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Förhandling och rättvisa
Eftersträvar ömsesidigt
tillfredsställande lösningar
på konflikter, accepterar
förändringar, är villig
att kompromissa

Icke-hotfullt beteende
Pratar och beter sig på ett sätt
som får partnern att känna sig
trygg och bekväm med att
uttrycka sig och
göra saker

Ekonomiskt partnerskap
Fattar gemensamma beslut om
pengar, ser till att båda tjänar
på ekonomiska
överenskommelser

Delat ansvar
Kommer tillsammans överens om
en rättvis fördelning av arbetet
hemma, fattar familjebeslut
gemensamt

Respekt
Lyssnar på sin partner utan att
döma, är känslomässigt
förstående och bekräftande,
värdesätter åsikter

Jämlikhet

Ansvarsfullt föräldraskap
Delar på ansvaret för
föräldraskapet, är en
positiv icke-våldsam
förebild för barnen

Icke-hotfullt beteende
Pratar och beter sig på ett sätt
som får partnern att känna sig
trygg och bekväm med att
uttrycka sig och
göra saker

Ärlighet och ansvarsfullhet
Accepterar ansvar för sig
själv, erkänner tidigare
användande av våld,
erkänner att hen har fel,
kommunicerar öppet och
sanningsenligt
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Använda hot och tvång
Uttalar hot om att göra
något för att skada
partnern, hotar att lämna,
hotar att begå självmord,
hotar att anmäla till
Socialtjänsten, får partnern
att lägga ner åtal,
får partnerna att begå
olagliga handlingar

Användande av
skrämseltaktik
Skräms genom att använda
blickar, beteende och gester,
förstör egendom, misshandlar
husdjur, visar upp vapen

Ekonomisk misshandel
Hindrar partnern från att skaffa eller
behålla ett jobb, tvingar partnern att
be om pengar, ger veckopeng, tar
partnerns pengar, undanhåller
uppgifter om familjens/hushållets
ekonomi/inkomster

Utnyttja könsroller
Behandlar partnern som servicepersonal,
fattar alla beslut ensam, beter sig som
chef i hushållet,
definierar vad som är kvinnans
respektive mannens roll

Användande av känslomässig
misshandel

Makt &
kontroll

Utnyttja barnen
Ger partnern dåligt
samvete för barnen,
använder barnen för att
vidarebefordra meddelanden,
besöker partnern
upprepade gånger för att
trakassera, hotar med att ta
barnen

Trycker ner, får partnern att känna sig
dålig, använder öknamn, får partnern
att tro att hen är tokig, använder
psykisk misshandel, förolämpar,
framkallar skuldkänslor

Isolering
Kontrollerar vad partnern gör, vad
hen läser, vart hen går, begränsar
partnerns fritid, använder svartsjuka
för att rättfärdiga sitt agerande

Förminska, förneka,
skuldbelägga
Får misshandeln att verka
som en petitess och tar
inte partnerns oro för
den på allvar, förnekar
att misshandeln ägt rum,
överför ansvaret för
misshandeln, påstår att
partnern orsakat
misshandeln
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