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DENISE CRESSO



Denise Cresso 



Motstånd och medvetenhet…

• En känsla av obehag inför ämnet

• Känner skuld

• Maktlöshet

• Provocerande

• Viktigt lyssna med öppet sinne



Grundenhjulet



Jämställdhetsmålen

1. En jämn fördelning av makt och inflytande

2. Ekonomisk jämställdhet

3. Jämställd utbildning

4. En jämn fördelning av det obetalda hem-

och omsorgsarbetet

5. Jämställd hälsa

6. Mäns våld mot kvinnor skall upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma 

rätt och  möjlighet till kroppslig integritet.



SoL  5 kap11 § - Brottsoffer

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 närstående kan vara i behov av 
stöd och hjälp för att förändra sin situation. 

Lag (2007:225)

Källa: www.riksdagen.se



Både män och kvinnor och de 

som inte identifierar sig



Har du mött någon person som varit 

utsatt för våld i en relation?

…. granne, anhörig, 

arbetskamrat, 

omsorgstagare…



Våldsdefinitionen

Våld är varje handling riktad mot en annan 

person som skadar, smärtar, skrämmer 

eller kränker och som får personen att göra 

något mot sin vilja eller avstå från att göra 

något den vill...

Fritt översatt från Per Isdal, Alternativ til Vold

Meningen med våld, Gothia förslag 2001



Våld och Hälsa (2014)

Fjorton procent av kvinnorna
Fem procent av männen 

• hade någon gång efter 18 års ålder blivit 
utsatta för fysiskt våld eller hot om fysiskt 
våld i en pågående eller avslutad 
parrelation.



Hjul med våldshandlingar
Fysiskt

Psykiskt

Sexuellt
Ekonomiskt

Försummelse

Funktionshinder-
relaterat

Makt 

och

Kontroll

Ex. Sparkar, 

Slag, Bett, 

Knuff in i 

väggen

Ex. Isolering, 

Inte få sova, 

Nedvärderande 

attityd

Ex. Måste be 

om pengar 

Skriva på lån..

Ex.  Ingen hjälp 

med nedre hygien, 

Ingen medicin 

el. mat

Ex. Flytta på 

rullstolen, ej 

tolka

Ex. Tvingas göra 

som i filmen, 

Ha sex inför andra



Generellt

• Skuld, skam

• Rädd för ensamhet

• Ekonomi

• Gemensamma barn, bekanta…

• Hoppet

• Motståndets känsla och tanke



Vad utmärker våld i nära 

relation…

VEM? Någon hen känner

VAR? Oftast i hemmet

NÄR? Upprepat under en längre tid

HUR? Flera olika typer av våld

DESSUTOM: Brottslingen stannar kvar 

på brottsplatsen

Ingenting hen pratar om…



Ingen homogen grupp

Fyllt 65 år…

Förälder

Samkönat/
Queer

Missbruk

”Änkeman”

”Änka”

Singel

Ej född i 

Sverige

Funktions-

nedsättning 
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Våld mot äldre…
Torontodeklarationen, WHO /INPEA, 2002

”Våld mot äldre är en enstaka eller upp-

repad handling, eller frånvaro av önskad/lämplig 

handling som utförs inom ett förhållande där det 

finns förväntan på förtroende och som 

förorsakar skada eller smärta hos en äldre 

person. Denna handling kan vara fysisk, 

psykologisk/ känslomässig, finansiell eller helt 

enkelt återspegla avsiktlig eller oavsiktlig 

försummelse.” 
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Ofrid - skilda riskfaktorer 

för kvinnor och män
• Sjukdom och funktionsnedsättning 

samt hög ålder ökar risken för våld för 

kvinnorna

• Hos männen är egen alkoholberusning 

den enda faktorn som verkar öka risken

för våld
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Erfarenheter av våld efter 65

• 15,3 procent*

* inkluderar enstaka och 

upprepade tillfällen

– Kvinnor 15,9 procent

– Män 14,8 procent

• Skillnader vid 

upprepat våld…

17

(oFREDAd 2013)



Upprepat våld - olika typer av våld
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(OFREDAD n=3403)
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Konsekvenser vid våld där 

åldern har stor betydelse….
• Tål påfrestningar mindre väl

• Fara att det ställs fel diagnos

• Riskerar att behandlas som inte fullt 

kompetent och myndig

• Demenssjukdom eller annat som ger 

kommunikations- eller minnessvårigheter

• Ingen tror att en äldre använder våld…
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I högre grad…

Undersökningar i Europa, Nordamerika och 

Australien har visat att över hälften av 

kvinnorna med funktionsnedsättning har 

upplevt fysisk misshandel, jämfört med en 

tredjedel av kvinnor utan 

funktionsnedsättning.
(min översättning) 

In-depth study on all forms of 

violence against women FN (2006) 



Tabell dubbelt utsatta och slagen 

dam

* I den totala summeringen 

ingår erfarenheter av hot, 

fysiskt och 

sexuellt våld 

Dubbelt

utsatta 

damer?

Slagen 

dam

Våldserfarenheter 

efter 15 års ålder*

50% 46%

- Utanför en sexual 

relation*

42% 30%

- Av en pojkvän 25% 15%

- Av en make/sambo* 8% 11%

- Av en tidigare

make/sambo*

37% 35%

Våldserfarenheter 

innan femton års 

ålder*

41% 31%

Slagen dam (2001)

Dubbelt utsatta damer (2010)



Lika men olika - större likheter 

än skillnader…

• utsätts av andra än sin partner
– utsätts på fler arenor än hemmet

• assistansanordnare och 

arbetsgivare

• utsätts för försummelse och 

funktionshinderrelaterat våld

• fått sin funktionsnedsättning 

pga. våld

• svårt att fly en hotfull situation…



Verktyg för att börja prata om 

våldserfarenheter….

C:/Users/Kerstin Kristensen/Documents/_1KA/Prata_om_vald_ned_pictogram/Prata om våld med pictobilder.pptx#2. Jag är orolig för dig och undrar om det har hänt något?
C:/Users/Kerstin Kristensen/Documents/_1KA/Prata_om_vald_ned_pictogram/Prata om våld med pictobilder.pptx#2. Jag är orolig för dig och undrar om det har hänt något?


Taxibil i skogsbrynet, Afsoon



Framsidesbild på 

metodmaterialet

Det finns stunder

…som vi minns med 
glädje och det finns 
stunder som vi 
önskar att vi aldrig 
behövt uppleva!



MFD logga



Tillgängliga Kvinnojourer?

Projekt EJA tillgänglighetsinventerade

58 av 68 Unizons kvinnojourer med boende:

• 27 procent har möjlighet att ta emot en 

kvinna beroende av rullstol

• 68 procent har möjlighet att ta emot en 

kvinna med ledarhund

• Extern personal? 

– 70 procent positiva att ta med personlig assistans

– 50 procent positiva ta med hemtjänstpersonal



Sällan Sedda boken 



Berättelser från 

icke branschanknutan

#metoo-upprop:

#intebättreförr

#intedinhora

#slutvillkorat

#slådövörattill

#underytan

3 versioner
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SKÅNE BLÅNADER OCH

SILVERHÅR



Material äldre
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Never give up, www och 

kvinnofridslinjen

denise@cresso.nu

Mer info:

www.cresso.nu

www.kvinnofrid.nu


