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VKV

Studiens syfte

Projektets huvudsyfte är att identifiera riskfaktorer för
dödligt våld i nära relation som kan bidra till att 
sådant våld kan förhindras och möjliggöra ett 

förebyggande arbete. 

VKV

Delstudie I: 
Registerstudie av samtliga fall av dödligt våld i nära relation

i VGR 2000-2016

SYFTE:

Genom kartläggning av levnadsbetingelser, vårdkontakter samt historik av tidigare 
våldsbrottslighet och psykisk störning kunna finna preventiva faktorer för dödligt våld i 
nära relation.

METOD:

Registerstudie. Vårdkonsumtion hos förövare och offer under året innan det dödliga våldet 
sker är av särskilt intresse. Vidare kartläggs deras hälso- och sjukvårdskontakter (inklusive 
psykiatrisk vård), socialtjänstkontakter (missbruk/LVM, ekonomiskt bistånd, insatser för 
barn o unga, LVU) kartläggas 5 år tillbaka från dödsfallet. Tidigare våldsbrottslighet 
kartläggs via misstankeregistret samt lagfördagaregistret

Från SCB:s totalpopulationsregister hämtas tio kontroller till offer och förövare. 
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VKV

Delstudie II: 
Granskning av juridiskt material vid samtliga fall av 

dödligt våld i nära relation i VGR 2000-2016

DELSYFTEN:

Att identifiera och beskriva det händelseförlopp som kringgärdar det dödliga 
våldet, inklusive upptrappning, själva dådet och dess omedelbara efterförlopp.

Att identifiera och beskriva olika typer av sådana händelseförlopp, samt utifrån 
rättspsykiatriska undersökningar belysa livsvillkor och livshändelser hos förövare 
under barndom, ungdom och vuxenliv.

METOD:

Analys av juridiskt material såsom polisrapporter, domar,
förundersökningsmaterial och rättspsykiatriska undersökningar.

VKV

Delstudie II: 
Granskning av juridiskt material vid samtliga fall av 

dödligt våld i nära relation i VGR 2000-2016

HUVUDSYFTE:

Att undersöka faktorer relaterade till hur våldet utövats för att få ökad 
kunskap om omständigheter och mönster kring dödsfallen och se om 
gemensamma faktorer kan identifieras som kan leda till preventiva insatser. 
Studien syftar även till att identifiera suicid hos förövare samt om barn har 
dödats. Likheter och skillnader mellan mäns och kvinnors dödliga våld 
kommer att uppmärksammas i analysen.

VKV

Delstudie III: 
Intervjustudie av anhöriga till offer och 

förövare. 

SYFTE:

Att få en fördjupad förståelse av motiv, konsekvenser, 
mekanismer, brister i handläggning inom olika myndigheter och 
organisationer samt individuella riskfaktorer i fall av dödligt våld 
i nära relation.

Att undersöka upplevelser och erfarenheter hos anhöriga och 
vänner till offer och förövare, med fokus på såväl prevention 
som samhällets hantering efter att dådet skett.

METOD: 

Kvalitativa intervjuer med anhöriga/vänner till såväl offret samt 
förövaren.

VKV

Var är vi nu i projektet?
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VKV

Delstudie I: 
Registerstudie av samtliga fall av dödligt våld i nära relation

i VGR 2000-2016

SYFTE:

Genom kartläggning av levnadsbetingelser, vårdkontakter samt historik av tidigare 
våldsbrottslighet och psykisk störning kunna finna preventiva faktorer för dödligt våld i 
nära relation.

METOD:

Registerstudie. Vårdkonsumtion hos förövare och offer under året innan det dödliga våldet 
sker är av särskilt intresse. Vidare kartläggs deras hälso- och sjukvårdskontakter (inklusive 
psykiatrisk vård), socialtjänstkontakter (missbruk/LVM, ekonomiskt bistånd, insatser för 
barn o unga, LVU) kartläggas 5 år tillbaka från dödsfallet. Tidigare våldsbrottslighet 
kartläggs via misstankeregistret samt lagfördagaregistret

Från SCB:s totalpopulationsregister hämtas tio kontroller till offer och förövare. 

VKV

Delstudie IV: 
Barn till förövare och offer för dödligt våld i 
nära relationer i Västra Götaland 2000-2016

SYFTE:

Att identifiera barn till offer och förövare för dödligt våld i nära relation i Västra 
Götaland 2000-2016, samt kartlägga barnens kontakter med hälso- och sjukvård 
och socialtjänst.

METOD: 

Registerstudie, snarlik studie I

VKV

Artikel 1.1 (submittad)

VKV

Artikel 1.1: Abstract

 Risk factor studies on intimate partner homicide (IPH) perpetrated by 
males are often compared with studies on non-partner homicides or 
other deadly crimes. This not only excludes female offenders, but also 
fails to take socio-demographic and psychosocial differences between 
perpetrators and the general male population into consideration.

 The aim of this study was thus to examine differences in socio-
demographic and psychosocial factors between offenders, male and 
female, in IPH and a control group consisting of males and females 
selected from the general population in Region Västra Götaland,
Sweden. 

 A case-control study was performed including all identified IPH cases in 
Region Västra Götaland, Sweden, during the period 2000-2016. The 
total sample consisted of 49 male-perpetrated and 10 female-
perpetrated cases. Ten controls were selected per case, matched for 
age, sex and residence parish, representing the general population, 
resulting in a total sample of 649 participants. Descriptive statistics
concerning offenders are presented, with data emanating from court 
records and preliminary inquiries. Fisher’s exact test was used to
detect differences in socio-demographic and psychosocial risk factors 
between offenders and controls, males and females investigated 
separately. Logistic regression was performed to compare associations 
in risk factors between male cases and male controls. 
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VKV

Artikel 1.1: Abstract

 Statistically significant differences were found between male 
offenders and male controls in unemployment rates, receipt of 
benefits and annual disposable income one year prior to the crime. 
Male IPH offenders were generally in a worse situation when 
compared with the control persons. Female IPH offenders were less 
educated than female controls and were to a higher extent 
unemployed one year prior to the crime. 

 This study found that perpetrators of IPH were socio-economically 
disadvantaged, compared with a sample from the general 
population. In combination with other attributes, these risk factors 
should be considered for preventive purposes. The fact that IPH 
often is the outcome of male-to-female intimate partner violence 
(IPV), in both male- and female-perpetrated cases, highlights how 
interventions to prevent IPH require comprehensive assessments, 
including strategies to address IPV. 

VKV

Deskriptiva data: en överblick över 
vårt kvantitativa material

VKV VKV

Artikel 1.1: Conclusions

 This study concludes that IPH perpetrators are socio-economically 
disadvantaged, in comparison to the general population. In 
addition, this study shows a clear gender asymmetry in IPH, with 
male perpetration being the most frequent, concurring with
previous Swedish and international research. The court records 
indicate that the male perpetrator is more likely to kill his female 
partner when she decides to leave him, at this moment her life is
in real danger. 

 These findings can be used to enhance and develop preventive 
strategies, albeit bearing the small sample size (especially for 
female offenders) in mind. For a person to become an IPH offender, 
several life circumstances coincide, attributable to the individual
and the relationship, but also to structural level factors related to 
social systems of inequality regarding gender and class. 

 . 
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VKV

Artikel 1.1: Conclusions

 IPH offenders are often in contact with the criminal justice system, 
healthcare services or social and other support services during the 
year before the crime (11). The fact that spousal homicide, a 
serious crime, in many cases is preceded by IPV highlights the 
importance of the ability of healthcare and social services staff to 
identify cases of IPV perpetration and being aware of the risk of an 
escalation. Healthcare and social services users should be asked 
about violence perpetration and staff should be ready to act if IPV 
is revealed and able to assess risk of IPH. 

 Interventions for IPV perpetrators and IPV victims must be highly 
accessible. A supportive intervention requires comprehensive 
assessments that not only include ways to identify IPV, but also to 
pay attention to employment opportunities and economic situation, 
in order to identify partnerships in which psychosocial life 
circumstances are poor and the risk of IPH perpetration is 
increased


