
Våld i nära relation 

Kontaktuppgifter: 

Socialsekreterare individ- och familjeomsorgen 

0477-443 60 & 443 95 

Familjefrid 0470-79 60 47 

Kvinnojouren Blenda 0470-488 08 

Brottsofferjouren Växjö 0470-456 94 

Polisen 114 14 

 

 

Tveka inte att ta kontakt, 

alla ska ha ett tryggt liv. 



 Våld i nära relation 

Våld i nära relationer kan ta sig många olika uttryck och utgör 

ofta ett mönster av handlingar.  

Eftersom våldet vanligen äger rum inom hemmets väggar blir det 

sällan uppmärksammat av utomstående.  

Det är enligt lag förbjudet att utsätta någon för våld i nära relat-

ion. Det är också straffbart att låta ett barn bevittna våld i nära 

relation.  

 

Vad räknas som våld? 

• Fysiskt våld kan innebära att förövaren biter dig, river dig, 

drar dig i håret, bränner, skakar eller knuffar dig. Det kan 

också bestå av örfilar, knytnävsslag, slag med tillhyggen, 

knivstick, sparkar, stryptag. 

• Psykiskt våld kan handla om hot, tvinga och trakassera dig, 

kalla dig fula saker och förlöjliga dig. Det kan också inne-

bära att du blir kontrollerad i allt du gör och inte får umgås 

med familj och vänner.  

• Sexuellt våld kan innebära att du tvingas till sexuella hand-

lingar som du inte vill. Det kan också innebär könsstymp-

ning, sexuella trakasserier eller ett sexuellt kränkande 

språk. 

• Försummelse kan exempelvis innebära att du inte får den 

hjälp du behöver med mat, mediciner eller komma ur 

sängen. 

• Ekonomiskt våld som innebär att du inte får vara delaktig i 

er gemensamma ekonomi, eget konto eller tvingas skriva 

Känner du igen dig eller misstänker att någon i din närhet 

blir utsatt? 

Har du frågor och funderingar och behöver någon att prata 

med? 

Vad kan du få för hjälp och stöd hos oss: 

• Skyddat boende 

• Ekonomisk hjälp 

• Rådgivning 

• Förmedla kontakter till andra kontakter, exempelvis 

polisen, vårdcentralen, brottsförebyggande rådet, 

kvinnojour, psykiatrin 

• Stödjande samtal med socialsekreterare  

 

 


