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Att förebygga och bekämpa våld mot  
personer med funktionsnedsättning 
Lättläst sammanfattning av kartläggningen  
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Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar inom  
funktionshindersområdet. Vi arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, 
ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.  

Myndigheten för delaktighet, 2023, Att förebygga och bekämpa våld mot 
personer med funktionsnedsättning. 
Lättläst sammanfattning av kartläggningen  

Nummer: 2023:13 

Publikationen finns att ladda ner från myndighetens webbplats www.mfd.se. 

Alternativa format kan beställas från Myndigheten för delaktighet. 
Postadress: Myndigheten för delaktighet, Box 1210, 172 24 Sundbyberg  
E-post: info@mfd.se  
Telefon: 08-600 84 00  

http://www.mfd.se/
mailto:info@mfd.se
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Samhället måste bli bättre på att  
upptäcka och hantera våld mot 
personer med funktionsnedsättningar 

Personer med funktionsnedsättningar 

har större risk än andra människor 

att bli utsatta för våld och övergrepp. 

Risken för våld är större  

oavsett om personen är gammal eller ung, 

man eller kvinna. 

Det visar en undersökning 

som regeringen har gett oss  

på Myndigheten för delaktighet 

i uppdrag att göra. 

Vi har undersökt hur samhället 

arbetar med att förebygga och upptäcka våld 

mot personer med funktionsnedsättningar. 

Vi har också undersökt hur samhället 

tar hand om de som blir utsatta för våld. 

Vår undersökning visar att samhället  

behöver bli bättre på alla de sakerna. 

Förslag: Ta fram mer kunskap,  
sprid den och använd den 

Det finns en del kunskap om det här ämnet, 

men den kommer inte alltid fram  

till alla som behöver den. 
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Alla yrken som möter  

personer med funktionsnedsättningar i sitt jobb,  

till exempel i skolan, sjukvården och socialtjänsten 

ska ha kunskap om  

hur vanligt det är med våld  

mot personer med funktionsnedsättningar. 

De ska också veta hur de ska 

förebygga, upptäcka och hantera våld. 

Det är särskilt viktigt för de som arbetar med 

personer med funktionsnedsättningar, 

till exempel på särskola och i daglig verksamhet. 

Vi föreslår därför några saker som regeringen  

kan göra för att kunskaperna ska nå ut till alla 

och användas av hela samhället: 

• Förebygga våld 

Sprida den kunskap som finns  

och ta fram nya arbetssätt för 

till exempel skolan och sjukvården. 

• Upptäcka våld och ge bättre skydd 

Flera yrkespersoner måste kunna 

ställa frågor om våld, 

till exempel de som jobbar med insatser  

för personer med funktionsnedsättningar. 

Alla som blir utsatta för våld  

ska få rätt stöd och skydd  

oavsett funktionsnedsättning. 
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• Bekämpa våld 

Polisen behöver mer kunskap  

för att kunna utreda brott  

mot personer med funktionsnedsättning. 

• Samla in mer kunskap 

Det saknas fortfarande mycket kunskap  

om våld mot personer med funktionsnedsättningar. 

Samhället behöver mer kunskap  

för att kunna ta fram nya sätt  

att arbeta med att förebygga, upptäcka, 

ge stöd och bekämpa det här våldet. 
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