
 
Vad räknas som våld? I den här foldern kan du läsa om olika typer av våld 
och vart du kan vända dig för hjälp om du upplever att du, eller  
misstänker att någon du känner, utsätts får våld.

Våld i nära relationer

www.bollnas.se

Möter du äldre eller personer med funktionsnedsättning som kan vara 
utsatta för våld i nära relation? Eller är du själv utsatt?

Vi ger dig råd, stöd och hjälp
Ingen har rätt att göra dig eller någon du känner illa.  
Tveka inte att höra av dig till Socialtjänsten, vi kan hjälpa dig! 
 
Socialförvaltningens växel: 0278-25190 (kontorstid)
Socialjour: 026-100225 (övrig tid)

Den som utsätts våld i nära relation är också utsatt för ett brott. En person 
som utsatts för brott kan ha rätt till brottsskadeersättning. Börja med att göra 
en polisanmälan, ring 114 14

Vid akut fara för liv, hälsa eller egendom och för att avvärja ett pågående brott 
ring 112

Kommunens ansvar

Det finns hjälp att få!

Enligt Socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att de 
personer som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. I det 
ansvaret ingår omsorg och service, upplysningar, råd, stöd, vård, ekonomisk 
hjälp och annat bistånd. Det gäller oavsett vilken hjälp en person behöver och 
orsaken till hjälpbehovet. 

Socialtjänstens ansvar är att se till att den våldsutsatta får stöd och hjälp 
oavsett om personen väljer att polisanmäla brott eller inte, och oavsett om 
personen väljer att fortsätta bo tillsammans med våldsutövaren eller inte. 

Kommunen anvarar för att enskilda får den hjälp och det stöd de behöver 
även om det han/hon blivit utsatt för inte är ett brott. Det kan till exempel 
handla om olika former av försummelser, som underlåtenhet att ge vård och 
omsorg, kränkningar och psykiska trakasserier.   



Allt slags våld är skadligt och ger konsekvenser på kort och lång sikt. 
Ibland i flera generationer framåt.

Olika typer av våldVad menas med nära relationer?
Med begreppet nära relationer menas alla relationer som präglas av närhet, 
förtroende, beroende och tillit. 

Förövare kan vara partners, före detta partners, föräldrar, andra  
familjemedlemmar eller släktningar. Andra personer som den våldsutsatta 
har eller har haft en nära och förtroendefull relation till, som exempelvis  
lärare, vänner, kollegor eller vårdgivare kan också vara förövare. 

Bedömningen om vem som kan betraktas som närstående görs utifrån  
familje- och levnadsförhållanden i det enskilda fallet. 

Äldre eller personer med funktionsnedsättning som utsätts för våld i nära  
relation har en dubbel utsatthet utifrån sin beroendeställning till någon  
annan.

Psykiskt våld – att tvingas lyssna på kränkningar och hot.  
Att bli isolerad och inte få träffa vem man vill.

Fysiskt våld – att bli slagen, sparkad, spottad på, knuffad och dragen i håret. 
Sexuellt våld – att bli tvingad att utföra eller delta i sexuella  
handlingar och bli tafsad på. 
Ekonomiskt våld – att inte ha tillgång till sina pengar, tvingas skriva på 
ekonomiska papper och bli skuldsatt. 
Försummelse – att bli nekad mat, medicin, bli bortglömd och nekad hjälp 
med sin hygien. 
Materiellt våld – att ägodelar och hjälpmedel förstörs. 
Våld mot djur – att utöva våld eller hota om våld mot ett husdjur för att få 
någon att utföra vissa handlingar. 

Riktat våld – att hjälpmedel göms undan och någon ställer saker i vägen 
för personer med synnedsättning.

Fysiska skador blir oftast större och tar längre tid att läka.  
Redan existerande sjukdomar förvärras. 
Psykiska skador kan ta längre tid att bearbeta.

Exempel på olika typer av våld:  

Definition av våld   
”Våld är en handling riktad mot en person som genom denna 
handling skadar, smärtar eller kränker, får denna person att göra 
något mot sin vilja eller avstå från något som den vill”  (Per Isdal, 2001)  

Dubbel sårbarhet


