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Partnervåld med glesbygdsperspektiv 
•  Var fjärde kvinna och var sjätte man har någon gång varit utsatt 

för partnervåld I Sverige, under ett år (2012) utsattes 7% av 
befolkningen (BRÅ, 2014). 

•  Forskning visar att partnervåldet är lika vanligt förekommande i 
glesbygd, om inte mer, än i urbana områden (Edwards, 2015; 
Breiding, Ziembroski, & Black, 2009; Lanier & Maume, 2009; 
Peek-Asa et al., 2011; Van Hightower & Gorton, 1998). 

•  Kvinnor som bor i glesbygd rapporterar om mer ihållande och 
svårare former av partnervåld innan de får ett kontaktförbud 
jämfört med kvinnor I storstäder (Logan et al., 2003). 

•  Andelen partnervåldsrelaterade mord är högre i 
landsbygdsområden (Edwards, 2015). 
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Utmaningar för polis i glesbygd 
•  Få poliser  
•  Långa avstånd 

•  I ett mindre samhälle känner alla varandra, så även polis 

•  Få som arbetar inom socialtjänst och andra hälso- och 
sjukvårdsmottagningar 

•  Få rapporterade ärenden av partnervåld 

•  Andra brott kan vara högre prioriterade när de utsatta rapporterar 
partnervåld 

•  Det är få skyddsåtgärder som kan användas i glesbygd 

•  Kontaktförbud innebär ofta att någon måste flytta från orten 

•  Larmpaket är svåra att hantera utifrån avstånd 

•  Skyddade boenden är svåra att finna och om de finns är det svårt att 
få plats 

Hur kan vi ta reda på om polisens arbete fungerar brottspreventivt? 
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Evidens och kunskapsbaserad brottsprevention 
som metod att förbättra polisens arbete med att 
skydda de som är utsatta för partnervåld 

•  Kartläggning (1998-2003) 
•  En brist i kunskap om att bedöma risk för våld. 

•  Analys (1999-2005) 
•  Strukturerade rutiner och metoder behövs. 

•  Insatser (2003-2010) 
•  Dåvarande rikspolisstyrelsen påpekar vikten av, och inför sen i sina 

riktlinjer, att strukturerade checklistor att bedöma risk för våld ska 
användas 

•  Implementering (2005-2011) 
•  Riskbedömningsinstrument SARA:SV, SAM och PATRIARK 

implementeras inom polisen 
•  Utvärdering (2002-2018) 

•  Flera större projekt har genomförts kontinuerligt i Kronoberg, 
Blekinge, Stockholm, Dalarna, Jämtland och Västernorrland. 4 



Syfte med projektet 

Rä#ssystemet	

Riskbedömning	

Riskhantering	
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Våld	rapporteras	-ll	polisen.	En	anmälan	görs	och	
förundersökning	ini-eras.	Bro<soffersamordnaren	

får	ärendet.	
Är	bro<et	partnervåldsrelaterat?	

SARA:SV	

Låg	risk.		
Standard	procedur.	

Ingen	fortsa#	
riskhantering.	

Medel	Pll	hög	risk.	
Standardprocedur.	
Riskhanteringsplan	
görs	och	påbörjas.	

Väldigt	hög	risk.	
Ärendet	blir	e#	
skyddsärende.	

	

Finns	u#alade	hot	
mot	den	utsa#a?	

Genomför	en	
fördjupad	

riskbedömning	med	
adekvat	instrument	
i.e.	PATRIARK,	SAM,	

eller	CHECK	10	

JA NEJ 

7 



Undersökningsgrupp 

Samtliga riskbedömningar för partnervåld som genomförts av 
svensk polis inom de distrikt som ingick i något av projekten    
2010 till 2014 ingick i studien. 

Sverige             24 personer/km2 
Storstad (n = 564)   Stockholm     342 personer/km2 
Landsbygd (n = 456)  Västernorrland      11 personer/km2 
Landsbygd (n=326)  Dalarna       10 personer/km2 
Glesbygd (n = 196)   Jämtland        3 personer/km2 

 
Singapore           7890 personer/km2 
Australien            3 personer/km2 
Melbourne             443 personer/km2 
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Grovkvinnofridskränkning i glesbygd 
36% var antingen, 
anmälda för, åtalade 
för eller dömda för grov 
kvinnofridskränkning i 
vårt projekt 
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Figure 1. Reported cases of the offense Gross Violation of a Woman´s Integrity 
in Sweden during 1999-2014, differentiated on rurality (BRÅ, 2018). 
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Riskfaktorer 

•  Gärningspersoner i glesbygd hade i större utsträckning 
fler riskfaktorer närvarande än de i landsbygd och 
storstad (1.58-5.46 gånger mer vanligt). 

•  Fler ärenden bedömdes med hög risk i 
storstadsområden (30%) jämfört med landsbygd (6%) 
och glesbygd (19%). 

•  Sambanden mellan riskfaktorer och bedömd risk var 
lika över alla tre områden. 

•  I glesbygd hade riskfaktorer för gärningspersonen lägre 
samband med övergripande risk. 

•  Sårbarhetsfaktorer verkar vara av större vikt i glesbygd 
än i övriga områden. (Strand & Storey, 2018) 
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Riskhantering i glesbygd och landsbygd 
Få strategier föreslogs och ännu färre genomfördes 
•  Kontakt med socialtjänsten   18.8% 
•  Kontakt med kvinnojouren   18.1% 
•  Säkerhetssamtal     32.4% 
•  Larmpaket         4.8% 
•  Skyddat boende         6.8% 
•  Klassat som skyddsärende      2.8% 
•  Initierat ett kontaktförbud   33.6% 
•  Fick ett kontaktförbud    19.5% ( 58% av ansökningar) 

Övergripande resultat kan läsas i slutrapporten: 
 Strand, S., Petersson, J., Fröberg, S., & Storey, J. (2016). Polisens arbete med 
riskbedömning och riskhantering för partnervåldsrelaterad brottslighet. Implementering och 
utvärdering av införandet av strukturerade riskbedömningar för partnervåldsrelaterad 
brottslighet som en arbetsmetod vid polismyndigheterna i Västernorrland och Jämtland 
under perioden 2011-2014.  
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Återfall mot samma individ 
•  Återfall i storstadsområden har funnits vara 42%, vid uppföljning över 

4 år. (Belfrage and Strand, 2012) 
•  Landsbygd återföll i 13%, uppföljning över 2,6 år. 
•  Glesbygd återföll i 15%, uppföljning över 2,6 år. 
•  Fler återfall fanns bland de som fick ett kontaktförbud (23%) än de 

som inte blev beviljade ett (10%). 
•  Slutsats: 

•  De som utsatts i glesbygd och landsbygd väntar med att 
rapportera brott till polisen tills de känner sig redo att lämna. 
Därav finns en förklaring till färre återfall. 

•  Om den utsatta inte lämnar förövaren ökar risken för återfall. 
•  Kontaktförbuden verkar inte ha någon effekt vad avser återfall i 

nytt partnervåld i glesbygd och landsbygd. 
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Typologi 
Partnervåldsförövaren 47.9%  
(Fanily only perpetrator) 
•  Våld utövas inom familjen 
•  Ingen övrig känd kriminalitet 
•  Ålder gärningsperson M=41 (SD=13) 
•  Ålder utsatt M=38 (SD=13) 
 
•  Riskfaktorer och risk: 

•  Negativa attityder (22 gånger) 
•  Riskfaktorer och återfall: 

•  Hot om våld (9 gånger) 
•  Relationsproblem (17 gånger) 

•  Återfall i brott 16.1% 
•  Återfall i partnervåld 12.9% 
•  Återföll inom ett år 76.9% 

Generellt våldsamme förövaren 52.1%  
(Anti-social perpetrator) 
•  Våld utövas även mot andra 
•  Annan känd kriminalitet 
•  Ålder gärningsperson M=38 (SD=12) 
•  Ålder utsatt M=34 (SD=12) 

•  Riskfaktorer och risk: 
•  Hot om våld (16 gånger) 
•  Eskalera (12 gånger) 

•  Riskfaktorer och återfall: 
•  Eskalera (11 gånger) 

•  Återfall i brott 32.2% 
•  Återfall i partnervåld 27.9% 
•  Återföll inom ett år 67.4% 

(Petersson, Strand & Selenius, 2016; Petersson & Strand, 2017) 
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Identifierade områden 
•  Få	dömda	och	korta	påföljder	
•  Hög	grad	av	återfall	
•  Polisen	prioriterar	utredning	och	skydd	

Rä#ssystemet	

•  Används	för	a#	prioritera	resurser	
•  Kunskap	om	psykisk	ohälsa	saknas	
•  Kunskap	om	våldet	finns	i	hög	utsträckning	

Riskbedömning	

• Brist	på	ruPn	i	användning	
• Brist	på	dokumentaPon	
• Brist	på	uppföljning	

Skyddsåtgärder	

• Våld	i	nära	relaPon	
• Generell	kriminalitet	samt	våld	mot	andra	Typ	av	förövare	

• Mer	allvarligt	våld	i	glesbygd	
• Mindre	återfall	i	glesbefolkade	områden?	
• Olika	Pllgång	Pll	skyddsåtgärder	

Storstad	och	
landsbygd	
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