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FörORD
På 1950-talet hände mycket. Bland annat flög den förste
ryske kosmonauten ut i rymden och konstaterade att Gud
inte finns. Gagarin var ju därute och såg att det var tomt.
Himlen, den långt däruppe, var därmed avmytologiserad.
Och här hemma i Sverige förklarade Herbert Tingsten,
chefredaktör för Dagens Nyheter, att helvetet bara var en
uppfinning av teologer och präster. Ett hjärnspöke för att
hålla människor i schack. Men ett samhälle som byggde på
fakta och empiriska framsteg kunde nu definitivt avskriva
helvetet som ett påhitt.
Det har gått ett tag sedan 1950-talet, idyllens och folk
hemmets förlovade decennium. Kanske var båda dessa
påståenden uttryck för ett slags idyll.
Nu är det 2000-tal och för många av oss är det alldeles
förfärande klart att man inte behöver leta i underjorden
för att hitta helvetet. Och att varken präster eller andra
behöver anstränga sig för att hitta på något. Helvetet
finns här mitt ibland oss för de människor som far illa.
Mitt ibland oss – fast det är alldeles för ofta vi inte ser.
Ibland därför att vi inte vill se. Ibland för att vår förmåga
att föreställa oss ondska är begränsad. Och därmed vår
inlevelseförmåga.



För Bräcke Diakoni, som jag har förmånen att få leda, är
det viktigt att inte blunda. Att se och att få vara med och
synliggöra de människor mitt ibland oss, vars liv tidvis kan
vara ett helvete. Våldsutsatta kvinnor med funktionshinder
lever i dubbel utsatthet.
Man behöver inte leta efter helvetet i underjorden, det
finns mitt ibland oss. Men man behöver inte heller längta
sig långt bortom rymder vida för att finna himlen. Himlen
kan landa på jorden där människor bryr sig om varandra,
ger skydd, omsorg, kärlek och upprättelse.
Jag hoppas att denna bok ska ge kunskap som leder till
ett fortsatt synliggörande av de dubbelt utsattas situation.
Sådan kunskap som upprättar och förebygger.
Göteborg i maj 2008
Per Eckerdal
direktor för Bräcke Diakoni



Våld
är varje handling riktad mot en annan person, som genom
denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker,
får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från
att göra något den vill.
Per Isdal, psykolog och ledare för stiftelsen
Alternativ til vold i Oslo



Funktionsnedsättning
är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell
funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå
till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av
en medfödd eller förvärvad skada, som kan vara av
bestående eller av övergående natur.
Begreppet funktionshinder är den begränsning som
funktionsnedsättningen innebär för en person i relation
till omgivningen. Det betyder att funktionshinder inte
är något som en person har, utan att det är miljön
som är funktionshindrande.
Socialstyrelsen 2007



lång
väg
att gå
Han slog henne en gång.
Därefter behövde han
aldrig höja handen igen.
Efter den gången lärde
sig Eva att snabbare
läsa av hans humör
och hur hon skulle avleda
ilskan. Rädslan växte,
men samtidigt också viljan
att skaka av sig den tunga
filt som låg över deras
förhållande och hindrade
henne från att gå.

Flera år senare, när hon tryggt sitter i en fåtölj i egen

lägenhet, tänker hon tillbaka på den hon var då hon träffade
Göran och ännu inte insjuknat i multipel skleros, MS.
”Jag var bara strax över 20. Naiv, osäker och sökande
och väldigt lätt att påverka känslomässigt. Han var mycket
äldre och utstrålade trygghet. Han var stabil och säker på
allt. Plötsligt hade han flyttat in hos mig. Redan där borde
jag ha satt stopp”, berättar hon.
Det är över 20 år sedan som Eva insjuknade. Vid den
tidpunkten hade hon och Göran varit tillsammans i några
år. De hade tre små barn och Eva hade förstått att om hon
tänkte fortsätta sina studier fick hon klara dem och barnen
på egen hand. När hon senare fick sitt första jobb blev det
allt svårare att stå ut med Görans självupptagenhet och
kontrollbehov.
”Jag hade fått egen inkomst och en plattform att stå på
och det funkade bra på jobbet och med dagmamman. Jag
kände mig stark och visste att jag måste ur det här förhållandet, för det var så fel. Då inträffade vår första stora kris.
Jag ville skiljas, men det ville inte han och det blev jättemycket bråk. Så blev jag sjuk – och allt rasade samman.”
Eva hade anat att något inte var som det skulle. Händerna skakade och hon orkade plötsligt inte cykla till
jobbet längre. Vid ett tillfälle fick hon en inflammation på
synnerven som nästan gjorde henne blind på ena ögat och
hon förlorade för ett tag känseln i fötterna. När balansen
sedan slogs ut och hon låg hemma och spydde och inte
kunde ta sig ur sängen gick Göran till jobbet och lämnade
henne utan mat och vatten. En väninna kom och pysslade
om henne.
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Symptomen och flera prover visade på MS, ett besked
som inte överraskade Eva särskilt. Det var ett tungt
besked, men framförallt kändes det bra att veta vad det
var som hände med hennes kropp. Däremot fanns nu
ingen kraft till att driva igenom en skilsmässa. Även om
Göran tyckte att det var jobbigt med sjukdomen valde
han att låtsas som om den inte fanns.
”Jag ville fortfarande skiljas, men fick lägga undan det.
Jag kunde inte slåss ur det läget och han ville bara lägga en
tjock filt över allt. Det var så han hanterade kriserna som
följde. Kris på kris, familjerådgivning – och så en stor våt
filt över alltihop. Jag var sjuk och trött men ville fortfarande skiljas. Sälja huset och skaffa oss var sin lägenhet nära
varandra så att barnen kunde gå emellan. Men han menade att har man gift sig så ska man förbli gift. Det handlade
inte om att han älskade mig. För honom handlade det nog
mer om att vårt äktenskap var ekonomiskt bekvämt. Han
var snål som skam. Och jag var den som hade haft pengar
med in i vårt förhållande.”
Evas lägenhet som Göran en gång flyttade in i var en
insatslägenhet. Den hade ökat rejält i värde, vilket innebar en bra summa pengar att sätta in när de köpte hus.
Till husköpet fick Eva även extra pengar av sina föräldrar.
Göran fick hälften av pengarna när skilsmässan senare gick
igenom eftersom båda två stod på kontraktet.
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”Advokaten sa att jag hade kunnat få ut mer

pengar men jag orkade inte kämpa mer. Inte
ett år till i en segsliten process. Göran ville
till och med ha hälften av bilen, den som är
handikappanpassad på försäkringskassans
bekostnad. Men jag orkade inte strida, jag
ville bara bli av med honom.”
Åren gick och emellanåt fanns perioder
av vänskap. Eva beskriver det som en slags
arbetsgemenskap där de båda såg till att
familjen fungerade, men de delade inte
sovrum längre. Eva hade flyttat ut. Lugnare
perioder avlöstes av bråk och kriser, då Evas
djupa längtan tog över och hon tänkte ”det
måste väl finnas något mer i livet än det här?”
och sa ifrån. Men sjukdomen gjorde henne
trött och kraftlös.
”Hade jag inte blivit sjuk skulle vi skilt oss
redan då, första gången. Absolut! Han styrde
både mig och barnen, pratade fruktansvärt
mycket och tjatade och klagade på allt. ’Det
kan du göra bättre’, ’Du ska göra så och så’.
Sjukdomen gjorde att jag inte orkade höra
hans tjat, men jag orkade inte heller kämpa
emot och det var han medveten om.”
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”Han hade övertaget. Jag minns ett tillfälle, då hotade han
att berätta för försäkringskassan att min sjukdom gjorde
att jag inte kunde sköta barnen ordentligt. Han sa att han
skulle se till så att jag aldrig mer skulle få se dem. Jag mådde väldigt dåligt och undrade om försäkringskassan skulle
ifrågasätta mig och om jag skulle kunna förklara för dem
att Göran hade fel.
Under en av dessa kriser tog Göran till handgripligt
våld. Eva hade varit på kvällskurs och när hon kom hem
väntade Göran, förbannad men hon minns inte på vad.
Han luktade whiskey, skällde och knuffade ner henne för
en brant trappa.
Eva tog sig upp igen för hon visste att barnen sov på
andra våningen och hon vågade inte lämna dem när han
var på det viset. Då slog han henne i magen med full kraft,
hon vek sig men rev av honom glasögonen, hans ömma
punkt, och han backade.
”Jag vet inte varför han gick över gränsen den där
gången. Det överraskade mig för jag anade aldrig att slaget
var på väg. Kanske hade han insett att jag inte tänkte ge
mig om skilsmässan och kände att det behövdes mer kraft
för att tysta mig. Det var enda gången som han slog mig.
Det behövdes inte mer för sedan kunde jag känna när hans
aggressivitet stegrades och då gick jag undan.”
Det som gjorde att Eva några år senare orkade tvinga
fram en skilsmässa var egentligen en kombination av flera
saker. Dels var hotet och aggressiviteten ständigt närvarande och det behövdes inte mycket för att Göran skulle
reagera, dels hade barnen hunnit bli äldre och själv fyllde
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hon 40 år, en födelsedag som glömdes bort av Göran. På
något sätt blev det droppen. Där och då på fyrtioårsdagen
bestämde hon sig för att nu fick det vara nog. När hon
sedan strax därefter mötte en person som frågade henne
om hon verkligen trivdes i sitt äktenskap och varför hon
var gift med en man som inte respekterade henne, fick hon
kraft att ta nästa steg.
”Han kom i min väg precis när jag behövde det och
ställde de rätta frågorna. Han hade själv gått igenom en
skilsmässa och visste vad han pratade om. Det handlade
inte om att bygga ett nytt liv med någon, men han kom
utifrån och blev min coach skulle man kunna säga. Vi
bodde inte i samma stad, utan hade bara telefonkontakt.”
Det tog två år och en månad efter fyrtioårsdagen innan

Eva kunde infria löftet till sig själv. Hon hade ordnat en
lägenhet i smyg och en dag när Göran var på jobbet
packade hon ihop sina prylar och lämnade hemmet. Inte
ens barnen visste i förväg.
”När jag klev in i lägenheten kände jag mig som en
flykting som söker asyl. Jag hade kommit till något som
kändes som en flyktingförläggning. Jag kunde bo där
och var tillfälligt skyddad, men det var inget hem. Det
var skönt, men samtidigt fruktansvärt. Under den här
perioden sov jag väldigt dåligt och vid ett tillfälle bröt jag
ihop på jobbet. Jag var så stressad över hela situationen.
En kväll dök Göran upp på min parkeringsplats och
försökte blockera min bil. Han skrek och försökte dra ut
mig ur bilen. Han var så arg att han dreglade.”
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”

Göran visste att jag var sjuk men tog ingen
hänsyn till det. Han körde på som en ångvält
och utnyttjade på det viset min sjukdom
och mina svaga punkter.

Den gången kände sig Eva hotad till livet och polis
anmälde därför Göran. På polisstationen blev hon bra
bemött men anmälan lades ner i brist på bevis. Länge
tittade hon sig extra noga omkring när hon gick ut.
Det var fortfarande svårt att sova och hon oroade sig
för att kroppen inte skulle orka med bristen på sömn.
Snart blev hon också mycket sjuk, partiellt förlamad och
kunde inte röra ena benet. Skovet varade någon månad,
därefter drog sig förlamningen tillbaka. I dag kan hon gå,
men kan ibland behöva stöd.
”Det värsta är nog när sjukdomen påverkar balansen.
Så har det varit vid flera tillfällen. Det kommer och går
och min läkare säger att skoven kan hänga ihop med stress.
Göran visste att jag var sjuk men tog ingen hänsyn till det.
Han körde på som en ångvält och utnyttjade på det viset
min sjukdom och mina svaga punkter.”
För kvinnor med någon form av funktionsnedsättning
är detta inget okänt fenomen. Eva har efter skilsmässan
råkat ut för ett antal män som på olika sätt försökt att dra
fördel av hennes utsatta situation. I dag låter hon det inte
ske och undrar om det kanske handlar om en viss kategori
män som tycks ha behov av att känna sig starka och därför
väljer kvinnor som de tror tackar och tar emot.
”Det finns en väldigt knepig människosyn i det här.
’Hon som inte är fullt utrustad borde vara tacksam för att
jag är så god och fin att jag lägger min uppmärksamhet
på henne. Och vill hon inte det så är hon dessutom dum
i huvudet’. Många verkar också tro att de ska befria ens
sexualitet. De kan inte bortse ifrån skalet och ser inte
människan där innanför.”
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Eva menar att det handlar om en form av maktutövning.
Det är män som inte klarar av att bli avvisade och inte vill
möta en självständig person med egna idéer och motkrav.
Det ska vara en undergiven person, och Eva känner igen
sig själv i relationen till Göran. Hon beskriver det som ett
slags föräldra-barnrelation, där den ena partens makt över
den andra bygger på ett beroende.
Det har gått flera år sedan skilsmässan och Eva är inte

längre rädd. Men ändå, när hon köpte bostadsrätt valde
hon medvetet ett område som Göran inte har någon anledning att passera igenom. Hon vill känna sig trygg när
hon går ut.
I dag lever hon i en jämlik och kärleksfull särborelation
och jobbar deltid. Arbetet betyder och har betytt oerhört
mycket under alla år. Viss hänsyn måste hon ta till sin
sjukdom, men det är Evas absoluta önskan att den inte får
vara på agendan varje dag.
”Eftersom jag ofta är väldigt trött och inte orkar göra så
mycket utanför jobbet har jag också ett stort socialt utbyte
av mitt jobb. Det är där som jag träffar människor.”
Kanske hade hon kunnat göra annorlunda och skulle
framförallt sagt ifrån tidigare, men hon vet också att sjukdomen gjorde det svårt för henne att orka.
”När jag tänker tillbaka kan jag tycka att det blev en
onödigt lång resa. Samtidigt är jag väldigt tacksam och
glad över att jag är den jag är i dag. Jag mår så bra.”
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”

När jag tänker tillbaka kan jag tycka att det blev
en onödigt lång resa. Samtidigt är jag väldigt
tacksam och glad över att jag är den jag är idag.

Kommunala handlingsplaner
för kvinnofrid
Västra Götalands kommuner saknar riktlinjer för hur vålds
utsatta kvinnor med funktionsnedsättning ska stöttas. Det
visar en genomgång av alla kommunala handlingsplaner för
kvinnofrid som Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt har gjort.

•4
 0 av 49 kommuner har en handlingsplan
för våldsutsatta kvinnor.

•2
 1 av 40 handlingsplaner nämner kvinnor
med funktionsnedsättning.

•1
 4 av 40 handlingsplaner nämner kvinnor
med funktionsnedsättning som särskilt utsatta.
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En rundringning till kommunernas enheter för funktions
hinder visade att det inte finns någon egen beredskap när
det gäller skyddat boende. Kommunerna hänvisar till individoch familjeomsorgen eller till en kvinnojour i annan kommun.
I det senare fallet utan att veta om den är tillgänglig för
kvinnor med funktionsnedsättning.
Undersökningen visar samtidigt att i de flesta kommuner
finns en klar uttalad vilja att stötta våldsutsatta kvinnor med
funktionsnedsättning och ett intresse för utbildning.
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dubbelt
utsatt men
sällan sedd
Våldsutsatta kvinnor med någon form av
funktionsnedsättning är särskilt utsatta. I första
hand för att de är kvinnor, men också för att
funktionsnedsättningen gör dem osynliga
och mer beroende av andra.
En kvinna med rörelsenedsättning når inte sin rullstol när
hon ska kliva ur sängen. Hennes make har placerat den
utom räckhåll. En annan man möblerar om så att kvinnan
med synnedsättning inte hittar i sitt eget hem. En tredje
säljer sin fru som har en intellektuell funktionsnedsättning
till andra män på internet.
Det låter otänkbart, men i dag vet vi mer om den här
särskilda utsattheten. Ett antal olika undersökningar har
gjorts, men fortfarande är det svårt att säga hur omfattande
problemet är. Det skiljer sig också åt mellan olika funktionsnedsättningar. Medvetenheten har dock ökat och
med den kunskapsspridningen.
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”

Vi vet att om en kvinna är våldsutsatt
och dessutom har en funktionsnedsättning
ökar risken för utsattheten på flera sätt.

Kerstin Kristensen är projektledare för Utvecklings
centrum Dubbelt Utsatt i Göteborg, vars uppdrag
bland annat är att utbilda personal som möter kvinnor
med funktionsnedsättning i deras vardag. Hon säger att
det inte finns någon anledning att tro att kvinnor med
funktionsnedsättning skulle vara mindre utsatta för våld
än andra kvinnor. Tvärtom.
”Vi vet att om en kvinna är våldsutsatt och dessutom
har en funktionsnedsättning ökar risken för utsattheten på
flera sätt. Men det här är en osynlig grupp”, säger Kerstin
Kristensen och hänvisar till några studier.
Brå, Brottsförebyggande rådet, konstaterar i sin kunskaps
översikt 2007 att osynligheten gäller särskilt personer som
har svårt att göra sig förstådda eller vars kontakter med
omvärlden sker via några få omsorgsgivare. Våldet betraktas inte alltid heller som våldsbrott.
Samma år konstaterar Handu i en enkätundersökning,
där drygt 1 000 kvinnor med någon form av rörelseeller synnedsättning tillfrågades, att var tredje (33 procent)
kvinna har erfarenhet av hot, våld eller sexuella trakasserier från män. Hälften av kvinnorna har fått fysiska skador.
Hur vanligt är det att övergreppen polisanmäls?

”Det är säkert så att vi har ett stort mörkertal. Brå menar
att bara 20 procent av alla fall av misshandel mot kvinnor
anmäls. Jag tror att den här gruppen kvinnor oftast inte
anmäler alls.”
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Varför inte?

”Det kan finnas flera skäl. Många känner inte till sina
rättigheter eller vet vart de kan vända sig för att få hjälp.
Funktionsnedsättningen i sig kan göra det svårt att kommunicera eller ta sig till en polisstation. Sedan kan man
vara rädd för att inte bli trodd. Jag tror att det finns förut
fattade meningar om till exempel kvinnor med psykisk
funktionsnedsättning som man kanske misstänker bara
hittar på. Dessutom kan kvinnan vara beroende av den
som utför våldet och vänder sig därför inte till polisen.
Det gör att man kan anta att en kvinna med funktionsnedsättning stannar kvar i ett förhållande där hon utsätts för
våld längre än andra kvinnor.”
Hur kan beroendet se ut?

”Det ser olika ut för olika funktionsnedsättningar. Alla
kvinnor är inte beroende av daglig hjälp, men de kan
behöva stöd av någon för att läsa sin post, ta ut pengar
eller kontakta myndigheter. Det kan vara av omsorgs
personal, en personlig assistent, men många gånger är
stödpersonen en anhörig; man, syskon eller barn. Att vara
arbetsgivare till sin personliga assistent som också är ens
make gör det hela mer komplicerat.”
”Dessutom lever man kanske isolerat med få yttre
kontakter. Så är det generellt för våldsutsatta kvinnor, att
livsrummet krymper. Det handlar om en normaliseringsprocess där våldet med tiden uppfattas som något normalt
och kvinnan gör mannens förklaringar till sina egna.”
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”

För mig är det en jämställdhetsfråga.
Om vi alla hade samma värde skulle ingen
ta sig rätten att utöva våld mot någon annan.

Är den processen annorlunda för kvinnor
med funktionsnedsättning?

”Nej, men de lever i högre utsträckning isolerade med
begränsade möjligheter att spegla sig i andra människor.
Många kvinnor med funktionsnedsättning har också
redan tidigt erfarenhet av att det inte tas hänsyn till deras
personliga integritet. Personer i deras omgivning talar över
huvudet på dem, andra har kanske tagit hårt i dem vid
olika undersökningar. Om någon annan sedan tar i dem
på ett hårt sätt uppfattas det som normalt, medan jag som
inte har samma erfarenhet upplever det som våld.”
Hur tänker de då?

”Om man tänker på våld mot kvinnor generellt så får kvinnor ofta höra ’Om du inte hade … så hade jag inte behövt
ta i så hårt’. Kvinnan skuldbelägger sig själv och kopplar
slaget exempelvis till sin reumatism som gör henne långsam och kanske sen med maten. Det är mycket lättare att
skylla på funktionsnedsättningen än att tänka att jag blir
utsatt därför att jag är kvinna. Men hade hennes make
slagit en man för att han var långsam? Det är tveksamt.”
Vad menar du när du talar om våld?

”Fysiskt våld, hot, sexuellt våld, ja, det som man i brottsbalken anser är våld. Men vi breddar också begreppet
och lyfter det psykiska våldet som är svårare att bevisa,
kränkande ord och handlingar men också ekonomiskt våld.
Det är inte ovanligt att kvinnan utnyttjas ekonomiskt. En
kvinna med en intellektuell funktionsnedsättning kan bli
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lurad på sina pengar. Andra kvinnor måste lämna över sina
bankaffärer till någon annan och har ingen insyn i hur de
sköts. Försummelse är också ett begrepp som man sällan
använder när man talar om våld mot kvinnor generellt.
Det kan vara att man slarvar med att hjälpa kvinnan med
hennes personliga hygien eller struntar i att ge medicin.
Våldet riktar sig också ofta mot själva funktionsnedsättningen, där kvinnan är som mest sårbar.”
Vem är förövaren?

”Som jag nämnt tidigare så visar studier att det i första
hand är en man som är nära anhörig eller någon annan
som kvinnan är beroende av. Det mesta våldet sker i
hemmet. Även kvinnor kan utöva våld, men när man läser
den forskning som finns lyfts männen fram även när det
gäller grupper som kvinnan möter utanför hemmet, till
exempel färdtjänstpersonal, arbetskamrater eller personer
i andra offentliga miljöer.
Är kvinnor med funktionsnedsättning mer
våldsutsatta än män med funktionsnedsättning?

”Ja, jag tror att jag kan säga det. Kvinnor utsätts för våld i
högre grad än män. I officiella dokument som FN:s deklaration för avskaffandet av våld mot kvinnor, Kvinnofridspropositionen och i de nationella jämställdhetsmålen talar man om
att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Även om det inte
finns så mycket jämförande forskning finns det ingen anledning att anta det inte skulle gälla även personer med funktionsnedsättning. Men givetvis utsätts även män för våld.”
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”För mig är det en jämställdhetsfråga. Våldet är ett sam
hällsproblem och inte ett individuellt problem. Om vi alla
hade samma värde skulle ingen ta sig rätten att utöva våld
mot någon annan.”
Varför har det dröjt så länge innan
gruppens utsatthet synliggjorts?

”Livsvillkoren för kvinnor med funktionsnedsättning ser
annorlunda ut än för kvinnor generellt, högre arbetslöshet,
sämre ekonomi, svagare nätverk, vilket påverkar deras
möjligheter att synliggöra sig och sina behov.”
”Samtidigt är det en osynlig grupp som det finns många
förutfattade meningar om, som att de inte är som andra.
Titta på skyltarna på de offentliga toaletterna! Man skulle
kunna tro att det finns tre kön: kvinnor, män och funktionsnedsatta. Det är som att kvinnor med funktionsnedsättning inte skulle leva ett vanligt liv med relationer och
vardagssysslor, med man och barn och arbete, och även
de vara våldsutsatta som andra kvinnor. För många är det
svårt att tänka sig att någon skulle slå en person som sitter
i rullstol eller är blind. Därför ser de inte problemet.”
Hur arbetar man med frågan inom
handikapporganisationerna?

”Forum Kvinnor och Funktionshinder är en av få intresse
föreningar som lyfter frågan. De olika intresseorganisationernas största arbete är att lyfta jämlikhet och delaktighet
i samhället utifrån funktionsnedsättningen. Och det är en
nog så svår kamp. Med några undantag är våld mot kvin-
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nor med funktionsnedsättning en icke-fråga inom organisationerna. Många tänker nog att det här inte gäller deras
medlemmar. Levnadsvillkoren skiljer sig också åt mellan
kvinnor och män med funktionsnedsättning och man kan
ju fundera över vems uppdraget är att lyfta en grupp i
gruppen? Eftersom jag utgår från att en kvinna är kvinna
i första hand och därefter har en funktionsnedsättning
borde det främst vara samhällets ansvar att driva frågan.”
Hur ser samhällets stöd ut?

”När det gäller våld mot kvinnor tycker jag att det finns
en god beredskap inom individ- och familjeomsorgen i
kommunen. Den nya socialtjänstlagen säger att alla våldsutsatta kvinnor har rätt till stöd. I princip alla kommuner i
Västra Götaland har i dag en handlingsplan för hur det ska
gå till, men det innebär inte att man är förberedd för de
dubbelt utsatta. Det fattas kunskap om de specifika
behoven och det saknas stödboende för kvinnor med
funktionsnedsättning. Vi har inventerat tillgängligheten
på 24 skyddade boenden, kvinnojourer och kriscentra, i
regionen. Sammanfattningsvis kan man säga att det finns
ett skyddat boende i varje kommunförbund som är tillgängligt för kvinnor med funktionsnedsättning.”
Räcker det?

”Att kräva att alla ska vara tillgängliga är kanske att kräva
för mycket. Den stora svårigheten är att få kvinnorna att
söka sig dit. Det gör de i mycket liten utsträckning i dag.”
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Varför det?

”Därför att kvinnorna inte vet om att stödet finns, eller att
det gäller för alla kvinnor och kanske för att de har svårt
att ta sig dit på grund av sin funktionsnedsättning. I vissa
kommuner kan man inte passera kommungränsen med
färdtjänst eller göra sin beställning på kvällen. Vi måste
hitta sätt att nå dessa kvinnor med information.”
Vi har pratat om beroendet och osynligheten.
Brå understryker också den särskilda sårbarheten.
Hur skulle du beskriva den?

”Jag tycker att sårbar är ett laddat ord, ett offer-ord, och vill
helst inte använda det. Visserligen är utsatta kvinnor brottsoffer men de ska inte fråntas den makt som de ändå har.”
”Det går inte att tänka att man per definition är sårbar
bara för att man har en funktionsnedsättning. Pratar du
med David Lega kommer han inte att säga att han är
sårbar. Men jag är helt övertygad om att han är beroende
av andra i vissa situationer. Och med beroendet följer en
särskild utsatthet.”
”Det är den utsattheten vi behöver mer kunskap om
och möjlighet att föra ut kunskapen till dem som möter
kvinnor med funktionsnedsättning, så att de vågar se och
vågar fråga.”
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SKYDDAT BOENDE INTE FÖR ALLA
Våren 2008 gjorde Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt
en inventering av tillgängligheten på 24 skyddade
boenden, kvinnojourer och kriscentra, i Västra
Götalandsregionen.
Inventeringen gällde den fysiska tillgängligheten,
hur kvinnor hittar information och kontaktvägar samt
hur beredskapen att ta emot kvinnor utifrån olika
funktionsnedsättningar ser ut.
Rapporten är klar hösten 2008. Redan nu kan konstateras
att det finns ett skyddat boende tillgängligt för kvinnor
med fysisk funktionsnedsättning i respektive kommun
förbund i regionen.
Generellt finns en vilja att ta emot alla våldsutsatta
kvinnor, men många jourer behöver anpassas vilket
kräver ekonomiska resurser. En viss tveksamhet finns
att ta emot kvinnor med psykiska funktionsnedsättningar
då nattbemanning saknas och de tillfrågade är osäkra på
om de har den kompetens som krävs.
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Jag
var så
snäll
förr
Gun fyller snart
65 år. De senaste
åren har hon gått
till en dagcentral
för människor med
intellektuella
funktionshinder.
Hon har också
deltagit i en kvinnogrupp som har
diskuterat övergrepp
och våld, hur man
sätter gränser och
vilken hjälp som
finns för den som
är särskilt utsatt.

Jag har ju vart den där lilla människan, som jag alltid har

vart, ända sen barnsben och du vet jag har vart så snäll att
jag vart dum. Men det är slut med det nu, nu har jag blivit
en helt annan människa. För du vet, folk kan utnyttja
snällheten, men sen har jag ju också mina fel.
Det var min sambo som jag bodde ihop med i 18 år,
som sa att jag måste lära mig att säga ifrån, ”be dom dra
åt helvete”. Han var jättesnäll, ärlig och renhårig. Och
min svägerska sa att ”du har vart så snäll, alltför snäll”.
Jag kunde va så snäll att jag kunde ta av mig blusen eller
jumpern, men då gick det till överdrift. Det går till vissa
gränser, min sambo sa att ”du får tänka dig för”. Och sen
när man blir äldre då kan man säga ifrån. Jag har vart så
menlös så det är inte klokt. Men det är jag inte längre.
Min mamma hade det nog inte så lätt för jag är
skilsmässobarn och hade engelska sjukan när jag var liten
så jag fick vara på sjukhem. Det var ju så för mödrar,
ensamma mödrar, och jag var ju oäkting. Men min
mamma var en underbar människa och jag fick mycket
kärlek. Kärlek som hon inte fick, då var det ju svångrem
och hårda tider. Hon hade en taskig barndom men ett
lugnt psyke fast hon gått igenom ett sånt helvete. Jag är
glad att jag kommit igenom allt mitt, engelska sjukan och
andra psykiska problem.
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”

Jag fattar inte att jag lever, men det är inte bara jag.
Det är många som har det så. Och jag ser inte ner
på dom för man själv har ju gått igenom samma sak.

Jag har en bror som är 69 år och en syster som är död
– hon hade fyllt 60 år i år – och en halvsyster, vi har inte
samma far. Och så har jag en lillasyster som kommer hit
i morgon och hon är mellan 50 och 55. Jag kommer inte
ihåg riktigt. Vi har olika pappor allihop. Jag fick aldrig
träffa min pappa för han var ju otrogen när mamma fick
mig och så gjorde han en annan på smällen så hon har nog
inte haft det lätt mamma, men hon har haft en stolthet.
Jag kan inte fatta hur man kan vara så stark. Humor hade
hon. Sedan träffade hon min styvfar och han var världens
snällaste människa. Hon träffa honom när jag var fem eller
sju år kanske. Min far har jag bara sett på kort. Trots allt
tycker jag att jag har haft en lycklig barndom.
Mamma drack aldrig sprit, men hade nog ett helvete

med mig, för jag fick ju problem med spriten. Du vet, det
började så sakta det där, med ett glas likör och så gick det
uppåt. Då var jag ung, kan ha varit mellan 18 och 22. Så
gick det in i en ond cirkel och jag blev alkoholist. Men nu
är jag nykter alkoholist kan man säga. Jag haft återfall, jag
kan ta lite grand när jag är borta men det går inte när man
tar mediciner. Jag känner att jag har kommit ifrån det. Nu
ser jag hemlösa och alkoholister och så tänker jag att jag
kämpade mig upp men det har varit en jobbig tid. Jag fattar
inte att jag lever, men det är inte bara jag. Det är många
som har det så. Och jag ser inte ner på dom för man själv
har ju gått igenom samma sak så jag vet hur det är. Sen kan
det komma ibland, att jag går och tittar på flaskorna och är
ledsen, luktar på dom men jag är benhård mot mig.
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Vad var jag för en egentligen när jag var liten? Jag hade

långt hår, lite lockigt. Jag hade ju engelska sjukan och
fick vara på hemmet i två år för mamma klarade inte av
mig, hon orkade inte ta hand om mig, hon hade ju min
lillasyster. Och sedan var jag på barnhem, där fick vi vara
när mamma fick barn. Det var bra. Man fick ju gå i skolan
och vi gjorde änglar, det minns jag så väl. Vet inte hur
länge jag var där, kanske tills mamma kom och hämtade
mig. Jag minns att jag började skolan i sjömansklänning,
trekvartsstrumpor och lackskor. Jag låg med dom på
natten, ville inte ta av mig dom. Det kommer jag ihåg.
Mamma hade ordnat hårband av alla färger. Det var
så noga och hon strök dem, så jag har haft många fina
minnen. Men det gick inte bra för mig i skolan. Jag hade
svårt att följa med och fick gå i hjälpklass för jag hade
svårigheter med läsningen och det har jag än i dag. Jag
läser för fort. Det enda jag var bra på i skolan var nog
välskrivning. Sju år gick jag i skolan, sedan fick jag börja
jobba och jag har vart på fabrik och packat saker och
det var ju roligt och lätt och fint. Ett tag jobbade jag på
Samhall och nu är jag på dagcentret.
Två nervchocker har jag haft. Det kan vara så när man
har varit ledsen, man tappar minnet då, men det var innan
jag började dricka. Då visste jag inte var jag bodde och så,
det var hemskt, jag var ju bara tonåring och hamnade på
psyket. Det har varit mycket rörigt i livet. Jag förstår inte
alltid. Men nu ska jag få träffa en psykolog, det har jag inte
gjort på länge. Jag har inte mått bra, skulle vilja komma in
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och vila upp mig någonstans. Man måste själv rycka upp
sig och det är svårt. Man har kämpat i många år, klättrat
upp för stegen och det har varit många gånger som man
har ramlat ner.
Jag var 22 år när jag flyttade ihop med en finne, tre år

bodde jag med honom. Den träffade jag på Liseberg och
han var alkoholist. Då började jag ta lite, när man var ute,
så smått, på helgerna. Jag tyckte att det var mysigt att ta ett
glas likör och smutta på en grogg. Sen kom han hem med
en kompis, de hade seglat ihop, och honom var jag sen ihop
med i 18 år. Jag tyckte att han verkade snäll. Så jag gick
hem till honom när finnen var full och jobbig. Vilket liv det
blev! Han kastade ut mina kläder och min peruk. Jag hade
en peruk, jag hade rullat av mig håret så halva huvudet var
kalt, jag kan inte fatta det nu, men jag satt och rullade med
fingrarna i håret så jag hade stora knutar i håret.
Titta, här hänger dom, bilderna på gubbarna, här på
kylskåpet! Han där var jag ihop med i tre år. Och så är
det han som var min sambo i 18 år och sen kom den där
dansken i 11 år. Honom gjorde jag slut med. Han slog mig
när han var förbannad, tyckte väl att jag var jobbig, att jag
tjatade. Jag är nog lite tjatig, men en läkare sa att man får
vara som man är. Alla behöver inte vara fullbordade. Men
så tänker jag att man måste lära sig att lyssna på andra
också, livet är så kort ändå. Ibland kan jag skriva dikter hur
jag är och hur jag känner mig. Vill du höra på en som jag
har skrivit?
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”Fri som en fågel
vill jag vara.
Flyga i det blå
och slippa press på sig själv”
Dansken träffade jag hos en väninna. Hon trodde att vi
skulle passa bra ihop. Jag visste inte vem han var, men så
kom det en gubbe med jackan över axeln och vi gick på
restaurang och sen blev det så. Nu har jag glömt honom.
Han var väldigt snäll, men hade sina sidor, han hade
problem. Han var irriterad på mitt tjat, när han var här hos
mig skulle han plötsligt ringa en annan som han varit ihop
med och hon skulle komma och hämta honom. Vi bodde
inte ihop, men han stannade över ibland. Jag mådde inte
bra på alla lögner och så var väl jag jobbig på mitt sätt.
Jag är ingen felfri människa. Jag gjorde slut med honom,
jag orkade inte med det. Det var jag som tog steget, men
så kommer det vissa stunder, det kan komma ibland,
ensamheten och man tänker vad har jag gjort för fel?
Ibland är det skönare med ensamheten, man får göra som
man vill, komma och gå som man vill och låsa sin dörr
och inte ha den där pressen på sig. Han kunde ju dyka
upp som gubben i lådan, ibland gick jag upp vid halv sex,
jättetidigt för att jag var rädd att han skulle komma. Han
var väl ute efter brännvin och cigaretter och han visste att
jag hade. Han var bara ute efter det. Och jag var så blind
och snäll och godtrogen vet du. Jag såg det nog, men jag
förträngde det. Man kan bli så. Det var väl en vana.
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”

Jag är nog lite tjatig, men en läkare sa
att man får vara som man är. Alla behöver inte
vara fullbordade.

Nu har jag inte den rädslan längre och ingen man heller.

Jag har en kompis som träffat en på annons, hon är lika
gammal som jag och också ensam, men det är så konstiga
typer man träffar på internet, pedofiler och jag vet inte
allt vad det är. Jag vill inte ha dom innanför dörrarna,
man är ju rädd. Det finns många hemlösa kvinnor, men
jag sa till en kvinna att hon faktiskt fick vända sig till
Frälsningsarmén. Förr, när jag drack, då hjälpte jag alla
människor. Herregud, man var så snäll! Men så gör jag inte
nu. Fast jag har väl inte varit så ordentlig jag heller. Och
när man dricker kan man bli utnyttjad på många sätt, även
sexuellt. Det hände nog mig också. När man nu tänker
tillbaka så får man försöka glömma det man har gjort.
Men det sitter, det är minnesluckor som börjar vakna.
Man gjorde det för att man inte förstod bättre. Det är
hemskt. Och nu vill man ju varna andra kvinnor. När jag
går på torget ser jag många kvinnor, hemlösa kvinnor och
män. Många gånger blir de utnyttjade, de gör ju vad som
helst bara de får ligga under tak i värme. Själv hade jag en
boende hos mig en gång, vi hade väl lite förhållande, men
jag körde ut honom för han verkade tro att han kunde bo
gratis och få mat och allt, men det var svårt att säga nej
i början.
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Jag har levt ett rövarliv. Nu kan jag inte fatta vad jag har
gjort, att jag var hemma hos sådana där fyllehundar och
det var väl inte så roligt och så, och söp med dom. Min
sambo, honom saknar jag, han var en reko kille, en sån kan
jag nog aldrig få igen. Jag tyckte att han var jobbig för han
tjatade, men man saknar inte kon förrän båset är tomt.
Tänk om mamma hade levt nu, då hade hon nog vart
stolt över mig. Nu är jag äldre och säger vad jag tycker och
tänker, det gjorde jag inte förr. Jag var så snäll förr, men i
dag är jag inte samma människa. Jag har känt mig kränkt
och blivit sårad många gånger, men man får ta det med en
klackspark. Man blir liksom luttrad.
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KAMPEN
FÖR ETT
EGET LIV
Karin gifte sig tidigt
med en man som kom
att dominera hela familjen
under många år. Efter
38 år skilde hon sig och
kort därefter stormade
en ny man in i hennes liv.
Sex år senare smög hon sig
ut ur hans liv, hjärntvättad
och med gipsad fot.

Karin såg inte trappan, föll och bröt foten. Senare ringde

hennes läkare upp och frågade: ”Du Karin, den där
olyckan med foten, hur gick den till egentligen? Du talar
väl sanning nu?”
”Han trodde att jag hade blivit knuffad av min man,
och det är kanske inte så konstigt. Han visste ju hur
aggressiv han kunde vara. Men det kändes skönt att han
frågade”, berättar Karin.
Hon önskar att det fanns en större öppenhet kring
funktionshindrades utsatthet. Själv har hon dubbla
funktionshinder, en medfödd hörselnedsättning och
en synskada.
Vi sitter i den lägenhet som Karin köpte när hon
flyttade ifrån sin man. Det lilla flerfamiljshuset ligger i
ett lummigt område i en mindre stad. Katten spinner i
fåtöljen och verkar njuta lika mycket av lugnet som Karin.
Nu är hon skild för andra gången och slipper den psykiska
terror som pågick under flera år. Det har funnits stunder
då hon oroat sig för att hennes före detta man skulle söka
upp henne efter skilsmässan, men idag har hon fått tillbaka sin gamla energi och tänker inte låta någon hindra
henne att leva som hon vill.
Hörselnedsättningen har hon haft sedan födseln, synskadan har blivit sämre med åren. Det började med att
mörkerseendet försämrades och efter ett tag blev det svårt
att läsa dagstidningen. Idag har hon ett visst tunnelseende
kvar. Hon minns hur jobbigt det var att som liten inte
höra, och det blev ännu värre när synen inte längre kunde
kompensera för det hon inte hörde.
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”Jag satt alltid längst fram i klassrummet och var väldigt
mån om att de skulle titta på mig så att jag kunde se
vad de sa. Det innebar att jag alltid var på högvarv.
Koncentrerad, kontrollerad. Det var mitt sätt att hänga
med. Många förstod inte att jag inte hörde och tyckte
istället att jag var dum som inte fattade.”
Hur har funktionshindren påverkat dig som vuxen?

”Jag har alltid fått kämpa för att få vara en självständig
individ och accepteras som den jag är. Och det är där som
min utsatthet ligger. I hela mitt liv har jag alltid studerat
och arbetat. Jag är nog en ganska intensiv person som har
lätt för att engagera sig. I mitt första äktenskap var det jag
som tog hand om hem och barn trots att även jag hade
ett jobb att sköta. Jag fick inte mycket hjälp av min man
och mina funktionshinder gjorde att jag lättare blev trött
och behövde ladda batterierna oftare för att orka. Men
det kunde han inte förstå. Han tyckte att jag fungerade
hur normalt som helst. Och det gjorde jag också, men det
var tufft och tog på krafterna. Det var alltid min mans ord
som gällde, näven i bordet och ’Nu blir det som jag har
sagt!’ Och jag gav mig för att det inte skulle bli bråk. Idag
kan min dotter som nu är vuxen säga att vi nog båda var
rädda för honom.”
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Vad var ni rädda för?

”Han slog aldrig, men jag utmanade honom heller aldrig
fullt ut. Jag har hela tiden känt var gränsen går och där har
jag levt. Precis på gränsen. Mina funktionshinder har gjort
att jag har tränat upp ett sjätte sinne. Jag känner om något
är fel och tar sällan miste.”
Till slut gick det dock för långt. Barnen var utflugna
och kärleken försvunnen för länge sedan och de skildes
ganska odramatiskt. I det läget träffade Karin sin andra
man, en himlastormande förälskelse, så annorlunda
allt annat.
”Han bedyrade hur fantastisk jag var och hur mycket
han älskade mig. Och det var precis vad jag behövde höra.
Jag längtade så efter kärlek och hade inte fått särskilt
mycket uppmärksamhet och beröm på länge. Men sedan
gjorde jag en stor dumhet. Jag gifte mig med den här
mannen, fast jag nog anade att något inte var som det
skulle. Han var en charmerande man och en otrolig
sällskapsmänniska, men väldigt manipulerande. Man kan
säga så här, att han smekte med ena handen och slog med
den andra.”
När de efter ett tag flyttade ihop fick Karin se mer av
de hårda sidorna. Nu kom också alkohol in i bilden och
med den ökade aggressiviteten. Den gick ut över Karin
men även över andra. Framförallt ville han ha koll på
henne hela tiden. Vart hon gick följde han efter. Han
gapade och skrek på gatan och i affärer. Ofta vägrade
han att hjälpa henne och sa att hon klarade allt mycket
bättre än han och han påstod saker som inte var sanna.
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”

Han kunde säga till mig att jag, som är synskadad,
skulle gå i högklackat och ha långa röda naglar.
Jag som knappt kan ta mig fram i vanliga skor.

När Karin bad om hjälp med något i lägenheten
struntade han i henne men kunde sedan säga att han
visst hade hängt upp tavlan, tömt diskmaskinen eller
vad det kunde handla om.
”Han psykade mig så att jag till sist inte visste vad som
var sant eller falskt. Jag var så jagad, så jagad. Mot slutet
bankade hjärtat i bröstet i hela tiden och det kändes som
jag skulle krypa ur skinnet. Han kunde säga till mig att
jag, som är synskadad, skulle gå i högklackat och ha långa
röda naglar. Jag som knappt kan ta mig fram i vanliga skor.
Han ville ha mig som ett sexobjekt. Och så skrek han och
gormade och om jag inte hörde vad han sa vrålade han mig
rätt i ansiktet. ”Varför skriker du så?” frågade jag. ”Jamen
du hör ju inte vad jag säger!” skrek han. Det känns väldigt
hemskt när man faktiskt har problem med hörseln.”
Tänkte du någon gång på att söka hjälp?

”Jag sov med telefonnumret till kvinnojouren på säng
bordet för jag kände på mig att vad som helst skulle kunna
hända. En gång sa han att han skulle döda mig när vi åt
middag på balkongen. En annan gång hotade han med att
nita mig med stekpannan när jag hjälpte honom i köket.
Jag blev så perplex att jag inte kom mig för att säga något.”
”Jag åkte aldrig till kvinnojouren. Han slog mig ju inte.
Knuffade mig gjorde han ofta, men slog aldrig. Och så var
han ju kärleksfull ibland, det var hela tiden upp och ner
och det tog på krafterna. Han kunde hota med att ta livet
av sig och även om han aldrig gjorde något försök var det
väldigt obehagligt.”
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Under den här tiden bodde Karin långt ifrån barn och
vänner. Ingen av dem visste vad som pågick. När hon
gifte sig flyttade hon in i hans lägenhet i en större stad.
Grannarna hörde hur han behandlade henne och sa att hon
måste lämna honom annars skulle hon gå under. Idag tror
hon att det var deras stöd som gav henne styrkan att bryta
upp. Efter att dag ut och dag in ha överösts av hårda ord
och hot såg hon inte längre klart. Istället försökte hon hitta
ursäkter och hoppades att allt skulle bli bättre med tiden.
Ingen annan fick veta hur hon hade det. Karin ville inte
blanda in sina vänner och anförtrodde sig inte till någon.
Men hennes dotter började inse hur det stod till och även
Karins första man. Han erbjöd sig att komma och hämta
henne närhelst hon ville. Men det skulle komma att dröja
ytterligare någon tid innan hon tog steget.
Vad fick dig att bryta upp?

”Jag var på väg över en gräns. Det kändes som om någon
stod med piskan hela tiden, som om jag skulle bli tokig. Mitt
blodtryck var skyhögt och jag var inte riktigt närvarande. När
som helst skulle jag gå in i väggen och bli helt apatisk. Man
skulle kunna säga att jag tappade all verklighetsuppfattning.
Och det hände så mycket, han drack och blev sjuk och jag
fick ta hand om allt och ändå anklagade han mig för att vara
en dålig människa. Och så var det det där med foten.”
Ja, vad var det som hände?

”Jag ramlade ner för en trappa, såg inte trappstegen, och
det gjorde hemskt ont i foten. Jag fick själv åka till sjuk-
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huset för han hade ingen lust att följa med.
Där var röntgenavdelningen stängd och de sa
till mig att komma tillbaka i morgon. När jag
kom hem beställde jag en bil till nästa dag,
pallrade upp foten på en kudde och tog en
Panodil. Foten värkte förfärligt. Den var
bruten, med det visste jag inte då. Nästa
morgon bad jag honom hjälpa mig ut till bilen
för det gick inte att stödja på foten, men han
vägrade. Jag fick krypa på alla fyra till dörren
och lyckades peta ut nycklarna genom brevlådan så taxichauffören kunde öppna utifrån.
Under tiden låg min man och sov. Då insåg
jag att det här går inte längre.
Det har snart gått fyra år sedan Karin
skilde sig. Hon har träffat sin före detta man
vid några tillfällen sedan dess. Han vill att de
ska vara tillsammans igen, men för Karin är
det otänkbart. Hon önskar dock att han hade
bättre ordning på sitt liv och mådde lika bra
som hon, då skulle det vara lättare för henne
att njuta av friheten och att hjärtat återigen
slår med lugna slag.
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Efter att ha gått i samtal hos en terapeut förstår hon nu
också bättre varför det blev som det blev.
”När man har varit utsatt så länge blir bilden lätt suddig
och det är svårt att se klart på egen hand. Terapeuten har
hjälpt mig att bena upp det och fått mig att se klarare på
vem han var och hur han lyckades manipulera mig. En förklaring är att jag efter mitt första äktenskap redan befann
mig i underläge. Min andre man använde sig sedan av mitt
funktionshinder för att trycka till mig. Han visste vad han
gjorde när han skällde på mig för att jag inte hörde.”
I dag vet Karin att hon inte är ensam om sina upplevel
ser. Hon har förstått att kvinnor som har en funktions
nedsättning ofta utsätts för olika typer av kränkningar
eller våld, men att de flesta inte vågar berätta. Det är tabu.
Även Karin har svårt att tänka sig att låta andra veta vad
hon har varit med om, men önskar ändå att det fanns en
större kunskap om den särskilda utsatthet som finns bland
kvinnor med funktionsnedsättning.
”Vi är en osynlig grupp som får kämpa hårt för våra
rättigheter. Först är jag kvinna, sedan har jag två
handikapp och redan där är det nog så att man inom sig
kan känna sig mindre värd. Samhället har ju också på
olika vis förmedlat den uppfattningen. Jag tror att man
omedvetet tar på sig rollen som mindre värd. Det är inget
jag går och tänker på eller egentligen känner, men det är
nog så. Och då är det kanske lättare att bli utsatt.”
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Särskilda bestämmelser
för olika grupper
Människor med funktionshinder
7 § Socialnämnden skall verka för att människor som av
fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter
i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap
och att leva som andra.
8 § Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnads
förhållandena i kommunen för människor med fysiska och
psykiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet
upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa områden.
Kommunen skall planera sina insatser för människor med
fysiska och psykiska funktionshinder. I planeringen skall
kommunen samverka med landstinget samt andra samhälls
organ och organisationer
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Brottsoffer
11 § Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att
den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd
och hjälp.
Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är
eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av när
stående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra
sin situation.

Utdrag ur kapitel 5, Socialtjänstlagen 2007:225
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BEhovet
ligger
dolt
Sedan kvinnojouren i Mark
startades har den tagit
emot en handfull kvinnor
med funktionsnedsättning.
De kunde ha varit fler om
jouren redan från början
hade varit anpassad och
informationen om
den nått ut.

Kanske har det rent faktiskt varit fler än en handfull

kvinnor. Funktionsnedsättningar syns inte alltid vid första
anblicken och en del av stödet som kvinnojouren erbjuder
sker via telefon. Madeleine Persson och Annelie Synnergren
var med och startade Marks kvinnojour 2001. De är övertygade om att det finns ett dolt behov.
”Det är klart att det finns fler våldsutsatta kvinnor som
har någon form av funktionsnedsättning. Man undrar vart
de vänder sig? Några vet säkert inte om att vi finns och de
kan vara osäkra på om de skulle bli trodda. Liksom för
andra kvinnor handlar det också om skam och rädsla”,
säger Annelie Synnergren.
Alla kvinnor som kommer till jouren har individuella
problem, oavsett om de har funktionsnedsättning eller ej.
Inget åtgärdsprogram fungerar för alla.
”Jag tror att det är farligt att generalisera. Behoven
måste få styra”, säger Madeleine Persson.
Men för att se behoven krävs kunskap. Madeleine
Persson tror att det rent allmänt finns en osäkerhet i mötet
med människor med funktionsnedsättning eftersom de så
sällan syns i vardagen. Att någon med en funktionsnedsättning skulle utsättas för våld kan också upplevas som
otänkbart.
Hon berättar om en undersköterska i hemtjänstens
nattpatrull som hörde av sig till kvinnojouren för att få
råd. Det gällde ett rart gammalt par i 80-årsåldern, där
kvinnan var rörelsehindrad. Mannen skötte henne på
dagarna men på nätterna behövde kvinnan, som också
börjat visa tecken på demens, vändas i sängen.
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”När hemtjänsten kom viskade kvinnan ’Hjälp mig, han
slår mig. Berätta inte för honom att jag har sagt det.’
Det är svårt att veta vad man ska göra. Mitt råd till
undersköterskan var att hon skulle tala med ansvarig
sjuksköterska eller med sin chef som har det slutgiltiga
ansvaret”, säger Madeleine Persson.
Frågan är svår och känslig eftersom det kan handla om en

anhörig eller kanske en arbetskamrat. Madeleine Persson
tycker dock att det borde talas mer öppet inom vården för
att personalen ska våga reagera och agera.
I höst ska alla som arbetar på kvinnojouren i Mark få
utbildning av Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt så att
alla blir trygga med hur de ska uppmärksamma, bemöta
och stödja den kvinna som söker sig till jouren och har
någon form av funktionsnedsättning.
I dag ryms kvinnojouren i en lägenhet som är fullt
anpassad för att ta emot kvinnor med någon form av
funktionsnedsättning. I villan där den fanns tidigare
låg sovrummen en trappa upp. När en kvinna med
rörelsenedsättning sökte skydd hos jouren för några år
sedan fick en provisorisk lösning ordnas. Hennes säng
bäddades i en alkov på första våningen.
”Allt går om man bara vill. Man löser det bara”, säger
Annelie Synnergren.
De nuvarande lokalerna är kommunala och anpassade
med hjälp av de särskilda pengar för kvinnofridsarbete
som regeringen avsatte 2007-2008. Nu finns här inga
trappor, inga trösklar och dörrarna är tillräckligt breda för
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rullstol. Det finns en mobil ramp och ljusslinga. Badrum
och toalett är anpassade och ytterdörren har försetts
med fjärrlås. För kvinnor med synnedsättning fungerar en
fjärrkontroll bättre än kodlås.
”Egentligen är den fysiska miljön det minsta
problemet. Då är det svårare att veta hur vi till exempel
ska nå kvinnor med psykiskt funktionshinder. Hur ska
de få information och hur ska de hitta till oss? Just den
gruppen har behov av att någon annan talar för deras sak,
men samtidigt är kanske den som står kvinnan närmast
också förövaren”, säger Annelie Synnergren.
Hon önskar också mer kunskap om gruppen med
intellektuell funktionsnedsättning. Hur kan de hjälpas
vidare, vilka myndigheter har ansvar och så vidare. Det
handlar om att hitta olika former för samverkan.
I dagsläget kan kvinnojouren i Mark ta emot alla
kvinnor till det skyddade boendet utom dem med
missbruk som också behöver hjälp med just det.
”Det är en mycket utsatt grupp kvinnor. Vi skulle
gärna utöka vår verksamhet så att det finns plats även
för den gruppen. Men då måste det nog handla om ett
fristående boende med personal dygnet runt”, säger
Madeleine Persson.
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Kvinnojouren i Mark
• d rivs av en ideell förening
• får kommunalt bidrag av Mark, Svenljunga och Tranemo
• e rbjuder stödsamtal samt skyddat boende för alla
kvinnor utom dem med missbruk

• h ar fyra anställda och tio kvinnor som arbetar ideellt
• har fyra boenderum med fyra sängplatser i varje
• har kvinnor som stannar alltifrån ett dygn till flera månader
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Utvecklingscentrum
Dubbelt Utsatt
2004 diskuterar representanter för HSO Göteborg, SRF
Göteborg, Unga rörelsehindrade Göteborgsklubben, Före
ningen Grunden på initiativ av Elisabet Ljungström, enhets
chef för Habiliteringen Riksgymnasiet vid Bräcke Diakoni
frågan om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.
2005 startas en förstudie inom Bräcke Diakonis verksamhet
med stöd av Allmänna arvsfonden och Brottsoffermyndig
heten.
2006 ansöker Bräcke Diakoni om medel från Allmänna
arvsfonden. I ansökan finns förslag på förebyggande insatser
samt hur våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning i
Västra Götalandsregionen skulle kunna stödjas, direkt och
indirekt, genom ett Utvecklingscentrum.
2007 avsätter Allmänna arvsfonden 3,4 miljoner för det
första av tre år i ett projekt inom Bräcke Diakoni. Syftet är att
synliggöra och utveckla kunskap om våld mot kvinnor med
funktionsnedsättning. Målgruppen är kvinnor med funktions
nedsättning samt myndigheter och verksamheter som
möter dem.
Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt startas och har vid årets
slut fem anställda.
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2007-2008 anordnar projektets medarbetare ett antal
seminarier och föreläsningar, håller utbildningar för bland
andra vård- och omsorgspersonal och personer inom
intresseorganisationer, analyserar de kommunala hand
lingsplanerna i regionen, kartlägger tillgängligheten på
kvinnojourer och kriscentra i regionen, initierar en film
och en intervjubok, etablerar en webbplats, börjar bygga
upp ett referensbibliotek med mera.
Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt flyttar till nya lokaler
som de delar med Västra Götalandsregionens blivande
Kompetenscenter om våld i nära relationer, VKV, i Göteborg.
Projektet får 4,4 miljoner kronor för projektets andra år
från Allmänna Arvsfonden.
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VAD GÖR JAG
... om jag är våldsutsatt?

• Berätta för någon som du litar på.
• S ök stöd. Ring kvinnofridslinjen, en kvinnojour eller
annan stödenhet. Du kan vara anonym.

• Skriv dagbok. Anteckna och dokumentera dina skador.
• Tänk på att din telefon och din dator kan kontrolleras.
• Tro inte på att det inte kommer att hända igen.
• Planera en reträttväg.
• Gör en polisanmälan. Våld är en brottslig handling.
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... om jag som anhörig, vän eller personal
misstänker att någon i min närhet utsätts för våld?

• Våga se och våga fråga.
• Lyssna och tro på det som kvinnan berättar.
• R ing kvinnofridslinjen, en kvinnojour eller annan stödenhet,
för att få råd.

• Prata alltid med kvinnan i enrum.
• F råga rakt på sak, eller inled med en fras som visar att
det är ett tillåtet samtalsämne. Gå sedan vidare med
mer direkta frågor.

•B
 erätta att du stöttar henne även om hon väljer
att stanna kvar i relationen.

•B
 erätta att våld är en brottslig handling.
• K onsultera närmast ansvarig chef.
•H
 åll kontakten med kvinnan.
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Tidiga varningssignaler
Kvinnor som blir utsatta för våld kan alla berätta samma
”historia”. Några tidiga tecken på att någonting är fel är
att din partner eller någon i din närhet

• h ar en negativ attityd till kvinnor och tjejer i allmänhet
• h ar orealistiska förväntningar på dig och förhållandet
• är angelägen om att snabbt etablera ett fast förhållande
• isolerar dig från vänner och familj
• s kriker och kallar dig för fula ord
• h ar plötsliga humörsvängningar
• försöker att kontrollera alla delar av ditt liv
• ä r överdrivet svartsjuk
• anklagar andra för egna problem och misstag
• använder sig av "lekfullt" tvång när ni har sex
• h otar med våld
• h otar att avslöja personlig eller negativ information
om dig till din familj eller din arbetsplats

Källor: www.roks.se och www.krisjourgoteborg.se
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Att läsa
Att möta kvinnor som utsatts för misshandel och våldtäkt.
Ett utbildningsmaterial för hälso- och sjukvårdens personal.
Rikskvinnocentrum (NCK), 2006.
Att ta ansvar för sina insatser. Socialtjänstens stöd till
våldsutsatta kvinnor. SOU 2006:65.
Betänkande om funktionshindrade kvinnors situation
i EU. Europaparlamentet, 2007.
Brottsoffer med funktionshinder. En undersökning av
polismyndighetens och socialtjänstens hantering av ärenden
i tre kommuner. Centrum för genusvetenskap, Uppsala
universitet, Uppsala, 2008.
Mäns våld mot kvinnor i nära relationer. En kunskaps
översikt. Sveriges kommuner och landsting, 2006.
Nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens
omhändertagande av offer för sexuella övergrepp.
En handbok. Nationellt centrum för kvinnofrid, 2008.
Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor,
hedersrelaterat våld och förtryck, samt våld i samkönade
relationer. Regeringen, Skr 2007/08:39
Har kommunala handlingsplaner någon betydelse?
– för våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning.
Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt, 2008.
Kommunala handlingsplaner för våldsutsatta kvinnor.
Socialstyrelsen, 2005.
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Kostnader för våld mot kvinnor – en samhällsekonomisk
analys. Socialstyrelsen, 2006.
Kvinnofrid – att förstå bakgrunden till mäns våld mot
kvinnor och dess effekter. Brottsoffermyndigheten, 2000.
Mäns våld mot kvinnor i nära relationer. En
sammanställning av situationen i Sverige. Amnesty, 2004.
Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning (även som
lättläst). Utredningsinstitutet Handu, 2007.
När man slår mot det som gör ont – våld mot kvinnor med
funktionshinder. Nationellt råd för kvinnofrid, 2001.
Omhändertagande av kvinnor utsatta för våld i nära
relation. Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan
Nationellt centrum för kvinnofrid Landstinget i
Uppsala län, 2008.
Räkna med kostnader. En fallstudie om mäns våld mot
kvinnor. Juridiska institutionen vid Umeå Universitet,
2006.
Rättstrygghetskonferens – med fokus på vuxna
personer med utvecklingsstörning och/eller autismspektrum
störning. Brottsofferjourernas riksförbund samt
Studieförbundet Vuxenskolan, 2006.
Synliggöra det osynliga! Ett projekt om våld – funktionshinder
– könsperspektiv. Handikappförbundens samarbetsorgan,
2005.
Slagen dam. Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige
– en omfångsundersökning. Brottsoffermyndigheten, 2001.

73

Slag i luften. En utredning om myndigheter, mansvåld och
makt. SOU 2004:121
Våga se. En studie i förekomsten av våld mot kvinnor med
funktionshinder. Forum Kvinnor och Funktionshinder,
2001.
Vem bryr sig? Om osynlighet och rättssäkerhet för brottsoffer
med funktionshinder. Brottsoffermyndigheten, 2002.
Våld med psykiska funktionshinder. Förekomst, bemötande
och tillgång till stöd. Socialstyrelsen, 2005.
Våld mot personer med funktionshinder. Brottsförebyggande
rådet, 2007.
Världens sämsta brottsoffer. Om mäns våld mot
missbrukande kvinnor och psykiskt funktionshindrade
kvinnor. Nationellt råd för kvinnofrid, 2003.

Länkar till de flesta av ovanstående publikationer finns på
Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatts hemsida, www.dubbeltutsatt.se.
För innehållet i rapporter m m ansvarar författaren eller utgivaren.
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Kontakter
Myndigheter m m
Brottsförebyggande rådet, BRÅ

www.bra.se

Brottsoffermyndigheten

www.brottsoffermyndigheten.se

Brottsofferportalen

www.brottsofferportalen.se

Handisam

www.handisam.se

Handikappombudsmannen

www.ho.se

Kvinnofridsportalen

www.kvinnofridsportalen.se

Socialstyrelsen

www.sos.se

Nationellt kunskapscentrum
för mäns våld mot kvinnor, NCK

www.nck.uu.se

Utvecklingscentrum
Dubbelt Utsatt

www.dubbeltutsatt.se

Intresseorganisationer m m
Forum Kvinnor
och Funktionshinder

www.kvinnor-funktionshinder.se

Handikappförbunden

www.hso.se

Handikapporganisationer,
Västra Götalandsregionen

www.hvg.nu
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Stöd till våldsutsatta kvinnor
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BOJ – Brottsofferjourernas
riksorganisation

www.boj.se

Kvinnojourer i väst

www.kvinnojour-vast.nu

Nationella kvinnofridslinjen

www.kvinnofridslinjen.se

ROKS – Riksorganisationen för
kvinno- och tjejjourer i Sverige

www.roks.se

SKR – Sveriges kvinnojourers
riksförbund

www.kvinnojour.com

När det här skrivs läser vi i tidningarna att en man
har sålt sin fru till hundratals män. Kvinnan har en
intellektuell funktionsnedsättning och det står att ”hon
var helt i hans våld och gjorde vad han sa till henne”.

Runt omkring reagerar människor starkt, med ilska men
också med förvåning. Är det verkligen möjligt? Hur kan
någon utsätta en kvinna för något så grymt? Hon har ju
dessutom en funktionsnedsättning.
Blotta tanken gör ont, men den är också en bra
utgångspunkt för att förstå att vi måste se hela kvinnan
och lära oss mer om de särskilda villkor som kvinnor
med någon form av funktionsnedsättning lever under.
Det är först i mötet som man förstår en bråkdel av det
otänkbara. Möt Eva, Gun och Karin, som egentligen
har andra namn. Hör berättelserna, om deras utsatthet
– men också om deras styrka.

Dubbelt Utsatt – Om våld mot kvinnor med funktions
nedsättning är skriven av Karin Torgny, journalist.
Bilderna är tagna av Lisa Thanner.

