
 
 
 

 
 

 
Lever du  

eller någon du känner  
i en våldspräglad relation? 
 
 
 



Till dig som påverkas av 
våld i en nära relation 
 
Oavsett om du är drabbad av våld, utsätter någon för 
våld, eller känner någon som är utsatt för våld i en 
nära relation, vill vi tala om att det finns hjälp och 
stöd för dig att få.  
 
Våld i nära relationer är ett brett begrepp som kan ta 
sig uttryck genom ord eller handling och skada både 
fysiskt och psykiskt. På följande sidor har vi försökt 
visa med exempel på olika typer våld.   
 
På sista sidan finns också tips om vart du kan vända 
dig för att få hjälp och stöd. 
 



 

Till dig som utsätts för 
våld i din relation  
 
Våld i nära relationer kan se väldigt olika ut. Ett par kan ha 
levt ihop i många år när något inträffar som utlöser en 
våldshandling. I en annan relation finns våldet med redan från 
början. Det kan inträffa en gång och aldrig mer, eller eskalera 
och bli en del av vardagen. Våldet kan byta skepnad från att 
vara nedsättande ord eller hotelser till att bli fysiskt. 
 
Varje situation är unik. Du kanske hittar förklaringar till våldet 
och tänker att det är något som inte går att påverka eller 
förändra. Du kanske skäms över din situation och känner att 
det är svårt att prata om våldet. Det kan också finnas en rädsla 
för att omgivningen inte ska förstå och att situationen skall 
förvärras.  
 
Oavsett hur ofta och under vilka omständigheter du blir 
utsatt för våld, är det viktigt att du pratar med någon om 
din situation. Det finns hjälp att få! 
 



 

Till dig som utsätter 
någon för våld 
 
Känner du att din ilska är ett problem för dig, till exempel 
genom att du skrämmer din omgivning? Blir du rädd för vad 
du själv kan ta dig till när blir är arg?   
 
Det är då hög tid att söka hjälp. Risken är annars stor att 
situationen förvärras och att konsekvenserna blir svåra för 
både dig och dem som står dig nära. Ju tidigare du får hjälp, ju 
bättre är förutsättningarna att lösa problemen. 
 

 
Till dig som känner någon 
som lever i en 
våldspräglad relation 
 
Det du som närstående främst kan göra, är att rekommendera 
den som lever med en våldsproblematik, att söka professionell 
hjälp. 
 
Som närstående kan det vara frustrerande, om den som är 
våldsutsatt eller utsätter någon för våld inte vill eller inte 
känner sig redo att söka hjälp.  
 
Det kan då vara värdefullt för dig att själv söka professionell 
hjälp och på så sätt få stöd i hur du bäst kan hantera 
situationen. 



 

Exemplen nedan visar olika former av våld.  
I en nära relation kan en eller flera av dessa 
våldsformer förekomma: 
 
Fysiskt våld 
 
Fysiskt våld är handlingar som kan leda till allvarliga 
kroppsliga skador; skador som riskerar att bli bestående. Att 
använda våld är en brottslig handling. Olika typer av fysiskt 
våld är bland annat:  
− knuffar, slag, skakningar och örfilar 
− spotta på någon, nypa, lugga och sparka 
− kvävnings- och dränkningsförsök 
− vapenbruk. 
 
Psykiskt våld 
 
Med psykiskt våld menas handlingar som syftar till att få den 
andre att känna sig mindervärdig, kränkt, underordnad och 
osynlig. Det kan vara genom att bli:  
− ignorerad, kritiserad och berövad sömn 
− utsatt för våldsamma utskällningar 
− anklagad för handlingar som inte har skett, t ex otrohet 
− kontrollerad och övervakad  
− ständigt sviken, ställd mot barnen vid konflikter 
− utsatt för att den andre fattar alla beslut på egen hand 
− utsatt för självmordshot, lögner och förtal  
− hotad, t ex med anmälan till socialtjänsten om att man är 

en dålig förälder. 
 



 

Ekonomiskt våld 
 
Vid ekonomiskt våld tar partnern kontroll över den andres 
ekonomi t ex genom att: 
− kritisera inköp som är gjorda, eller inte gjorda 
− kontrollera t ex barn- och bostadsbidrag 
− kontrollera bankkonto och internet koder 
− sabotera möjligheten för den andre att sköta ett arbete 
− teckna avtal och göra stora inköp. 
 
Sexuellt våld 
 
Sexuellt våld handlar om maktmissbruk som är knutet till 
sexualiteten såsom: 
− oönskad beröring, smärtsam sexuell handling och våldtäkt 
− ofrivilligt användande av sexleksaker 
− bli tvingad att titta på porr 
− oönskad fotografering eller filmning av sexuell handling 
− man lugnar ner, eller undviker en hotfull situation genom 

att ha sex. 
 
Materiellt våld 
 
Här riktas våldet mot materiella saker i syfte att skrämmas för 
att få sin vilja igenom, det kan t ex vara genom att: 
− slå i dörrar och kasta saker  
− klippa sönder fotografier, riva sönder kläder   
− med flit tappa något som är betydelsefullt för den andre 
− förstöra och flytta på hjälpmedel, sabotera bilen. 
 



 

Latent våld 
 
Latent våld kallas det mer osynliga våldet, det som kan 
uttryckas genom tystnad, röstlägen och kroppsrörelser. Många 
gånger har det föregåtts av annan våldshandling. Våldet kan få 
den andre att: 
− gå med en ständig rädsla för ett aggressionsutbrott  
− känna sig ansvarig för den andres aggressivitet 
− vara rädd för att våldet skall riktas mot barn eller djur 
− bli skrämd vid vårdslös bilkörning 
− inte våga tillgodose sina egna behov, t ex att söka 

sjukvård. 
 
Våldets hälsokonsekvenser 
 
Att befinna sig i en våldspräglad relation begränsar 
möjligheten att leva ett självständigt liv, ha god hälsa och bra 
livskvalitet. 
 
Risken att drabbas av psykiska besvär och missbruk i olika 
former ökar om man lever med våld. 
 
Våldet kan utöver kroppsliga skador även leda till en konstant 
hög stressnivå vilket ger ökad risk för långvariga och kroniska 
sjukdomar.  
 
Det är viktigt att du pratar med din läkare om våldet så att du 
även kan få stöd och hjälp med det som kan vara en 
bidragande orsak till din ohälsa. 



Stöd och hjälp 
Vid akut fara tänk på att sätta dig i säkerhet och påkalla 
hjälp. För stöd och hjälp kan du vända dig till: 
– polisen
– någon närstående eller
– någon av nedanstående instanser

Kommunens socialtjänst nås genom respektive kommuns 
växel. 

Kurator finns på sjukhus, hälsocentraler och skolor. Kontakt 
sker genom respektive verksamhets växel. 

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för information 
och vägledning för våldsutsatta kvinnor och närstående till 
henne:     020-50 50 50  

Utväg Skaraborg är en verksamhet där kvinnor, män och 
barn som lever eller har levt med våld i nära relation kan få råd 
och stöd: www.utvag.se  
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