
Hva er vold i nære relasjoner? 

«Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne 
handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre 
noe mot sin vilje eller slutter å gjøre noe den vil» (Isdal 2000). 
 

Det er vanlig å inndele volden i fem grupper: Fysisk vold, seksuell vold, 
materiell vold, psykisk vold og latent vold.  
 

Fysisk vold inkluderer et vidt spekter av handlinger fra det å holde, dytte, riste eller 
klype, via bruk av slag, spark eller våpen og til drap.  

Seksuell vold kan dreie seg om alt fra trakassering og krenkelser til å bli presset til å 
utføre uønskede seksuelle handlinger, inkludert å bli utsatt for voldtekt og seksuell 
tortur. Den seksuelle volden er svært psykologisk nedbrytende, fordi den rammer vår 
mest private og sårbare side. 

Materiell vold er handlinger rettet mot ting eller gjenstander. Det kan innebære å slå 
inn dører, vegger eller vinduer, kaste og rasere inventar, knuse eller ødelegge 
gjenstander eller rive i stykker klær. Særlig hvis voldsutøveren tidligere har anvendt 
fysisk vold, kan den materielle volden virke svært skremmende og lammende. 

Psykisk vold er alle måter å skade, skremme eller krenke på, som ikke er direkte 
fysiske i sin natur. Det kan også være måter å styre eller dominere andre på, ved 
hjelpe av en bakenforliggende makt eller trussel. Det kan være snakk om direkte eller 
indirekte trusler, degraderende og ydmykende atferd, kontroll, utagerende sjalusi, 
isolering og emosjonell vold. 

Latent vold er vold som virker i kraft av sin mulighet. Muligheten for vold blir 
styrende for den voldsutsattes atferd. Det å ha opplevd vold gjør at den voldsutsatte 
vet at det kan skje igjen. Volden er da til stede hele tiden i kraft av sin mulighet. 

Økonomisk vold er en form for vold som kan komme til uttrykk ved at partneren 
forhindres i å ha rådighet over sin egen økonomi. Vedkommende nektes adgang til 
sin egen og en eventuell felles bankkonto, eller forhindres i å ha ha en inntekt, og 
presses dermed til å måtte be om penger. I noen tilfeller tvinges partneren også til å 
underskrive på lån og risikerer å bli sittende med en stor gjeld. Konsekvensen er ofte 
økonomisk underdanighet og avhengighet. 

Kjønnslemlestelse er en fellesbetegnelse på alle typer inngrep der ytre kvinnelige 
kjønnsorgan påføres varige forandringer eller skader, og der inngrepet foretas av 
andre årsaker enn medisinske. 

Tvangsekteskap. Tvangsgifte er et tema som er kulturelt betinget og som krever en 
mer spesifikk kompetanse for de som skal håndtere den. I løpet av 1990-årene fikk 
man økt kunnskap om unge med minioritetsbakgrunn som ble giftet bort mot sin vilje. 
Dette betegnes som tvangsekteskap. Dette er forbudt ved lov, og kan annulleres og 
erklæres ugyldig. Det er dessuten straffbart å medvirke til tvangsekteskap 

 


