framkommer i studien är att stöd av formella aktörer bör ha 

fokus på både barnet och föräldrarna på grund av att det finns ett ömsesidigt förhållande 

mellan barn och förälder. Vidare menar Lindblad (2006) att det är väldigt viktigt för barn 

med funktionsnedsättning att få stöd av anhöriga och närstående både i- och utanför 

hemmiljön. Studien visade att både barnet och föräldrarna känner sig trygga om de får stöd 

och hjälp av far- och morföräldrar, kompisar, vänner samt övriga personer. Resultatet av 

studien visade att det förebygger en eventuell social isolering både för föräldrar och även för 

barnet eftersom föräldrar känner att människor i deras omgivning bryr sig om deras barn. 

Stöd från anhöriga och närstående underlättar det vardagliga livet för dem. Det blir lättare 

att hantera de praktiska sakerna runt omkring barnet och underlättar för att kunna leva ett 

vanligt liv. 

Lindblad (2006) menar att det finns ett tydligt samband mellan erkännande och 

förtroende till formella aktörer. Studien visade även att det blir lättare att hantera det dagliga 

livet med barn med funktionsnedsättning när föräldrarna får råd och hjälp gällande hur de 

ska sköta barnets vård. Barnens behov kan tillgodoses på ett bra sätt om föräldrar får 

tillräcklig information om fastställda rättigheter och möjligheter till stöd och hjälp. I studien 
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framkommer att maktlöshet och underlägsenhet på föräldrars sida påverkar barn med 

funktionsnedsättning negativt. 

2.3.2 Psykosociala svårigheter och livskvalité 

En viktig aspekt som framkommer i en studie av Koskentausta och Almqvist (2007) är att 

störande beteende hos barn med funktionsnedsättning har ett betydligt samband med låg 

socioekonomisk status. Föräldrarnas låga socioekonomiska status leder till att det kan uppstå 

problem hos barn. Studien visar att fattigdom är en riskfaktor och risken blir större när det 

gäller barn med funktionsnedsättning eftersom deras utveckling kan kräva mer insatser, stöd 

samt hjälp. 

Koskentausta och Almqvist (2007) visar att barn med funktionsnedsättning befinner sig i 

riskzonen på grund av en lägre utvecklingsstatus. Författarna påpekar att barn med 

funktionsnedsättning som påverkas av riskfaktorer är i behov av en adekvat utbildning som 

inkluderar barn med funktionsnedsättning, sociala färdigheter och rehabiliteringsarbete. 

Engel-Yeger och Hamed-Daher (2013) visade i sin undersökning att begränsat och lägre 

deltagande som beror på socioekonomisk status skapar både psykosociala svårigheter och 

lägre livskvalitet för barn med funktionsnedsättning. 

3 TEORI 

I föreliggande studie används begreppen stigma och social exklusion för att få förståelse för 

vilka faktorer och förutsättningar som gör att barn med funktionsnedsättning hamnar i ett 

utsatt läge. Dessa begrepp omfattar sociala, psykologiska och sociologiska aspekter. Detta ger 

möjlighet att fördjupa kunskapen om vad risker för utsatthet för barn med 

funktionsnedsättning kan innebära. Dessa två begrepp är härledda från stämplingsteorin. 

Teorin är relevant för att skapa en förklaring för hur barn blir avvikande på grund av sin 

funktionsnedsättning och på vilket sätt det existerar i det sociala sammanhanget. Begreppen 

och teorin är även av relevans för uppsatsens syfte och frågeställningar eftersom det ger 

möjlighet att synliggöra föreställningar och strukturer om barn med funktionsnedsättning 

som befinner sig i en svag ställning. 

3.1   Stigma 

Begreppet stigma som användes och har sitt ursprung i det antika Grekland kan översättas 

med märke (Björkman, 2005). Stigma användes för att beteckna kroppsliga tecken avsedda 

att påvisa någonting ovanligt eller nedsättande i en persons moraliska status (Goffman, 1972) 

och är ett socialt fenomen i dagens samhälle som förklarar hur vissa människor blir utstötta 

ur socialt liv (Björkman, 2005). 
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Goffman (1972) betraktar stigma som en social konstruktion som har skapats av 

människor. Konstruktionen baseras på två komponenter: erkännande av skillnader och 

konsekvent nedvärdering av personen. Det som avgör att man kategoriserar och 

stigmatiserar vissa personer i samhället är den sociala miljön. På så sätt försöker man visa att 

vissa människor är annorlunda, mindre värdiga samt avvikande. 

Stigma är ett omfattande socialt fenomen som kan innefatta sociala, psykologiska och 

sociologiska aspekter. Stigma har använts av olika discipliner trots att det inte finns en 

gemensam definition av begreppet. Det används för att visa hur man skiljer ut andra 

människor, hur en härskande kultur etiketterar de andra som tillhör en annan kultur, hur 

kategoriseringsprocessen fungerar, hur ett ”vi” och ”de” tänkande skapas samt hur vissa 

människor utsätts för diskriminering på grund av sin sociala och ekonomiska status 

(Björkman, 2005). 

Människor med funktionsnedsättningar etiketterades och stämplades tidigare i samhället 

för att urskilja dem från andra. De olika benämningar som användes om personer med 

funktionsnedsättning tidigare var vanförd, invalid, krympling, abnorm, döva, blinda, 

epileptiker et cetera (Grunewald, 2008). 

Människor som har en härskande status utgår ifrån sina kulturella värderingar och 

kategoriserar de andra som har en annan kulturell bakgrund. ”Vi” och ”de” tänkandet utgår 

ifrån bestämda kategorier och gör inte någon skillnad mellan individer. Att utgå ifrån 

bestämda kategorier betyder att man sätter ”vi” i centrum och ”de” utanför (Björkman, 

2005). 

Vissa barn med funktionsnedsättning upplever diskriminering på grund av att de blir 

stigmatiserade. Stigmatisering bland barn med funktionsnedsättning orsakar diskriminering 

som leder till att de nedvärderas och utesluts av andra (Björkman, 2005; Skolverkets rapport, 

2009). 

När det gäller delaktighet i samhällsliv blockeras barn med funktionsnedsättning på grund 

av stigmatisering. Eftersom de saknar möjlighet att kunna stå i arbetsmarknadens förfogande 

samt att de är i behov av samhället. Därför blir stigmatisering i form av diskriminering och 

utstötning en samhälleligt betingad process där barn med funktionsnedsättning får brist när 

det gäller deltagande och delaktighet i det sociala sammanhanget (Björkman, 2005). 

3.2 Social exklusion 

Begreppet social exklusion är en direkt översättning från engelska. Begreppet har franskt 

ursprung men internationellt används social exklusion för att påvisa att vissa personer är 

utsatta eller inte är delaktiga i det sociala livet på grund av sin sociala och ekonomiska status. 

Begreppet social exklusion används i den svenska terminologin som social utestängning, 

vilket innebär att vissa människor av någon anledning står utanför samhället (Björkman, 

2005). 

Trots att begreppet social exklusion användes för att beteckna de arbetare som hamnade 

utanför arbetsmarknaden i det franska samhället under 1970-talet har utvecklingen av 

begreppet laddats genom tiderna. I dagens samhälle används social exklusion för att 

beteckna hur vissa människor i olika avseenden utsätts för utestängning i sociala 

sammanhang (Björkman, 2005). Begreppet är omfattande och används för att beskriva hur 
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barn med funktionsnedsättning inte ges möjlighet att vara delaktiga i samhället. Att inte vara 

delaktigt i sitt eget samhälle kan innebära att barn med funktionsnedsättning kan bli 

utestängda i de områden där det finns reella möjligheter för alla medborgare, exempelvis 

skolan, undervisning, fritidsaktiviteter, utomhus aktiviteter samt social service och stöd. Om 

barn med funktionsnedsättning blir utestängda från dessa områden på grund av sin svaga 

ställning, kan det innebära en risk för dem. Eftersom barn med funktionsnedsättning är i 

behov av stöd och hjälp från samhället, ökar därmed risken för barn med 

funktionsnedsättning att marginaliseras och exkluderas socialt. 

3.3 Stämplingsteori 

Stämplingsteorin baseras på egenskap- eller personcentrerade förklaringar för att få en 

begriplig belysning av hur avvikelse uppstår i olika sammanhang. Teorin har ett mikro 

perspektiv som försöker blottlägga hur stämplade människor sätts in i relationer mellan 

människor där någon som har tillgång till makt stämplar vissa funktioner och beteenden som 

avvikande. Man anser att majoriteten i samhället som äger all makten skapar vissa avvikare 

för att visa vilka förutsättningar och regler som gäller i samhället. Detta görs med hjälp av 

olika normer och lagstiftningar (Berg, 2007). Avvikande är inte en egenskap utan är en 

konstruktion som förklarar hur processen av att bli avvikande fungerar i förhållande till sin 

grupp eller omgivning och hur en avvikande person får negativa effekter från andra som 

påverkar individen negativt. Efter att personen har blivit stämplad som ”onormal” utvecklas 

ett skapande om personen som skiljer sig från andra (Goffman, 1972). 

Skapande sociala regler och normer har en stark påverkan på människans synsätt. Den 

som har makt har möjlighet att konstruera andra som avvikare. Människors reaktioner på ett 

handlande gör att vissa människor blir stämplade i samhället. Makt är en viktig aspekt i 

stämplingsteorin eftersom det är en krävande förutsättning för att kunna ta in i 

stämplingsprocessen och stigmatisera (Becker, 2006; Björkman, 2005). 

Makt är det som skapar stigma eftersom makt baseras på en viktig aspekt att människor 

har olika status och skiljer sig från andra. Den som erhåller sociala, ekonomiska och politiska 

tillgångar ger möjlighet till vissa människor att kunna kategorisera de andra. Makt som en 

avgörande faktor ger möjlighet till de som äger tillgångar i samhället att kunna konstruera 

andra människor och dela ut de i olika kategorier. Den konstruerande processen skapar 

omständigheter som utgör ett nödvändigt villkor för andra som saknar makt och inflytande 

att stigmatiseras samt nedvärderas (Link, 2001; Lindgren, 2007; Björkman, 2005). 

4 METOD 

Föreliggande studien var en systematisk litteraturöversikt. Det innebär att inom ett specifikt 

ämne söka, kritiskt granska och sedan sammanställa den litteraturen och forskningen som 

finns gällande ämnesområdet. För att kunna göra en systematisk litteraturstudie krävs det att 
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det finns ett tillräckligt antal studier av god kvalitet kring ämnet (Forsberg & Wengström, 

2013). 

I vår studie valde vi systematisk litteraturöversikt med anledningen att det i området som 

vi ämnat undersöka finns ett tillräckligt antal studier. Denna metod ger vår litteraturstudie 

bättre möjligheter att kunna utnyttja de studier av bra kvalité för ett hållbart underlag. 

Eftersom studiens syfte var att identifiera utsatthet och riskmiljöer för barn med 

funktionsnedsättning fungerade metoden som ett hjälpmedel för att besvara studiens 

frågeställningar och att kunna bedöma och dra slutsatser på ett slående sätt. 

För att få fram den mest relevanta forskningen valdes först fyra sökord till 

litteratursökningen; children, disability, vulnerability och risk factors. Dessa sökord 

användes sedan i fyra valda databaser; PsychInfo, Social Services Abstracts, Cinahl Plus och 

Academic Search Elite. Först söktes alla sökorden var för sig och detta gav ett stort antal 

träffar i alla fyra databaser. I och med det höga antalet träffar på de enskilda sökorden 

kombinerades sökorden med varandra för att minska antalet träffar, detta för att sökningen 

skulle bidra till den mest relevanta forskningen för studiens syfte. Efter första steget märktes 

att det krävdes ett sökord till för att få fram forskning som berörde ämnet miljö. Sökordet 

environment kombinerat med de andra sökorden gav bättre möjligheter för att få fram 

relevant forskning. Syftet med databassökningen var att få fram de forskningsstudier som var 

omfattande, har hög kvalité, hög antal respondenter samt bekräftade av andra studier. 

4.1 Databaser och litteratursökning 

Uppsatsen är en litteraturstudie vilket ger en översikt över den forskning som finns inom ett 

ämne. Artiklarna har valts ut på ett systematiskt sätt utifrån syfte och frågeställningar. 

Litteratursökningen skedde både manuellt och via databassökningar. Utifrån ämnesområdets 

syfte och frågeställningar valdes fem sökord som användes under litteratursökningen. Dessa 

fem ord var 1) barn (children), 2) funktionsnedsättning (disability), 3) utsatthet 

(vulnerability), 4) risk faktorer (risk factors) och 5) miljö (environment). Under studiens 

gång söktes litteratur från fyra databaser som fanns tillgängliga via Mälardalen högskolans 

bibliotek. De databaser som användes var: 

 Social Services Abstract: innehåller referenser till vetenskapliga tidsskrifter, 

avhandlingar, böcker etc. som täcker ämnet social omsorg. Möjlighet finns att 

avgränsa sig till vetenskapligt granskade artiklar. 

 Academic Search Elite: innehåller artiklar från över 3500 tidsskrifter som täcker ett 

flertal akademiska ämnesområden, möjlighet finns att avgränsa till vetenskapligt 

granskade artiklar.  

 Cinahl plus: innehåller artiklar från 4500 tidsskrifter och täcker forskning inom 

området vård- och hälsovetenskap. 

 PsychINFO: innehåller referenser till över två miljoner tidskriftsartiklar, 

avhandlingar, rapporter etc. inom området psykologi och näraliggande ämnen som 

psykiatri, omvårdnad och sociologi osv. Möjlighet finns att avgränsa till vetenskapligt 

granskade artiklar. 
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4.2 Avgränsning vid databassökning 

De fem sökorden användes i fritextsökning i alla de ovan nämnda databaser och söktes både 

var för sig och i olika kombinationer vilket förtydligas i tabell 1-4 (bilaga A). Sökningen i 

databaserna avgränsades genom: full text, vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed), 

språk (engelska och svenska) och publicerade artiklar mellan åren 1998-2013. 

Litteratursökningen i databaserna utfördes mellan 2014.01.27-2014.02.07. Under 

databassökningen valde vi att inkludera artiklar som fanns i full text med motiveringen att 

det fanns en viss tidsbegränsning för uppsatsen. 

Innan databassökningen genomfördes formulerades inklusions- och exklusionskriterier 

för att öka artiklarnas relevans för studien. 

4.3 Inklusionskriterier 

De inkluderade artiklarna skulle vara: 

 Vetenskapligt granskade, vilket innebär att artiklarna skall vara etiskt godkända och 

granskade av erfarna forskare för att bedöma kvalitén, både innehållsmässigt och 

vetenskapligt. 

 Publicerade internationellt och mellan åren 1998-2013. 

 Baserade på både kvalitativa och kvantitativa studier. 

 Undersökningsgruppen skulle bestå av barn i åldrarna 0-18. 

 Undersökningsmiljön bestod av hem, skola och/eller fritid. 

 Fokuserade på olika risker som barn med funktionsnedsättning är utsatta för samt i 

miljöer som kan innebära risk. 

4.4 Exklusionskriterier 

Artiklar exkluderades om: 

 Målgruppen/målgrupperna i undersökningarna var äldre än 18 år. 

 Studien belyste olika typer av risker som föräldrar kunde vara utsatta för. 

 Studien handlade om barn som har föräldrar med funktionsnedsättning. 

 Studierna var äldre än 1998. 

 Undersökningsgruppen var placerad i institutionella behandlingshem. 

 Studierna var litteraturöversikter. 

4.5 Urval av studier till analys 

Första exkluderingen av artiklar skedde vid läsningen av artiklarnas titlar, de som inte hade 

någon relevans mot studiens syfte och frågeställningar exkluderades. Nästa exkludering kom 

efter läsandet av abstracts (sammanfattning) och de abstract som inte hade något samband 

till syftet eller frågeställningar exkluderades. Efter att databassökningarna var klara valdes 
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28 artiklar för läsning i fulltext. Genom en manuell sökning där ämnesrelaterade 

referenslistor lästes igenom, valdes två artiklar för läsning i fulltext. Dessa 30 artiklar 

granskades sedan med hjälp av ett bedömningsinstrument (se bilaga B) och till slut 

inkluderades åtta artiklar totalt som ligger till grund för studiens analys och resultat och 

dessa artiklar presenteras i tabell 5 (se bilaga C). 

4.6 Kvalitetsgranskning av artiklar i fulltext 

De artiklar som valdes att läsas i fulltext kvalitetsgranskades med hjälp av ett 

bedömningsinstrument (se bilaga B). Bedömningsinstrumenten innehåller ett antal kriterier 

för god forskning inom kvalitativa och kvantitativa studier. Dessa fokuserar på relevant 

undersökningsområde, studiens fokus, metodologiska kvalitetskriterier, att studierna var 

etiskt granskade och godkända, antal respondenter som har deltagit i studien, samt att 

respondenterna var både flickor och pojkar.  

4.7 Presentation av artiklar som exkluderat 

Av de 30 artiklar som valdes för att läsas i fulltext exkluderades 22 stycken på grund av olika 

anledningar, exempelvis fel fokus, undermålig kvalitet, fel ålders/målgrupp eller att ingen 

studiemetod beskrivs. De exkluderade artiklarna presenteras i tabellerna 6-10 (bilaga D). 

4.8 Etiska aspekter 

Vid en systematisk litteraturstudie ska författarna göra etiska överväganden och dessa 

rörande urval och presentation av resultat. Det är av stor vikt att välja studier och artiklar 

som antingen har fått tillstånd från en etisk kommitté eller att precisa etiska överväganden 

har gjorts. Författarna ska även redogöra för de studier och artiklar som ingår i 

litteraturstudien samt presentera resultaten som både stöder och inte stöder studiens 

hypotes, syfte och frågeställningar (Forsberg & Wengström, 2013).  

I denna studie har författarna förhållit sig till de etiska aspekter genom att de artiklar som 

presenterats fått tillstånd av en etisk kommitté och/eller att artiklarna uppvisat noggranna 

etiska överväganden i sina studier. I studien presenteras de inkluderade artiklarnas resultat 

samt vilka artiklar som exkluderats och varför.  

4.9 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om att man verkligen mäter det man avsett att mäta. God validitet innebär 

att resultatet av de vetenskapliga artiklarna överensstämmer med syftet och 

frågeställningarna i föreliggande studie. Under databassökningen användes sökord, 
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inklusions-och exklusionskriterier för att kunna ringa in de artiklar som skulle svara på det 

som föreliggande studien undersöker.  

Reliabilitet handlar om att man mäter på ett tillförlitligt sätt. God reliabilitet innebär att 

vetenskapligt material med bra kvalité har använts och att studien genomförts på ett 

trovärdigt sätt. Databassökningen genomfördes under januari månad och vid sökningen 

användes fem sökord i fritextsökning i fyra databaser och söktes både var för sig och i olika 

kombinationer (bilaga A). Föreliggande studie är reproducerbar eftersom om 

undersökningen genomfördes igen skulle resultatet bli likvärdigt. De sökord och 

ordkombinationer som användes i studien presenteras tydligt i tabeller, vilket underlättar 

möjligheten att reproducera litteraturöversikten. Information i databaser kan däremot 

ändras över tid vilket kan ha en påverkan på reproducerbarheten om en likvärdig studie 

upprepas. 

Under uppsatsens gång har författarna läst litteratur för att skaffa sig förkunskap och för 

att utföra arbetet på ett bättre sätt. Databassökningen daterat samt de artiklar som har 

inkluderats i föreliggande studie lästes noggrant. Uppsatsförfattarna har fört diskussion 

gällande olika delar i uppsatsen samt resultatet av de vetenskapliga artiklarna för att kunna 

ta reda på vilka viktiga delar som skulle redovisas (Forsberg & Wengström, 2013) 

5 RESULTAT OCH ANALYS 

Resultatet från de inkluderade artiklarna presenteras utifrån tre teman som identifierats 

under uppsatsens gång och som belyser studiens gällande frågeställningar. De tre temana är 

kroppsfunktion, aktivitet och delaktighet samt omgivningsfaktorer. Varje tema är uppdelat i 

kategorier som berör olika områden gällande risker för utsatthet. Efter varje tema 

presenteras en analys där tidigare forskning och teorier kopplas samman med resultatet. 

5.1 Kroppsfunktion 

5.1.1 Fysiska, psykiska och sexuella övergrepp 

Sullivan och Knutson (1998) undersökte i en studie sambandet mellan barnmisshandel och 

funktionsnedsättning. Undersökningen baserade på över 50 000 register och journaler för 

barn med olika kulturell bakgrund visade att det finns ett samband mellan kön och sexuella 

övergrepp bland barn med funktionsnedsättning. Det framkom att flickor med 

funktionsnedsättning var mer utsatta för sexuella övergrepp än pojkar med 

funktionsnedsättning.  

Sullivan och Knutssons (2000) studie som omfattar över 100 000 register av barn i USA 

och undersökte förekomsten av sexuella övergrepp och vanvård bland barn med 

funktionsnedsättning visade att barn med funktionsnedsättning löper 3,4 gånger högre risk 
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att utsättas för olika typer av våld än barn utan funktionsnedsättning. I studien framkommer 

det att barn med funktionsnedsättning löper 31 % risk för misshandel medan barn utan 

funktionsnedsättning löper 9 % risk. Resultatet visade även att barn med 

funktionsnedsättning löper sju gånger större risk att bli utsatta för försummelse och fysiska 

och psykiska övergrepp i jämförelse till barn utan någon funktionsnedsättning. Vid sexuella 

övergrepp var de 5,5 gånger mer utsatta.  

I en studie (Svensson, 2013) genomförd i Sverige undersökte barn som riskerar att fara illa 

i sin hemmiljö visade att risken för våld ökar om barn har en långvarig funktionsnedsättning. 

Barn med långvarig funktionsnedsättning löper även ökad risk att utsättas för fysisk 

bestraffning. Om barn med funktionsnedsättning är utlandsfödda eller har en annan etnicitet 

ökar det risken för våld. De barn med funktionsnedsättning som är födda utomlands är mest 

utsatta. Studien visar att den mest utsatta gruppen är utlandsfödda barn med långvarig 

funktionsnedsättning. Sullivan och Knutson (2000) påpekar också att barn med flera 

funktionsnedsättningar löper dubbelt så stor risk för vanvård än barn med en 

funktionsnedsättning. 

När det gäller sexuella övergrepp och fysisk misshandel visade studien av Sullivan och 

Knutson (1998) att den största faktorn för att barn med funktionsnedsättning riskerar att bli 

utsatta beror på kommunikationssvårigheter. Eftersom författarna visade i sin studie att 

risken för misshandel även är större om barn med funktionsnedsättning är beroende av 

andra människor. Däremot hävdar författarna att det kan vara väldigt svårt att identifiera 

misshandel om det sker utanför hemmiljö hos barn med funktionsnedsättning. Vidare menar 

författarna att det kan vara svårt att kunna uppfatta om barnen blir utsatta för kränkande 

behandling och att komma till tal gällande våldhandlingar om barn med 

funktionsnedsättning har kommunikations- och språksvårigheter samt annan begränsad 

förmåga.  

Mitra, Mouradian och McKenna (2013) undersökte i deras studie om och i vilken 

utsträckning ungdomar med och utan funktionsnedsättning upplevt att de blivit utsatta för 

våld (fysisk, psykisk eller sexuell) när de träffat en ny partner. De jämförde även om våldet 

hade något samband med olika typer av hälsoproblem bland ungdomarna. Resultatet visade 

att flickor med funktionsnedsättning hade upplevt att de blivit utsatta för våld av ny partner i 

mycket högre grad än flickor utan funktionsnedsättning (25,9 % vs 8,8 %). När det gällde 

pojkar med funktionsnedsättning var antalet som upplevt ha blivit utsatta för våld också 

högre än hos pojkar utan funktionsnedsättning (9,1 % vs 4,5 %). Mitra et al. (2013) visade att 

flickor och pojkar med funktionsnedsättning sammanlagt hade upplevt våld nästan tre 

gånger så mer (18,1 %) än flickor och pojkar utan funktionsnedsättning (6,4 %). Det framkom 

även i studien att flickor med funktionsnedsättning, som upplevt att de blivit utsatta för våld 

när de träffat ny partner, rapporterade olika hälsoproblem i högre grad än flickor utan 

funktionsnedsättning. Det kunde gälla känsla av olycklighet, självmordstankar, 

självskadebeteende samt användning av alkohol, droger och tobak. 

5.1.2 Risk för bestraffning och skador 

Studien som är utförd av Svensson (2013) visade att barn med funktionsnedsättning är en 

utsatt grupp som löper större risk för både fysisk bestraffning och våld. Studien bekräftar att 

det finns ett samband mellan funktionsnedsättning och ökad risk för våld. Sinclair och Xiang 
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(2008) undersökte utbredningen av olika skador (sår, stukning och benfrakturer) mellan 

barn som har en funktionsnedsättning och barn utan funktionsnedsättning. De jämförde 

även vilken typ av funktionsnedsättning som barnen hade som var mest prevalent att riskera 

olika skador. Bland barn med funktionsnedsättning var omfattningen av skador signifikant 

högre än hos barn utan funktionsnedsättning (3,8 % vs 2,5 %). Barn med emotionella- och 

beteendeproblem var den mest riskutsatta gruppen. Orsakerna till skadorna var oftast fall, 

slagen av eller mot en person eller ett objekt samt transportrelaterat. 

5.1.3 Mobbning 

I en studie av Sentenac, Gavin, Arnaud, Molcho, Godeau och Nic Gabhain (2011) undersöktes 

mobbning bland elever med funktionsnedsättning i Irland och Frankrike. De undersökte 

även om olika individuella-, sociala- och familjefaktorer var relaterade till de elever som 

utsattes för mobbning. Respondenterna var 11, 13 och 15 år gamla. De yngre eleverna i båda 

länderna rapporterade att de blivit utsatta för mobbning i högre grad än de äldre eleverna 

oavsett om de hade funktionsnedsättning eller inte. Elever med funktionsnedsättning var 

ändå överrepresenterade bland de som rapporterat att de utsätts för mobbning. Vidare visade 

Sentenac et al. (2011) att ha blivit utsatt för mobbning hade ett samband med att elever med 

funktionsnedsättning hade ett svagare socialt stöd, begränsningar i delaktighet och närvaro i 

skolan samt kommunikationssvårigheter med sina fäder.  

5.1.4 Risker för känslomässiga påfrestningar 

Svensson (2013) har riktat fokus på de orsaker som skapar besvärliga situationer för barn 

med funktionsnedsättning i olika sammanhang. Anledningen till att barn med 

funktionsnedsättning känner sig utsatta är att föräldrarna känner sig frustrerade och 

maktlösa. Det leder till att barn med funktionsnedsättning befinner sig i en besvärlig 

situation som innebär risk för känslomässiga påfrestningar. Relationen mellan föräldrarna 

och de formella aktörerna är problematisk. När föräldrarna inte får tillräckligt stöd och hjälp 

av formella aktörer skapar det stress hos dem vilket leder till att barn med 

funktionsnedsättning hamnar i ett känslomässigt påfrestat läge. Om familjen inte får 

tillräckligt med stöd och hjälp kan det leda till stress och en konsekvens av detta är att det 

uppstår konflikter som har en direkt påverkan på barnets psykiska hälsa.  

5.1.5 Analys 

Resultatet från de inkluderade artiklarna visar att barn med funktionsnedsättning är en 

grupp som riskerar att bli utsatta för olika typer av övergrepp i högre utsträckning än barn 

utan funktionsnedsättning. Detta styrks av den tidigare forskningen som visar att barn med 

funktionsnedsättning löper en högre risk att bli utsatta för sexuella och fysiska övergrepp än 

barn utan funktionsnedsättning (Brunnberg et al., 2012; Hershkowitz et al., 2007).  

Barn med funktionsnedsättning blir mer utsatta för mobbning i jämförelse med barn utan 

funktionsnedsättning och den tidigare forskningen av Blake et al. (2012) bekräftar detta. Det 

framkom även i Skolverkets rapport (2009) att elever med funktionsnedsättning blir utsatta 

för trakasserier av elever utan funktionsnedsättning. Goffman (1972) menar att stigma är en 
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social konstruktion och baseras på ett erkännande av skillnader och en nedvärdering av 

människor. Utifrån begreppet stigma kan mobbningen grunda sig på att barn utan 

funktionsnedsättning ser barn med funktionsnedsättning som avvikande och utefter det 

stigmatiserar dem. Tidigare forskning visade dessutom att barn utan funktionsnedsättning 

kan ha fördomar om barn med funktionsnedsättning (Gasser & Malti, 2013) vilket gör att 

barn med funktionsnedsättning blir utsatta och socialt exkluderade. Detta kan kopplas till 

teorin om social exklusion som pekar på att vissa människor står utanför samhället på grund 

av sin funktionsnedsättning. 

Resultatet visar vidare att ha en eller flera funktionsnedsättning betyder att 

begränsningarna minskar för barn att delta i olika aktiviteter. Det kan anslutas till vårt 

teoretiska perspektiv att barn med en eller flera funktionsnedsättning blir stigmatiserade på 

grund av sin kroppsliga funktion samt att de blir socialt exkluderade på grund av att de har 

begränsad förmåga och inte kan samspela som alla andra. Kommunikationssvårigheter hos 

barn med funktionsnedsättning är en viktig aspekt i det här sammanhanget. Det har kommit 

fram att kommunikationssvårigheter leder till frustration hos barn med 

funktionsnedsättning. Det speglas i språket och det finns risker både i och utanför hemmiljö. 

Risken på hemmaplan är att familjemedlemmar inte ger sig tid att lyssna och försöka förstå 

var barnen vill säga. Det påverkar barnens delaktighet negativt eftersom barnen bör vara i ett 

samspel i de aktiviteter som sker utanför hemmet, annars är risken stor att barnen stämplas 

som avvikande.  

Det har framkommit att det finns brist på stöd i relation till formella aktörer. Detta gör att 

barnens psykiska och fysiska hälsa påverkas negativt. Att inte kunna få stödet som behövs 

skapar otrygghet hos barn med funktionsnedsättning. 

Detta styrks även av den tidigare forskningen (Lindblad, 2006) med att det finns brist på 

stöd i relation till formella aktörer vilket kan leda till otrygghet hos barn och påverka barnets 

psykiska och fysiska hälsa negativt. Det beror på att föräldrar inte får det stödet som de är i 

behov av från formella aktörer samt deras behov av att få stöd för att uppnå trygghet i 

föräldraskapet inte tas på allvar. 

Det har även framkommit att utlandsfödda barn med funktionsnedsättning är dubbelt 

utsatta. Detta bekräftas av tidigare forskning (Brunnberg, 2012) som visar att flickor som har 

annan etnisk bakgrund blir mer utsatta. Detta kan samtidigt kopplas till föreliggande 

studiens teoretiska perspektiv som förklarar att synen på funktionsnedsättning gör att de blir 

socialt exkluderade från majoriteten på grund av begränsningar i sina kroppsliga funktioner 

och sin bakgrund. Detta kan tolkas att barn med funktionsnedsättning som har en annan 

etnicitet kan befinna sig i en mycket utsatt, exkluderad och utestängd position i samhället. 

5.2 Aktivitet och delaktighet 

5.2.1 Fritidsaktiviteter 

I en studie av Ullenhag (2012) som byggde på 13 gruppintervjuer bland 144 barn med och 

546 barn utan funktionsnedsättning med fokus på barns deltagande i fritidsaktiviteter, 

framkom en tydlig bild av skillnader i deltagandet både mellan barn med och utan 
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funktionsnedsättning och även skillnader mellan vissa länder såsom Sverige, Norge samt 

Nederländerna. Svenska barn med funktionsnedsättning deltar i ett betydligt högre antal 

fritidsaktiviteter jämfört med holländska barn utan funktionsnedsättning. När det gällde 

sociala, fysiska och kompetensbaserade aktiviteter blev antalet mindre jämfört med barn 

utan funktionsnedsättning. Studien pekar på att yngre barn, flickor med 

funktionsnedsättning och barn som har välutbildade mödrar deltar i flest aktiviteter. 

Föräldrarnas utbildningsnivå påverkade barnens delaktighet, vilket innebar att högre 

utbildningsnivå ledde till högre delaktighet samt lägre utbildningsnivå ledde till sämre 

delaktighet.  

Sentenac et al. (2011) studie visade att de barn med funktionsnedsättning som blivit 

utsatta för mobbning även hade begränsat närvaro eller deltagande i skolan.  

Ullenhag (2012) intresserade sig i sin undersökning på intensiteten av delaktighet och 

benämner att antalet blir mindre bland barn med funktionsnedsättning jämfört med barn 

utan funktionsnedsättning. De faktorer som mest påverkade barns delaktighet i 

fritidsaktiviteter var personliga egenskaper, ålder, kön, föräldrarnas utbildningsnivå samt 

miljön.  

5.2.2 Kön, miljö och socioekonomisk status 

Ullenhag (2012) visar i sin studie att kön är den största faktorn som påverkar barn med 

funktionsnedsättning och graden av delaktighet i alla aktivitetstyper. Flickor med 

funktionsnedsättning deltar i lägre grad i fysiska aktiviteter jämfört med pojkar med och utan 

funktionsnedsättning. Studien visar dessutom skillnader mellan länderna Sverige, Norge och 

Nederländerna. När det gäller fritids- och sociala aktiviteter är skillnaderna stora mellan de 

länder som nämnts ovan. De skandinaviska barnen med funktionsnedsättning deltar mer och 

har även högre intensitet i fritidsaktiviteter jämfört med holländska barn med 

funktionsnedsättning. 

Ullenhag (2012) menar även att miljöfaktorn har stor påverkan på deltagande i aktiviteter 

bland barn med funktionsnedsättning. Svenska barn har en viss tendens att spendera mer tid 

på utomhusaktiviteter och mindre tid på aktiviteter såsom ideellt arbete och föreningsliv 

jämfört med norska och holländska barn med funktionsnedsättning.  

Sullivan och Knutson (2000) bekräftar att det finns ett samband mellan ekonomisk status 

och risk för misshandel. Svensson (2013) påpekar i sin studie att sambandet mellan risken 

för våld och inkomstområdena ökar risken för utsatthet om barn med funktionsnedsättning 

tillhör ett låginkomstområde jämfört med om de tillhör ett medel-eller höginkomstområde. 

Lägre ekonomisk status leder till en ökad risk för misshandel och vice versa. Ullenhag (2012) 

bekräftar aspekten från en annan vinkel och visar att barn med funktionsnedsättning som 

har välutbildade mödrar deltar i aktiviteter i högre utbredning. 

5.2.3 Analys 

Det har framkommit att barn med funktionsnedsättning deltar i lägre grad i aktiviteter 

utanför deras hem än barn utan funktionsnedsättning. Detta har även bekräftats av den 

tidigare forskningen av Engel-Yeger och Hamed-Daher (2013) som visar att för barn med 
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funktionsnedsättning blir det en betydlig minskning när det gäller olika aktiviteter utanför 

hemmiljö. 

Resultatet pekar även på att föräldrars socioekonomiska status har påverkan på barnets 

delaktighet i olika aktiviteter. Barn med funktionsnedsättning vars föräldrar har en låg 

utbildningsnivå samt bor i ett låginkomstområde deltar i färre aktiviteter jämfört med barn 

vars föräldrar är högutbildade och bor i höginkomstområden. En lägre socioekonomisk 

status kan således leda till social exkludering. Björkman (2005) menar att social exkludering 

sker genom att människor utesluts från samhället på grund av olika anledningar. 

Föräldrarnas låga socioekonomiska status kan skapa hinder för barn med 

funktionsnedsättning när det kommer till deltagande i olika sociala sammanhang. Det 

minskade deltagandet i aktiviteter gör att barn med funktionsnedsättning blir exkluderade 

från delar av samhällslivet som kan vara betydelsefulla för dem. Detta styrks av den tidigare 

forskningen som visade att föräldrars låga ekonomiska status kan leda till olika problem för 

barnet (Koskentausta & Almqvist, 2007). 

Resultatet visade dessutom om barn med funktionsnedsättning blev utsatta för mobbning 

kunde det innebära en minskad närvaro i skolan och detta leder till att dessa barn blir socialt 

exkluderade från viktiga delar av samhället.  

5.3 Omgivningsfaktorer 

5.3.1 Skolmiljö  

Prellwitz och Tamms (2000) studie undersökte hur barn med rörelsehinder upplevde den 

fysiska och sociala miljön i skolan. Studien visade att barn med rörelsehinder ansåg att den 

fysiska miljön inomhus i skolan var generellt sätt tillfredsställande men att det fanns hinder 

som ibland minskade deras delaktighet med de andra eleverna utan funktionsnedsättning. 

De deltog oftast inte under gymnastiklektionerna och flertalet uttryckte att de inte ville det 

heller. Friluftsdagar ansågs vara ett hinder, speciellt om aktiviteten skedde ute i 

skogsområden där det kan vara svårt att ta sig fram med rullstol eller kryckor. Under 

vinterhalvåret spenderade inte barn med rörelsehinder någon tid ute på rasterna på grund av 

snön, då det upplevdes vara svårt att ta sig fram. Det största problemet med den fysiska 

miljön inomhus var de anpassade stolarna som barn med rörelsehinder hade till sin 

befogenhet i klassrummet. Stolarna ansågs vara klumpiga och begränsade deras rörlighet i 

rummet. 

5.3.2 Hemmiljö 

Sullivan och Knutson (2000) visar i sin studie att ett stort antal barn med 

funktionsnedsättning utsattes för övergrepp i sina hem och menar att hemmiljön är en större 

risk för barn med funktionsnedsättning än andra miljöer när det gäller misshandel och 

sexuella övergrepp. Sinclair och Xiangs (2008) studie visade att de skador som barn med 

funktionsnedsättning fått oftast skedde i och utanför hemmet samt i skolan. 
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5.3.3 Analys 

Resultatet visar att både hem- och skolmiljö kan innebära risker för utsatthet för barn med 

funktionsnedsättning. Skolmiljön visade sig vara problematisk när det gällde delaktighet 

under raster, friluftsdagar och gymnastiklektioner, då barn med rörelsehinder inte kunde 

eller ville delta. Deltagandet i dessa aktiviteter kunde bero på att det var svårt för barnen att 

ta sig fram. I Skolverkets rapport (2009) framkom det att elever med funktionsnedsättning 

blev utestängda från att gå till skolkaféet eller använda musiksalen under rasterna. Denna 

uteslutning från olika aktiviteter i skolan kan kopplas till att barnen blir socialt exkluderade 

från samhällslivet. Den sociala exkluderingen i detta fall leder till att barnen med 

funktionsnedsättning inte får samma möjlighet till att skapa kontakter med resterande elever 

under exempelvis raster och friluftsdagar.  

När det gäller misshandel löper barn med funktionsnedsättning större risk i familjen 

(Sullivan & Knutson, 1998; Sullivan & Knutson, 2000; Svensson, 2013) både när det gällde 

vanvård och fysisk misshandel trots att tidigare forskning (Engel-Yeger & Hamed-Daher, 

2013) visat att hemmiljö känns tryggare för barn med funktionsnedsättning. I många fall kan 

hemmiljön vara en säker och trygg plats men den kan samtidigt vara en riskmiljö för barn 

med funktionsnedsättning när det gäller vanvård och fysisk misshandel. 

6 DISKUSSION 

Syftet med den föreliggande studien var att belysa den forskning som fanns gällande risker 

som barn med funktionsnedsättning är utsatta för och i vilken miljö, men även att påpeka 

risker för utsatthet när det gäller skillnader mellan flickor och pojkar. Uppsatsens författare 

anser att syfte och frågeställningar har besvarats genom de inkluderade artiklarna. Under 

föreliggande studiens gång förekom att barn med funktionsnedsättning påverkas mest av 

sociala och ekonomiska faktorer, därför har författarna riktat fokus på de områdena med 

anledningen att synliggöra vilka olika typer av utsatthet barn med funktionsnedsättning 

utsätts för. I följande avsnitt diskuteras resultatet av studierna som har inkluderats i denna 

litteraturöversikt, det följs av en diskussion om den valda metoden och sist presenteras 

studiens slutsatser.  

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet av föreliggande studie diskuteras under ett övergripande tema; utsatthet i ett 

socialt och ekonomiskt förhållande. Eftersom detta ger möjlighet att under en rubrik 

summera de olika faktorerna såsom riskmiljöer, risk för utsatthet och barns deltagande i 

aktiviteter som växt fram utifrån de vetenskapliga artiklar som har inkluderats. Under 

uppsatsens gång märktes att sociala och ekonomiska förhållanden har visat sig ha stor 

betydelse när det gäller barn med funktionsnedsättning och vilka risker de utsätts för. 
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Det som tydligt framkommit i denna litteraturstudie är att barn med olika typer av 

funktionsnedsättning löper en betydligt högre risk för att bli utsatta för våld av olika slag 

jämfört med barn utan funktionsnedsättning. Riskerna varierar mellan fysiska, psykiska och 

sexuella övergrepp, försummelse, mobbning och social utsatthet/exklusion genom mindre 

delaktighet i fritids- och skolaktiviteter. 

I artikel 23 i Barnkonventionen (Regeringskansliet, 2006) framgår det tydligt att barn 

med funktionsnedsättning skall ha rätten att leva ett anständigt och fullvärdigt liv under 

sådana förhållanden som möjliggör ett aktivt deltagande i samhället. Enligt föreliggande 

litteraturstudie finns det märkbara resultat som pekar på att barn med funktionsnedsättning 

i många fall hamnar utanför det aktiva deltagandet i samhället. Detta genom mindre 

deltagande i skolan och i olika skol- och fritidsaktiviteter. Att barn med funktionsnedsättning 

deltog i mindre aktiviteter hade ett samband med vilken socioekonomisk status barnens 

föräldrar hade och deltagandet var minst bland de barn vars föräldrar hade en låg 

socioekonomisk status. Aktiviteter som sker inom skolan och utanför kostar ibland pengar 

och detta kan vara en av anledningarna varför barn med funktionsnedsättning uteblir från 

dem. Det betyder även att barn utan funktionsnedsättning, vars föräldrar har låg 

socioekonomisk status, kan utebli från dessa aktiviteter. Detta innebär att barn, vare sig de 

har funktionsnedsättning eller inte, blir utsatta för social exklusion om föräldrarna har låg 

utbildningsnivå samt har låg inkomst.  

Vilket område som barn med funktionsnedsättning lever i har även betydelse eftersom 

risken för utsatthet ökar om barnen tillhör ett låginkomstområde. En tolkning av detta är att 

föräldrarnas ekonomiska status och utbildningsnivå påverkar barnens delaktighet vilket kan 

betyda att barn med funktionsnedsättning inte deltar i samhället på lika villkor som andra 

barn. Däremot har även personliga egenskaper, kön, ålder och miljö påverkan på barnens 

delaktighet och risken för att barn med funktionsnedsättning att bli stigmatiserade ökar 

gentemot de som har dessa tillgångar. 

Uppsatsens författare anser att det är viktig för barn med funktionsnedsättning att de blir 

bekräftade socialt i olika sammanhang, men som Prellwitz och Tamm (2000) lyfter fram så 

existerar social exklusion bland barn med funktionsnedsättning genom mindre deltagande i 

skolaktiviteter som gymnastiklektioner och friluftsdagar. Mindre interaktion med andra barn 

genom att inte kunna vara med under rasterna på vintern leder till exklusion. Skolverkets 

rapport (2009) lyfter fram liknande resultat att barn med funktionsnedsättning inte har 

tillgångar till olika aktiviteter i grund-, sär-och gymnasieskolorna samt att de drabbas av 

olika fysiska trakasserier som gör att de hamnar i ett utsatt läge och utanförskap. I detta 

sammanhang kan det framkomma negativa konsekvenser senare i livet för barn med 

funktionsnedsättning på grund av förlust av att de inte blir bekräftade socialt. Eftersom det 

medför en känsla av nedstämdhet och att ställas utanför gemenskapen som kan få negativ 

inverkan på barnens psykiska hälsa. 

Ett viktigt resultat som framkommit i den här uppsatsen är att hemmiljö är en omstridd 

faktor vilket betyder att det inte finns en konsensus mellan forskarna. Vissa studier (Engel-

Yeger & Hamed-Daher, 2013; Sinclair & Xiang, 2008) hävdar att hemmiljön är en tryggare 

och säkrare plats medan andra studier (Sullivan & Knutson, 1998; Sullivan & Knutson, 2000; 

Svensson, 2013) visade att barn med funktionsnedsättning löper större risk i familjen.  



22 

Det framgår även av studiens resultat att barn med funktionsnedsättning rapporterar 

sexuellt umgänge i större utsträckning jämfört med barn utan funktionsnedsättning vilket ej 

överensstämmer med tidigare forskning som hävdar att det är svårt för barn med 

funktionsnedsättning att avslöja sådana händelser på grund av begränsad förmåga, 

kommunikationssvårigheter samt tal-och språksvårigheter (Brunnberg et al., 2009). Vissa 

studier (Brunnberg et al., 2012; Sullivan & Knutson, 1998, Mitra et al., 2013) visar att flickor 

med funktionsnedsättning löper större risk för sexuella övergrepp medan andra studier 

(Kvam, 2000) visar att pojkar gör det. Något som uppsats författarna enas om är att det 

skulle behövas fler studier som belyser vilka skillnader det finns gällande risker mellan 

pojkar och flickor med funktionsnedsättning. Flickor med funktionsnedsättning var 

överrepresenterade i de flesta studier som handlade om sexuella övergrepp. När det gällde 

resterande studier låg fokus oftare på skillnaderna i risker mellan barn med 

funktionsnedsättning och barn utan funktionsnedsättning.  

En viktig aspekt som kan lyftas upp är att det är en stor risk för barn med 

funktionsnedsättning att bli utslagna på grund av sin svaga ställning. Det finns flera resultat i 

vår kunskapsöversikt som tyder att finns risker att barn med funktionsnedsättning hamnar i 

ett utsatt läge. Social utsatthet i form av stigmatisering, utstöttning av andra, att stå utanför 

samhället och att bli utslagen är fortfarande aktuellt i vårt samhälle.  

Uppsatsens författare anser att barn med funktionsnedsättning som inte har tillgång till 

olika aktiviteter ofta lever i ekonomisk utsatthet vilket ofta leder till stora samhälleliga 

konsekvenser såsom stigmatisering, exkludering och utanförskap. Resultatet av denna studie 

har visat sig att lägre ekonomisk status leder till en ökad risk för barn med 

funktionsnedsättning. Däremot att ha tillgång till olika aktiviteter ökar chansen för barn med 

funktionsnedsättning att inte befinna sig i olika riskmiljöer.  

Barn med funktionsnedsättning riskerar ändå att vara dubbelt utsatta på grund av att de har 

en funktionsnedsättning och är barn. Största anledningen att de löper högre risker är att de 

har sämre förutsättningar. Deras svaga ställning ger olika konsekvenser såsom negativa 

effekter på psykisk hälsa, mindre delaktighet, isolering och utanförskap. 

6.2 Metoddiskussion 

De databaser som användes valdes ut på grund av att de innehöll forskning inom de områden 

som låg i fokus på föreliggande litteraturöversikten. Alla fyra databaserna innehöll 

vetenskaplig forskning inom områden som vård, socialt arbete, psykologi samt hälsa.  

Under databassökningens gång användes avgränsningen som ”fulltext”, peer reviewed, 

mellan 1998-2013, English/Swedish samt acedemic journals. Sökorden som användes i 

sökningen var children, disability, vulnerability, risk factors och environment. Dessa sökord 

ansågs fungera bra eftersom de artiklar som kom fram vid sökningarna motsvarade 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar.  

Uppsatsförfattarna testade även att söka olika ordkombinationer utan avgränsningen 

fulltext, för att se om det gav fler träffar än med avgränsningen. Antalet träffar var högre vid 

sökningen utan avgränsningen fulltext, men på grund av tidsbrist beställdes inga artiklar 

hem för läsning som kunde varit av intresse. På grund av att de artiklar, som inte fanns att 

ladda ner i fulltext, blev en avgränsning i uppsatsen så finns en möjlighet att värdefulla 
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artiklar inte kom till användning och som kunde visat resultat som hade varit av betydelse för 

den föreliggande studien. Däremot hittades ändå artiklar som fanns tillgängliga i fulltext 

även om det inte var en avgränsning. 

Ett av problemen som författarna stötte på var att sökningen resulterade i ett stort antal 

träffar när sökorden söktes enskilt. Vissa artiklar inträffades med olika titel och vissa artiklar 

som var review förekom även sökningen valdes med peer reviewed. Begreppen barn och 

miljö förekommer i hög utsträckning. Databasen Academic Search Elite och PsychInfo 

fungerade mest bra och där förekom ett stort antal träffar när sökorden användes både var 

för sig och i ordkombinationer. Social Services Abstract var den databas som fungerade minst 

bra i jämförelse till de tre andra databaserna eftersom när sökorden kombinerades gav det 

väldigt få eller inga träffar alls samt att sökmotoren inte har urvalsfunktionen att söka 

”fulltext” eller ”ej fulltext”. De artiklar som inkluderas fanns tillgängliga att ladda ner från 

databaserna eftersom avgränsningen fulltext användes. Vissa artiklar förekom i flera av 

databaserna och 

I föreliggande studie användes ett bedömningsinstrument för att granska artiklarnas 

kvalitet. Artiklarnas kvalitet markerades som låg, medel och hög (bilaga C). 

En systematisk litteraturöversikt fungerade bra för denna studie eftersom det fanns ett 

tillräckligt stort antal artiklar som berörde ämnesområdet. 

7 SLUTSATSER 

De viktigaste slutsatserna som kan dras av denna litteraturstudie är att riskmiljöer och 

utsatthet är ett stort problem för barn med funktionsnedsättning. Det finns risk för 

långsiktiga negativa konsekvenser och barns fysiska och psykiska utveckling riskerar att 

hamna i ett sämre läge. Begränsad språklig förmåga och kommunikationssvårigheter kan 

leda till att barn med funktionsnedsättning inte kan uttrycka sig om de risker de utsätts för. I 

detta sammanhang är familjens och skolans roll central för att kunna förbättra och hjälpa 

barnens kommunikationsförmåga. Socialtjänsten har även ett stort ansvar att erbjuda stöd 

och insatser för att förebygga och minska deras utsatthet. 

Att vara barn med funktionsnedsättning är en stor risk för olika typer av utsatthet. 

Faktorer som påverkar barn med funktionsnedsättning och de risker de utsätts för är 

komplexa, de kan bero på kroppens funktion eller uppstå som konsekvenser av miljön och 

det psykosociala sammanhanget. 

En viktig slutsats som kan dras är att det finns ett starkt samband mellan misshandel och 

funktionsnedsättning. Sambandet mellan kön och sexuella övergrepp är betydligt högre när 

det gäller flickor med funktionsnedsättning än pojkar med funktionsnedsättning. Risken för 

våld är också större om barn med funktionsnedsättning är utlandsfödda. Barn som lever i 

låginkomstområde blir mer utsatta för våld. 

Socioekonomiska faktorer och föräldrarnas utbildningsnivå påverkar barns deltagande i 

olika aktiviteter. Ekonomiska tillgångar och högre utbildningsnivå leder till en ökad 

deltagande i aktiviteter.  
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Det är viktigt att öka medvetenheten kring de risker som barn med funktionsnedsättning 

utsätts för och vilka riskmiljöer som kan vara aktuella. Resultatet från denna 

litteraturöversikt indikerar att flera studier, inom området som berör skillnader på risker 

mellan pojkar och flickor med funktionsnedsättning och faktorer som påverkar risk för 

utsatthet bland barn med funktionsnedsättning, bör utföras.  
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BILAGA A 

Tabell 1: Översikt över sökning i Academic Search Elite* 
Sökord Träffar För vidare läsning Inkluderad 

1 Children 277763   

2 Disability 55692   

3 Vulnerability 14115   

4 Risk factors 122750   

5 Environment  275366   

1 AND 2 18103   

1 AND 3 1694 1  

1 AND 4 18694 1  

1 AND 5 14430   

2 AND 3 369   

2 AND 4 3120 1  

2 AND 5 3225 1  

3 AND 4 1806 1  

3 AND 5 1580   

1 AND 2 AND 3 113 1  

1 AND 2 AND 3 AND 4 21 1  

1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5 1   

(1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5**) 6   

Total antal valda  7 2 

*Limiters: Fulltext, scholarly (peer reviewed) Journals, between 1998-2013 and language English. Source Types: Academic 

Journals.  

**Avgränsningen “fulltext” användes inte vid denna sökning. 

 



 

 

Tabell 2: Översikt över sökning i Social Services Abstract*) **) 
Sökord Träffar För vidare läsning Inkluderad 

1 Children 26649   

2 Disability 3210   

3 Vulnerability 1500   

4 Risk factors 5636   

5 Environment 5596   

1 AND 2 921   

1 AND 3 580 1  

1 AND 4 2196 1  

1 AND 5 1780   

2 AND 3 76   

2 AND 4 181 1  

2 AND 5 215   

3 AND 4 267   

1 AND 2 AND 3 25 2  

1 AND 2 AND 3 AND 4 0   

1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5 0   

Total antal valda  5 0 

*Limiters: Peer reviewed, Scholarly Journals, Academic Journals, language: English and Swedish, between 1998-2013 (Sökordet 

har uppdaterats varje gång). 

**Sökmotoren har inte urvalsfunktionen att söka ”fulltext” eller ”ej fulltext”. 



 

 

Tabell 3: Översikt över sökning i PsychInfo* 

Sökord Träffar För vidare läsning Inkluderad 

1 Children 91166   

2 Disability 24323   

3 Vulnerability 7120   

4 Risk factors 32869   

5 Environment 43390   

1 AND 2 8179   

1 AND 3 1191   

1 AND 4 7396 1  

1 AND 5 7360   

2 AND 3 219 1  

2 AND 4 1435   

2 AND 5 1489 1  

3 AND 4 1378 1  

3 AND 5 608   

1 AND 2 AND 3 67 1  

1 AND 2 AND 3 AND 4 19 1  

1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5 2   

Ej full text (1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5**) 3   

Total antal valda  6 2 

*Limiters: Linked full text, peer reviewed, and publications type: Peer Reviewed Journals, between 1998-2013, and language: 

English.  

**Avgränsningen ”fulltext” användes inte vid denna sökning. 



 

 

Tabell 4: Översikt över sökning i Cinahl PLUS* 
Sökord Träffar För vidare läsning Inkluderad 

1 Children 31057   

2 Disability 11253   

3 Vulnerability 2101   

4 Risk factors 51180   

5 Environment 15622   

1 AND 2 1505   

1 AND 3 253   

1 AND 4 3983   

1 AND 5 1584   

1 AND 2 AND 3 13   

1 AND 2 AND 4 162 7  

1 AND 2 AND 5 99 1  

1 AND 2 AND 3 AND 4 3   

1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5 0   

 (1 AND 2 AND 4)** 461 2  

Total antal valda  10 5 

*Limiters: full text, peer reviewed, between 1998-2013 and language English. 

**Avgränsningen ”fulltext” användes inte under denna sökning. 



 

 

BILAGA B 

Kvalitetbedömningsformulär för artiklar som inkluderat i resultat och analys del 

Databas: 

Sökord: 

 

Datum: 

Titel: 

Författare: 

Publiceringsår: 

Fulltext:  Ja  Nej 

Område: 

 

 Hem 

 Skola 

 Fritids 

 Utanför hem 

Fokus: 

 

 Funktionell 

 Delaktighet 

 Aktivitet 

 Omgivningsfaktorer  

 Service och stöd 

Kriterier: 

 

 Etisk granskad 

Antal respondenter:  Hög  Medel  Låg 

Både flickor och pojkar:  Ja  Nej 

Abstract:  

Kvalitetsnivå: 

 

 Hög 

 Medel 

 Låg  



 

 

BILAGA C 

Tabell 5. Översikt över inkluderade artiklar, n=8 

Författare, 

år, land 

Titel Syfte Metod Deltagare/ 

respondenter 

Resultat Kvalitet 

Mitra, M., 

Mouradian, 

V. E., & 

McKenna, 

M., 2013, 

USA. 

Dating 

violence and 

associated 

health risks 

among high 

school 

students with 

disabilities. 

Att undersöka om och 

i vilken utsträckning 

ungdomar med och 

utan 

funktionsnedsättning 

upplevde att de blev 

utsatta för våld när de 

träffade en ny partner. 

Kvantitativ data från 

Massachusetts 

Youth Health Survey 

användes. Bivariata 

och multivariata 

analyser utfördes. 

Data från 2948 

gymnasieelever. 

Resultatet visade att flickor 

med funktionsnedsättning 

löpte 3,6 gånger högre risk att 

uppleva våld när de träffar ny 

partner i jämförelse till flickor 

utan funktionsnedsättning.  

Medel 

Prellwitz, M., 

& Tamm, M., 

2000, 

Sverige. 

How children 

with restricted 

mobility 

perceive their 

school 

environment. 

Syftet med studien var 

att beskriva hur elever 

med rörelsehinder 

uppfattade deras 

fysiska och sociala 

skolmiljö.  

Kvalitativ 

intervjustudie. Delar 

av BAS användes 

som 

intervjuinstrument. 

10 barn mellan 

åldrarna 7 och 12 

intervjuades, 

varav fem var 

pojkar och fem 

var flickor.  

Resultaten visade att barnen 

var generellt nöjda med den 

fysiska och tekniska miljön i 

skolan men att vissa faktorer 

ändå ledde till att de blev 

exkluderade från undervisning 

och sociala sammanhang som 

gymnastiklektioner och 

friluftsdagar samt rasterna 

under vinterhalvåret.    

Medel 

Sentenac, 

M., Gavin, 

A., Arnaud, 

Victims of 

bullying 

among 

Undersöka 

utsattheten för 

mobbning bland 

Kvantitativ data från 

irländska och 

franska 2006 Health 

Data från 12 048 

elever i åldrarna 

Resultaten påvisade att barn 

med funktionsnedsättning 

rapporterade att de blivit 

Hög 



 

 

C., Molcho, 

M., Godeau, 

E., & 

Gabhain, S. 

N., 2011, 

Irland och 

Frankrike. 

students with a 

disability or 

chronic illness 

and their 

peers: A cross-

national study 

between 

Ireland and 

France. 

irländska och franska 

elever med 

funktionsnedsättning 

samt om individuella-, 

sociala- och 

familjefaktorer var 

relaterade till 

mobbningen. 

Behavior in School-

aged Children 

användes. 

Multivariata 

analyser utfördes. 

11, 13 och 15. utsatta för mobbning i högre 

utsträckning än barn utan 

funktionsnedsättning i båda 

länderna. De visade sig även 

att de barn som blivit utsatta 

för mobbning hade sämre 

socialt stöd och 

kommunikationssvårigheter 

med sina fäder i jämförelse till 

de som inte blivit utsatta för 

mobbning. 

Sinclair, S. 

A., & Xiang, 

H., 2008, 

USA. 

Injuries among 

US children 

with different 

types of 

disabilities. 

Studiens syfte var att 

undersöka 

utbredningen av olika 

skador bland barn 

med 

funktionsnedsättning 

och om vissa skador 

var mer typiska för 

specifika typer av 

funktionsnedsättning 

samt om det fanns 

skillnader mellan 

barn med och utan 

funktionsnedsättning  

 

Kvantitativa data 

från 1997-2005 

National Health 

Interview Survey 

användes.  

Data gällande 

246 955 barn 

mellan åldrarna 

0-17. 

Omfattningen av skador var 

signifikant högre hos barn med 

funktionsnedsättning än barn 

utan funktionsnedsättning. 

Barn med emotionella och 

beteendeproblem var den mest 

riskutsatt för olika typer av 

skador. 

Medel 



 

 

Sullivan, P. 

M., & 

Knutson, J. 

F., 1998, 

USA 

The 

association 

between child 

maltreatment 

and disabilities 

in a hospital-

based 

epidemiologica

l study. 

Att undersöka 

sambandet mellan 

misshandel och 

funktionsnedsättning. 

Kvantitativa data 

från register och 

journaller, 

multivariata 

analyser.  

39,352 sjukhus 

journaler, 38,794 

register, 26,201 

behandlingshem 

journaler samt 

23,829 polis 

register. 

Resultaten visar att det finns 

ett samband mellan kön och 

sexuella övergrepp. Flickor 

med funktionsnedsättning är 

mer utsatta för sexuella 

övergrepp.  

Hög  

Sullivan, P. 

M., & 

Knutson, J. 

F., 2000, 

USA. 

Maltreament 

and 

disabilities: A 

population-

based 

epidemiologica

l study. 

Att undersöka 

förekomsten av 

sexuella övergrepp 

och vanvård bland 

barn med 

funktionsnedsättning.  

Elektronisk data 

insamling från 

skolan, sjukhus och 

polismyndigheten.  

50,278 barn med 

olika kulturella 

bakgrund, mellan 

1994-1995 

Resultaten visar att barn med 

funktionsnedsättning löper 3,4 

gånger högre risk att utsättas 

för olika typer av våld jämfört 

barn utan 

funktionsnedsättning. 

Hög 

Svensson, B., 

2013, Sverige 

Barn som 

riskerar att 

fara illa i sin 

hemmiljö – 

utmaningar i 

ett 

förebyggande 

perspektiv. 

 

Att undersöka barn 

som riskerar att fara 

illa i sin hemmiljö, 

samt identifiera 

utmaningar i ett 

förebyggande 

perspektiv. 

Kvantitativa studier, 

datainsamlingsmeto

d, tvärsnittsdata, 

logistisk regression, 

innehållsanalys samt 

trendanalys.  

2510 elever i 

årskurs 4, 6 och 

9.Rörande 2017 

förskolebarn, 

enkät och intervju 

med 15 föräldrar 

Barn med långvarig 

funktionsnedsättning löper 

ökad risk att utsättas för fysisk 

bestraffning. Utländsfödda 

barn med långvarig 

funktionsnedsättning var den 

mest utsatta gruppen av alla.  

Hög 



 

 

Ullenhag, A., 

2012, 

Sverige. 

Participation 

in leisure 

activities of 

children and 

youths with 

and without 

disabilities. 

Att undersöka 

deltagande I 

fritidsaktiviteter för 

barn med och utan 

funktionsnedsättning. 

Instrumentet 

CAPE/PAC, 

gruppintervjuer, 

statistisk analys, 

multiregression 

analys.  

13 grupp 

intervjuer, 546 

barn utan 

funktionsnedsätt

ning och 144 barn 

med 

funktionsnedsätt

ning.. 

Att svenska och norska barn 

med funktionsnedsättning 

deltar i ett högre antal 

fritidsaktiviteter jämfört med 

holländska barn med 

funktionsnedsättning.   

Medel  
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Tabell 6. 

Exkluderade artiklar från Academic Search Elite Anledning 

Brownlie, E.B., & Jabbar, A., & Beitcman, J., & Vida, R., & 

Atkinson, L. (2007) 

Fel fokus/män och kvinnor 

Al-Yagon, M. (2011) Fel fokus/föräldrar 

Conture, E. G., & Kelly, E. M., & Walden, T. A. (2012) Teori  

Webb, E., & Maddocks, A., & Bongilli, J. (2002) Utgår ifrån enstaka fall 

Morris, J. (1999) Översiktsartikel 

 

Tabell 7. 

Exkluderade artiklar från Social Services Abstract Anledning 

Stewart, C. C. (2012) Respondenter ej barn 

Jaudes, P. K., & Mackey-Bilaver, L. (2007) Fel fokus/kroniska sjukdomar 

Sorensen, L. G., & Forbes, P. W., & Bernstein, J. H., & 

Weiler, M. D., & Mitchell, W. M., & Waber, D. P. (2003) 

Kontextuella faktorer 

Espie, J., & Jones, S. H., & Vance, Y. H., & Tai, S. J. (2012) Biopolär sjukdom 

Cooke, P., & Standen, P. J. (2002) Översiktsartikel 

 



 

 

Tabell 8. 

Exkluderade från PsychInfo Anledning 

Coster, W., & Law, M., & Bedell, G., & Khetani, M., & 

Cousins, M., & Teplicky, R. (2012) 

Föräldraperspektiv 

Ramsey, R. R., & Bonner, M. S., & Ryan, J. L., Mullins, L. L., 

& Chaney, J. m. (2012)  

Fel fokus/attityder 

Maughan, B., & Rowe, R., & Loeber, R., & Loeber, M. S. 

(2002) 

Fel fokus/beteendestörningar 

Palisano, R.j., & Kang, L., & Chiarello, L.A., & Orlin, M., & 

Oeffinger, D., & Maggs, J. (2009) 

Åldersgräns 

 

 

Tabell 9. 

Tabell 2 Exkluderade artiklar från Cinahl Plus Anledning 

Alriksson-Schmidt, A. K., Armour, B. S., & Thibadeau, J. K. 

(2010) 

Respondenterna var enbart 

flickor. 

Mishna, F. (2003) Översiktsartikel 

Newacheck, P. W., & Halfon, N. (1998) Fel focus 

Wagner, M., Kutash, K., Duchnowski, A. J., Epstein, M. H., 

& Sumi, W. C. (2005) 

Fel fokus/föräldrars syn 

Xiang, H., Stallones, L., Chen, G., Hostetler, S. G., & 

Kelleher, K. (2005) 

Finns en nyare version av 

denna artikel som svarade mot 

vår studies syfte och 

frågeställningar bättre 

 

Tabell 10. 

Tabell 3 Exkluderade artiklar från manuell 

referenslistasökning 

Anledning 

Reiter, S., Bryen, D. N., & Schachar, I. (2007) Fel åldersgrupp (12-21år) 

Svensson, B., Bornehag, C-G., & Jansson, S. (2010) Fel fokus/kroniska sjukdomar 

såsom magont, astma, 

allergier och eksem 

 

 


