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Johan Stjernqvist 

Jag är doktorand i kriminologi och skriver på en avhandling om riskhanteringsåt-
gärder och återfall i partnervåld. Jag arbetar också i forskningsprojektet RISKSAM 
med fokus på riskhanteringsåtgärder.  

Hur kan vi förklara partnervåldets 
uppkomst? 
Det kan vara svårt att förstå hur våld i nära relation, som partnervåld, kan 
uppstå. Den allmänna attityden och normen i samhället är att man inte slår 
den man älskar, vilket många inte heller gör. Så vem gör då detta? Och 
varför? Slår alla av samma anledning?  

I den här texten presenteras en tänkbar förklaringsmodell till partnervål-
dets orsaker som inbegriper ett helhetsperspektiv på individ i samhället. 

Bakgrund 
Det finns ett flertal, ibland konkurrerande, teorier som försöker förklara 
partnervåldets orsaker. Vissa teorier handlar om problemen kring mannens 
syn på kvinnan som en ägodel, exempelvis en del feministiska teorier där 
patriarkala strukturer anses vara orsaken till att män utövar våld mot kvin-
nor. Andra teorier bygger på förklaringen att våldet i huvudsak går att finna 
hos individen, dvs. förövaren. En av utmaningarna med de mer traditionella 
teorierna är att de till största delen består av enfaktorsförklaringar. För att 
förklara ett så pass mångsidigt problem som partnervåld räcker dessa teo-
rier inte till.  

Förklaringar kan sökas på flera nivåer 
Folkhälsovetaren Lori Heise menar att tidigare teorier var och en för sig inte 
lyckas fånga kärnan i orsakerna till partnervåldets uppkomst. Hon anser att 
det istället fanns en samverkan mellan flera av dem och har tagit därför 
fram ett teoretiskt ramverk, en modell, som visar hur flera teorier och för-
klaringar till partnervåldet kan rymmas inom samma förklaringsmodell. 
Den kallas för den integrativa socioekologiska modellen och är ett sätt att 
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visualisera förståelsen för våldets uppkomst och samspel mellan olika teo-
rier på flera nivåer.  

Inom de olika nivåerna finns s.k. risk- och sårbarhetsfaktorer. En risk-
faktor är en faktor hos partnervåldsförövaren som ökar sannolikheten för 
att hen brukar våld, exempelvis ett alkoholmissbruk, då berusning ökar ris-
ken för partnervåld.  

En sårbarhetsfaktor finns hos den som utsätts. Att ha en sårbarhetsfaktor 
ökar risken för att utsättas för partnervåld eftersom förövaren utnyttjar den 
utsattas sårbarhet. Det kan exempelvis vara att den utsatta saknar tillräck-
ligt med stöd och hjälp, antingen av nära och kära, eller från samhälleliga 
funktioner. Skyddat boende kan vara ett sådant stöd som saknas. Förövaren 
kan då hitta den utsatta vilket ökar risken för upprepad utsatthet. Det är 
dock viktigt att komma ihåg att det är förövaren som är ansvarig för våldet 
och hen utnyttjar de sårbarheter som den utsatta har.  

Den socioekologiska modellen utgör en förklaringsmodell till partnervål-
det där individens ansvar för sina handlingar är central och kan förstås uti-
från olika nivåer. Dessa nivåer utgörs av: individ, relation, samhälle och 
struktur. Den centrala delen i denna modell är att faktorer på de fyra olika 
nivåerna samspelar och interagerar med varandra, vilket i slutändan kan 
resultera i partnervåld. Modellen kan därmed förstås så att individen finns 
i en relation som finns i ett samhälle som befinner sig i en struktur. 

Figur: Heises socioekologiska modell som förklarar partnervåld genom samspel 

på fyra nivåer. 
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Individ 

På den första nivån finner vi riskfaktorer som är särskilt kopplade till indi-
viden som t.ex. missbruk och psykisk ohälsa, men även förekomst av tidi-
gare hot och våld. Här finns olika former av psykisk ohälsa som personlig-
hetssyndrom eller psykoser, men även depression och akuta kristillstånd 
kan öka risken för partnervåld.  
   Den psykiska ohälsan kan ta sig olika uttryck och behöver behandlas ut-
ifrån den grundproblematik som finns. Det går alltså inte att säga att en 
behandling hjälper alla. Till exempel så kan extrem svartsjuka i kombinat-
ion med äganderättsbehov ibland vara relaterad till psykisk ohälsa, dvs. in-
dividen har utifrån sin psykiska ohälsa inte förmåga att förstå att partnern 
inte är otrogen. Men det behöver inte vara psykisk ohälsa som är anled-
ningen till detta utan det kan vara ett personlighetsdrag eller ett inlärt bete-
ende. Det gör att det ibland är svårt att avgöra om det finns psykisk ohälsa 
hos individen eller inte.  

På denna nivå finns även faktorer som är relaterade till individens upp-
växt. Det kan vara att ha bevittnat våld mellan föräldrarna eller att själv ha 
varit utsatt för våld i barndomen. Det ökar risken att individen i vuxen ålder 
kan komma att använda sig av våld i relationer. En anledning till det kan 
vara att genom att växa upp i ett våldsamt hem får barn en uppfattning om 
att våld är ett okej sätt att lösa konflikter på.  

Att ha beteendestörningar eller ett antisocialt beteende kan också kopp-
las till en problematisk alkoholkonsumtion och bli en stark riskfaktor för 
partnervåld. De personer som har denna kombination av riskfaktorer löper 
större risk att utföra grövre former av partnervåld. Risken ökar också när 
ena eller båda personerna i relationen missbrukar alkohol i jämförelse med 
relationer där ingen dricker.  

Sårbarhetsfaktorer på individnivå kan vara att den utsatta har missbruks-
problem. Förövaren kan då utnyttja denna sårbarhet genom att vara den 
som tillgodoser att den utsatta får sin drog. Det gör att förövaren har makt 
och kontroll över den utsatta. Förövaren kan tvinga den utsatta att göra det 
som förövaren vill genom att hota med att att hen annars inte får sin drog. 
Det gör den utsattas situation sårbar.  

Sammanfattningsvis finns på individuella nivån personliga riskfaktorer 
hos förövaren har och sårbarhetsfaktorer hos den utsatta, vilka de kan bära 
med sig in i en relation. Dessa kan utgöra en del av förklaringen till att 
våldet uppstår. 
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Relationer 

Den andra nivån påverkas av vad individerna tar med sig in i relationen, 
vilket kan förstås utifrån individnivån. Exempelvis kan personliga erfaren-
heter som att ha bevittnat eller själv blivit utsatt för våld påverka förmågan 
att hantera konflikter. Den bristande förmågan att hantera konflikter är så-
ledes en riskfaktor på relationsnivå. Det kan innebära att svårigheter att 
kommunicera i relationen kan leda till irritation och ilska. Det i sin tur kan 
leda till att bråket trappas upp till olika former av våld.  

En annan riskfaktor på relationsnivå är separation. I de förhållanden där 
den ena partnern vill separera men inte den andra uppstår ibland en kon-
flikt. Om partnervåld tidigare har funnits i relationen kan separationen 
markant öka risken för våld då partnern vägrar acceptera en separation. 
Denna risk ökar också om det hos förövaren också finns en bristande för-
måga att hantera konflikter samt individuella faktorer som extrem svart-
sjuka. 

Utöver riskfaktorer finns även skyddsfaktorer, dvs. en faktor som skyd-
dar eller minskar risken för våld. En jämställd relation är ett exempel på en 
skyddsfaktor. Risken för utsatthet minskar i de relationer där mannen och 
kvinnan bestämmer saker ihop och exempelvis ansvarar för ekonomin till-
sammans. I dessa mer jämställda relationer rapporteras också lägre nivåer 
av relationella bråk och även lägre nivåer av partnervåld än i icke-jämställda 
relationer.  

Sammanfattningsvis är en relation där den ena parten har bristande för-
måga att hantera konflikter en av de relationella faktorerna som kan för-
klara att risken för partnervåld är högre. Om det finns skyddsfaktorer i 
form av en jämställd relation minskar dock risken för våld. 

Samhälle 

Den tredje nivån handlar om det samhälle vi lever i. Många av de konflikter 
som finns på relationsnivå kan grunda sig i faktorer som återfinns på sam-
hällsnivån. Företeelser som fattigdom, arbetslöshet och integration påver-
kar relationen och individen, exempelvis i form av ekonomisk stress som 
kan uppstå i låg socioekonomisk status.   

Osämja i en relation kan kopplas till faktorer på samhällsnivå. Arbets-
löshet är en sådan faktor som kan innebära ökad risk för partnervåld. En 
anledning kan vara att arbetslösa män tillbringar mer tid hemma vilket kan 
leda till större risk för bråk och konflikter när båda spenderar mer tid 
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tillsammans. Vidare kan även arbetslöshet leda till ekonomisk stress och 
beroende på förövarens konflikthanteringsförmågor kan det leda till mer 
våld. Hushållets dåliga ekonomi kan öka risken för utsatthet då stressen av 
att inte ha några pengar skapar oro i förhållandet.  

Vidare förekommer partnervåld oftare i boendeförhållanden präglade av 
social isolering. Denna isolering innebär bl.a. att de som utsätts för partner-
våld inte utgår från att få stöd av sina grannar. I sådana boendemiljöer ses 
våldet ofta som en privatsak som ska lösas inom hushållet. Det kan också 
vara svårt för socialt isolerade utsatta att hitta eller ta till sig information 
om vilken hjälp som finns att få i samhället. Om det ogynnsamma boende-
förhållandet är isolerat i socialt avseende kan det också innebära att den 
utsatta till viss del även är isolerad från samhället. Geografisk isolering kan 
istället innebära att det är långa avstånd till närmaste granne eller tätort, 
vilket i sin tur innebär färre möjligheter till hjälp vid exempelvis akuta situ-
ationer. 

Sammanfattningsvis är arbetslöshet och ekonomisk utsatthet några ex-
empel på samhälleliga riskfaktorer för partnervåld. 

 

Struktur  

Den fjärde nivån handlar om lagar och normer. Om det finns lagar mot 
partnervåld, exempelvis lagen om grov kvinnofridskränkning, kan det tyd-
liggöra att mäns våld mot kvinnor inte är acceptabelt. En svagare lagstift-
ning gällande partnervåld eller mäns våld mot kvinnor kan tyda på att hand-
lingarna är mer accepterade. Det påverkar i sin tur oskrivna normer för 
beteende i en parrelation.  
   Attityderna kring rättfärdigandet av partnervåld varierar globalt sett och 
kan ses som en återspegling av de styrande lagarna i landet. Ungefär en 
fjärdedel av världens länder saknar specifika lagar mot partnervåld. En pa-
rallell kan dras till förbudet mot barnaga i Sverige 1979. När handlingen 
blev straffbar ledde det till att vardagsattityder som rättfärdigade barnaga 
blev mindre vanliga. 
   Faktorer på samhällsnivå, som arbetslöshet, kan kopplas till riskfaktorer 
på strukturnivå. När mannen i en relation blir arbetslös kan det leda till 
frustration och en känsla av otillräcklighet hos honom. Denna känsla av 
otillräcklighet kan grunda sig i den patriarkalt strukturella fördefinierade 
roll som tillskrivs mannen i egenskap av hushållets överhuvud och försör-
jare. Uppfattningen om mannen som försörjare har visat sig öka risken för 
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partnervåld i relationer där kvinnan arbetar medan mannen är arbetslös. 
Detta behöver inte bara kopplas till arbetslöshet då risken för utsatthet även 
kan öka inom strukturer av icke-jämställdhet om kvinnor tar kontroll över 
sina pengar och börjar fatta egna beslut. Därmed minskar deras beroende 
av män som tar hand om dem, vilket kan det leda till att männens upplevelse 
av kontroll och högre rang inte längre är självklar.  
   Genom självskattningsenkäter har det visat sig att i länder där strukturer 
som begränsar kvinnors frihet, genom exempelvis rätten till utbildning, rap-
porterar en högre grad av partnervåld än andra länder. Dessa strukturer av 
icke-jämställdhet återfinns ofta i patriarkala strukturer. Männen anpassar 
sig till den överordnade rollen och stödjer på så vis de könsroller som finns 
inom strukturerna i samhället. Kvinnornas lägre rang ses som både normal 
och förväntad och de blir mer sårbara för partnervåld, eftersom lagarna i 
landet är mer förlåtande mot vissa typer av våldshandlingar. Dessa former 
av våld ses inte som något brott utan som ett led i männens uppgift att 
kontrollera eller tillrättavisa.   

Sammanfattningsvis kan den strukturella acceptansen av användandet av 
våld i vissa situationer, vilket återspeglas i normer och lagar, kunna vara en 
förklaring till att utsattheten för partnervåld är högre i områden som är 
mindre jämställda och helt saknar eller har svaga lagar mot partnervåld. 

Hur kan detta se ut i praktiken? 

För att förstå våldet måste vi ha kunskap om hur faktorer i nivåerna sam-
spelar och interagerar. Det finns ett samspel mellan alla nivåer men på olika 
sätt för olika förövare. För några är strukturen viktig och de bryter inte mot 
lagen utanför relation, dvs. de är inte generellt våldsamma och accepterar 
de lagar och förordningar som finns. För andra kan det vara så att umgäng-
eskretsen stödjer attityder som legitimerar partnervåldet, dvs. samhällsni-
vån blir viktig. Oavsett vilken nivå som påverkar, och i vilken utsträckning, 
kan inte individens ansvar för sina handlingar förklaras bort. Modellen är 
snarare ett sätt att beskriva hur risk- och sårbarhetsfaktorer har påverkar 
partnervåldet. För att vi ska kunna hantera våldet och förhindra att det 
uppstår behöver detta förtydligas och förstås. För att ytterligare tydliggöra 
alla nivåer i modellen kan vi använda ett exempel.  
   En gift man utsattes för våld under uppväxten och har i vuxen ålder ut-
vecklat ett starkt kontrollbehov, då han inte vill se sig själv som hjälplös 
eller svag (individnivå). Detta kontrollbehov leder till många konflikter i 
hemmet då mannen ofta har synpunkter och krav på hur exempelvis 
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städningen ska skötas (relationsnivå). Ligger inte bilnycklarna till vänster 
om köksbordet på morgonen när han ska i väg till jobbet blir han arg: ”Jag 
ger dig precis allting och du kan inte ens lägga fram mina bilnycklar när jag 
ska iväg?!” Kvinnan har varit arbetslös en tid och de har enats om att man-
nens höga inkomst räcker till att försörja hushållet (samhällsnivå, relations-
nivå). Mannen trivs med denna roll och anser i enlighet med de värderingar 
han fått med sig att en man som inte kan försörja sin familj inte är en riktig 
man (strukturnivå).  
   En dag stängs hans arbetsplats ned på grund av lågkonjunktur och han 
förlorar sitt jobb (samhällsnivå). Lågkonjunkturen slår hårt och den ekono-
miska stressen blir påtaglig i samhället där paret bor (samhällsnivå). Då 
mannen har en specifik utbildning och är för stolt för att söka sig utanför 
sitt expertisområde spenderar han ofta dagarna hemma och bråken blir 
flera (relationell nivå). Kvinnan hittar en jobbannons via sina vänner. Hon 
söker jobbet och får det. När hon berättar för mannen blir han rasande. Nu 
skapas en ny maktobalans i förhållandet. Hon är inte lika beroende av sin 
man och har samtidigt övertagit hans roll som hushållets försörjare. Ef-
tersom paret lever i en miljö där definitionen av manlighet innebär förmåga 
att vara aggressiv och tuff när konflikter uppstår och kvinnlighet definieras 
som det motsatta övergår de verbala bråken till allt mer fysiska bråk (struk-
turnivå).  
   Detta exempel innehåller samtliga fyra nivåer i den socioekologiska mo-
dellen för att förklara partnervåldet och illustrerar hur våldet skulle kunna 
uppstå. Genom att betrakta samtliga nivåer kan vi se att våldet sällan bara 
har en orsak. 

Varför behöver vi veta det här? 
Den fördjupade kunskapen kan underlätta arbetet med brotts-förebyggande 
arbete. Genom att förstå samspelet mellan de olika nivåerna för risk- och 
sårbarhetsfaktorer ökar möjligheter till att sätta in åtgärder minska återfal-
len i partnervåld.  
   Genom att ta hänsyn till vilka av de fyra nivåerna som är centrala för just 
det ärende som avses kan vi arbeta brottsförebyggande med riskhantering.  

 
• På strukturnivå kan riskhanteringen bestå av en förändring av nor-

mer genom lagreformer, som exempelvis Sveriges lag om grov kvin-
nofridskränkning. Riskhanteringen kan även bestå av undervisning 
i skolan om normer och värderingar för att på så vis lära barn i 
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tidig ålder vilka beteenden som är accepterade och lämpliga. Brett 
opinionsbildande arbete som Kvinnohuset i Örebro bedriver i kam-
panjen En annan mamma bidrar till att öka medvetenheten om 
kvinnors utsatthet. 

 
• På samhällsnivå kan riskhanteringen bestå av upplysningskam-

panjer om var stöd och hjälp kan fås. Ett exempel är Jämställdhets-
myndigheten och Länsstyrelsernas Tillsammans mot våld där mat-
butiker användes för att sprida information om vart man kan vända 
sig som utsatt för stöd. Riskhanteringen kan även bestå av en ökad 
integration för att på så vis minska den sociala isoleringen. Den 
ökade integrationen kan i sin tur exempelvis bestå av en utveckling 
av informationskanaler gällande utbildning och arbetsmöjligheter.  
 

• På den relationella nivån kan riskhanteringen bestå av att förövaren 
får ett kontaktförbud gentemot den utsatta. Riskhanteringen kan 
även vara socialtjänstens arbete med att säkerställa att överlämning 
av gemensamma barn vid delad vårdnad sker på ett säkert sätt för 
den utsatta.  
 

• På den individuella nivån kan riskhanteringen bestå av behand-
lingsprogram för förövaren i form av exempelvis aggressionshante-
ring eller missbruksbehandling. Riskhanteringen kan också utgöras 
av direkta åtgärder såsom att skydda den utsattas kontaktuppgifter 
och att erbjuda ett skyddat boende. 
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