
DEFINITION AV VÅLD 

Våld i Nära Relation är ett folkhälsoproblem 

och kan bidra till en sämre arbetsförmåga. 

Att bli UTSATT FÖR VÅLD kan ske på olika sätt. 

Fysiskt våld, Psykiskt våld, Ekonomiskt våld, 

Sexuellt våld, Materiellt våld, Försummelse, 

Latent våld – med uppsåt att skada 

Hedersrelaterat våld utmärker sig genom sitt 

kollektiva uttryck. Kännetecknande för våldet 

är att det inte utövas av en enskild man mot 

en enskild kvinna i en parrelation, att det 

grövsta våldet i regel är välplanerat och att 

både kvinnor och män kan utsättas. 

Definition av våld: Varje handling riktad mot 

en annan person som genom denna handling 

skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, få 

denna person att göra något mot sin vilja eller 

att avstå från att göra något den vill. (Per 

Isdal) 

Fysiskt våld kan vara 

Fasthållen 

Stryptag 

Sparkar 

Knuffar 

Örfilar 

Dragen i håret 

Slag mot kropp 

Hot om att göra dig illa 
 

Psykiskt våld kan vara 

Obefogad kritik 

Förminskning 

Förlöjliganden 

Spridning av förtroenden 

Nedlåtande kommentarer/ blickar 

Kränkningar 

Hot och kontroll 

Maktobalans 

Verbala hot / Subtila hot 

Stalkning 

Nedlåtande ord riktad mot självkänslan 

Tvingats till handlingar inför andra 

Ofrivilligt ändrat levnadssätt 
 

Ekonomiskt våld kan vara 

Inte bestämma över egna pengar eller 
tillgångar 

Ifrågasatt över inköp 

Krav om att visa upp kvitton 

Utföra ekonomiska olagligheter 

Blivit ovetandes skuldsatt 

Tvingad till lån 
 

Sexuellt våld kan vara 

Inte vågat säga NEJ till sex 

Utsatts för sexuella trakasserier 

Tvingats till samlag 

Tvingats till handlingar mot din vilja 

Utsatts för sexuella handlingar mot sin 
vilja 

Tvingats se pornografi 

Utsatt för våldtäkt 
 

Materiellt våld kan vara om någon som 
personen lever med skapat oro och rädsla 
genom att 

Slå sönder ex. ett bord, dörr, porslin etc.  

Starkt visat aggressivitet och ilska genom 
kroppshållning/ kroppsuttryck  

Förstört dina ägodelar som utpressning 

Finns det ett outtalat hot som påminner 
om tidigare erfarenheter av fysiskt våld 

Ständigt måsta vara på vakt 
 

Försummelse kan vara om någon som 
personen är beroende av 

Undanhållit hen näringsrik kost 

Isolerat hen socialt  

Hindrat hen delta i sociala aktiviteter 

Undanhållit hen medicin 

Lämnat hen utan tillsyn 

Hindrat hen att träffa släkt, vänner 

Gett hen felaktig medicin 
 

Våld som är riktat till någon du älskar barn eller husdjur 

 


