
ANVÄNDNING AV 
TVÅNG OCH HOT

Hota att neka henne tillgång till 
ekonomiska tillgångar som telefon och 
bil; hota att kasta ut henne ur huset; 
säga att om hon lämnar honom 
kommer han inte att ge några 

pengar till henne och 
barnenANVÄNDNING 

AV EKONOMISKT 
VÅLD

Berätta för henne att han som familjens överhuvud  
  ska ha alla pengar; fatta alla stora beslut om   
    finansiella frågor; definiera sin roll genom 
      att inte låta henne arbeta; utnyttja 
        hennes befintliga ekonomiska 
  nackdel

   Förhindra henne från att få eller behålla 
 ett jobb; få henne att be om pengar; ge henne 
veckopeng; ta hennes pengar; inte låta henne 
veta något om eller ha tillgång till familjens 
inkomst

ANVÄNDNING 
AV PSYKISKT VÅLD
Säga att hon är värdelös; få henne 

att känna sig värdelös genom att tvinga 
henne redogöra för varje cent; få henne 
att känna sig värdelös genom att förneka 
henne grundläggande nödvändigheter och 

få henne att känna sig "billig"

ANVÄNDNING 
AV SKRÄMSEL
Förstöra hennes egendom; hota att slå 
henne om hon vägrar att ge honom 
pengar; vägra att betala
underhållsbidrag; använda 
pengar som maktkälla för
att hota henne, till 
exempel genom att 
ställa henne införställa henne inför
 domstol

FÖRMINSKA, 
FÖRNEKA OCH 
SKULDBELÄGGA

EKONOMISK 
MAKT OCH 
KONTROLL

EKONOMISKA VÅLDETS HJUL

ANVÄNDNING AV 
MANLIG DOMINANS

Berätta för henne att han bara 
gör det för att hon tillåter honom; 
berätta för henne att hon kommer 
att spendera pengarna om han inte tar att spendera pengarna om han inte tar 
hand om dem åt henne; berätta för 
henne att hon slösar pengar på 
"fåniga" saker; berätta för henne att 
hon får honom att förstöra 
hennes saker
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AN-
VÄNDNING 
AV BARN
Ta barnbidrag, 

barnskatteavdrag, barnens 
sparpengar och 

födelsedagspengar; vägra att 
betala för blöjor, mjölk och 
kläder; förstöra barnens 
egendom; stjäla barnens 

tillhörighetertillhörigheter

ANVÄNDNING AV ISOLERING
Inte ge henne några pengar för att gå    
   någonstans eller göra någonting; hindra henne  
  från att gå till jobbet och träffa kollegor;  
   inte tillåta henne att använda    
    telefonen; förstöra hennes    
     adressbok


