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Uppsala Kvinnojour
Vilka är vi?
• Startade 1981 i Uppsala
• Ideell förening
• Ca 40 medlemmar
• 6 anställda



Uppsala Kvinnojour
Vad gör vi?
• Stödsamtal till 

våldsutsatta kvinnor
• Juridisk rådgivning
• Föreläsningar
• Skyddat boende



Uppsala Kvinnojours ”två ben”

• Idéburen förening, del av civilsamhället
Politiskt påverkansarbete, frihet och styrka i idéburen 
verksamhet

• Utförare av socialtjänst (vid skyddat boende)
Förlängning eller del av välfärden, socialt arbete enligt 
socialtjänstlagen



Psykiskt Fysiskt

EkonomisktSexuellt Spirituellt

Hedersrelaterat

Våldets uttrycksformer



Kvinnor som söker stöd hos oss

Våld i nära 
relation

Hedersrelaterat 
våld & förtryck

Våldtäkt
Incest/Sexuella 

övergrepp i 
barndomen

Fruimport Prostitution



Vi erbjuder stöd
• Kvinnor, tjejer och barn

• Anhöriga

• Professionella 



Paus



Ekonomiskt våld



Ekonomiskt/materiellt våld
• Ekonomiskt våld: begränsa eller kontrollera en partners/närståendes 

ekonomi och tillgångar
• Materiellt våld: Slå sönder eller förstöra partnerns saker eller 

tillgångar, ofta något som är betydelsefullt för den utsatta



Ekonomisk kontroll
• Mannen kontrollerar hushållets ekonomi
• Kvinnan får inte ha eget bankkonto/bankkort
• Undanhåller inkomst eller besparingar
• Begränsar insyn i ekonomin
• Kräva redovisning av utgifter
• Kvinnan måste fråga om pengar
• Ses som ”norm” att mannen ansvarar för ekonomi

”Mina barns pappa tvingar mig att redovisa vad jag 
handlar till barnen för barnbidraget. När han anser att det 
inte är nödvändiga saker vill han att jag ger tillbaka 
pengar.” 



Ekonomiskt utnyttjande
• Mannen slösar på hushållets inkomst/besparingar
• Stjäl pengar från kvinnan
• Tvingas att skriva på lån 
• Skuldsätta kvinnan



Omöjliggöra inkomst
• Kvinnan inte får arbeta/arbetar deltid
• Kontrollera/begränsa henne på arbetsplatsen 
• Tvinga henne att vara hemma/med barn
• Kvinnan kan inte arbeta pga. våld 
• Frånvarande/långa sjukskrivningar



Skuld och skam kopplat till våld

• ”Varför tog jag inte mitt ansvar?”
• Tabu att prata om privatekonomi
• Inte veta var eller hur man ska söka hjälp 



”Hur ska jag ha råd att lämna?”
Våldets konsekvenser

• Bidrar till isolering 
• Fattigdom
• Betalningsanmärkningar, skulder pga. lån gör det svårt att skaffa bostad
• Försvårar för kvinnan att lämna relationen
• Ekonomiska våldet kan fortgå efter separation
• Risk att kvinnan utsätts för annan form av våld



Upptäcka ekonomiskt våld

• Polisen, Kronofogden, socialtjänst, Försäkringskassan…
• Budget- och skuldrådgivning hos kommuner
• Fråga kring kvinnans relationer och hemförhållanden



Kontakta oss
Cecilia Simander
070-000 90 96

cecilia@uppsalakvinnojour.se

Instagram: uppsala.kvinnojour

Facebook: Uppsala kvinnojour

www.uppsalakvinnojour.se

018-10 10 49
info@uppsalakvinnojour.se

http://www.uppsalakvinnojour.se/
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