
TVÅNG OCH HOT

Tvingar barnen att bo med honom för 
att få underhållsbidrag från henne; 
Hotar att sluta betala överenskomna 
betalningar; Tvingar henne att låna 
pengar från familj/vänner; Vägrar 
att betala underhållsbidrag och 

hotar henne om det 
rapporteras; rapporteras; 

Hotar att ta henne 
till domstol.

ANVÄNDNING AV 
EKONOMISKT VÅLD

Får henne att betala för barnens aktiviteter/behov när 
 de är hos honom; Skämmer bort barnen med dyra      
  presenter för att få henne att känna sig underlägsen;               
   Uppmuntrar barnen att förnedra henne på grund av     
 ekonomin; Vägrar att dela på grundläggande     
   nödvändigheter för barnen; Vägrar att 
  bidra till merkostnader kopplade   bidra till merkostnader kopplade 
     till barnen.

  Undanhåller hennes personliga 
    dokument, t.ex. visum, pass, intyg; Får 
   henne att betala hyra/amortering för 
 gemensam bostad där han bor; Vägrar hjälpa 
    till med påtvingad skuld; Blockerar tillgången till 
   gemensamma ekonomiska resurser; Inkräktar på 
  hennes förmåga att arbeta/studera.  hennes förmåga att arbeta/studera.

ANVÄNDNING AV 
PSYKISKT VÅLD

     Kritiserar varje inköp hon gör för 
    deras barn; Anklagar henne för barnens     
      ekonomiska svårigheter/brister; Förnedrar 
     henne på grund av hennes försämrade ekonomiska 
 situation; Orsakar känslomässig oro/rädsla 
 för ekonomin. 

FÖLJDER AV EKONOMISKT 
VÅLD

STÄNDIG RÄDSLA FÖR 
(EX)PARTNERNS VÅLD

ANVÄNDNING AV
TRAKASSERIER OCH 
SKRÄMSEL
Skadar gemensam egendom så att 
det uppstår kostnader; Skrämmer och 
trakasserar familj och vänner som 
stödjer henne ekonomiskt; Använder 
eller hotar om fysiskt våld för att få 
pengar från henne; Förföljer henne 
och tvingar henne att byta 
ort/namn/arbetsplats/
studieplats.

MANIPULATION 
AV SYSTEMET

EKONOMISK 
MAKT 

OCH KONTROLL 
EFTER 

SEPARATION

EKONOMISK MAKT OCH 
KONTROLL EFTER SEPARATION

ANVÄNDNING AV BARN

Använder "kryphål" i 
lagstiftningen för att skydda 
sina tillgångar; Blir arbetslös/ sina tillgångar; Blir arbetslös/ 
egenföretagare för att undvika 
underhåll för makar/barn; Vägrar att 
betala underhållsbidrag trots att 
ekonomiska resurser finns; 
Döljer/vägrar att avslöja faktiska 
inkomster; Begår skattebedrägeri för 
att undvika ekonomiska förpliktelser; 
Anmäler henne felaktigt för 
bidragsbedrägeri.
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BANKVERK-
SAMHET

Vägrar förhandla om
villkor för gemensamma 

finansiella produkter; Använder 
andras bankkonton för att dölja andras bankkonton för att dölja 

ekonomiska resurser; Tar bort alla pengar 
från gemensamma konton/sparkonton/ 
barnens sparkonton; Fortsätter att bygga 
upp skulder i hennes namn/gemensamma 
produkter; Flyr och lämnar henne ansvarig 

för gemensamma finansiella 
produkter.produkter.

(FEL)ANVÄNDNING AV DOMSTOLSPROCESSER
Använder medvetet domstolsprocesser och 
förfaranden för att förbruka hennes besparingar/           
  inkomster, dvs. genom barnen, skilsmässa, egendom  
   och förlikningstvister; Inställer sig inte i domstolen  
     vilket resulterar i att rättegången skjuts upp;   
     Undanhåller nödvändiga dokument; Får   
       henne att betala hans       
      rättegångskostnader.      rättegångskostnader.


