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Intimate partner violence is unfortunately a common problem in the society. This literature 
review tries to conclude on which factors are important in the understanding of this subject, 
and it focuses on male-to-female violence. The factors are divided into outer and inner factors. 
Outer factors being stressors or influences outside a person that make a person more 
susceptible to partner violence, inner factors being inborn qualities or values that make a 
person predisposed to partner violence. The findings in this review suggest the following 
main reasons behind intimate partner violence. First, verbal conflict and psychological 
aggression makes physical aggression more likely, and this might be due to multiple factors. 
One might say partner violence occurs in the extreme end of already negative behavior. 
Second, physical aggression against ones partner might be linked to psychiatric disorders such 
as antisocial personality disorder and borderline personality disorder. These two disorders 
correlate with physical aggression and impulsivity, and these findings suggest that partner 
violence is connected to hostility. Third, learning is a very important factor in understanding 
partner violence. Partner violence is different in different cultures, especially is there a 
difference between western and non-western cultures. Social learning theory has been proven 
to be efficient in explaining this type of violence, more specifically its two elements 
differential association and differential reinforcement. Finally, substance abuse is an 
important issue. The findings suggest that it is the acute effects of substance abuse that 
predicts partner violence rather then the indirect effect. It seems as though the reasons behind 
physical abuse among couples are multiple, and it is best understood in a greater perspective. 

 

 

 

 

 
 



Forord  

Jeg ønsker å finne ut mer om aggressivitet og vold innenfor husets fire vegger, fortrinnsvis 
mellom par. Bakgrunnen for denne interessen er at jeg flere ganger i året hører om kvinner 
som blir drept av sin partner eller ekspartner. Ofte er den utløsende årsaken et samlivsbrudd, 
særlig når kvinnen vil ut av forholdet. Dette er svært opprørende saker som gjerne påvirker 
hele samfunn. Ofte er det også små barn med i bildet som enten blir utsatt for vold eller som 
blir vitne til den volden som utspiller seg. Jeg blir da svært interessert i hva som skjer inni 
disse menneskene som gjør at de er i stand til å begå en slik forbrytelse. Jeg vil komme 
nærmere inn på aggressiviteten som utløses i disse personene, og kartlegge årsaksfaktorer til 
slik aggressivitet.  

Jeg vil også finne ut mer om den fysiske volden som utspiller seg i familier uten at 
omverdenen får vite om det. Og særlig da årsakene til slik vold. Ofte når vi hører om kvinner 
som blir drept av sin partner har det vært tilfeller med vold tidligere. Her er det nok store 
mørketall, særlig fordi partnervold er et ubehagelig tema. Ofte er det også mye skyld og skam 
med i bildet, og ofrene for slik vold blir ofte truet til å tie om det. Barna vil også tie om vold i 
familien fordi de er utstyrt med en enorm lojalitet til foreldrene og vil derfor ikke foreta seg 
noe som kan skade foreldrene på noen måte. Aggressiv atferd i familien er invalidiserende 
nettopp fordi det rammer selve fundamentet i livet, nemlig familien og hjemmet. Familier som 
opplever dette preges av en grunnleggende utrygghet som er en svær belastning. 

 



1 INNLEDNING 

Siden 2000 er 80 kvinner drept av partnere eller tidligere partnere i Norge. Omtrent 
halvparten av alle drap på kvinner begås av partnere eller tidligere partnere. (Aftenposten 
28.1.2009). Ofte er det sjalusi og ærestap med i bildet, det er ikke sjelden at det skjer etter at 
kvinnen har annonsert at hun ønsker å bryte forholdet.  

Det har imidlertid blitt et større fokus på partnervold de senere årene, kvinner og menn blir i 
større grad tatt på alvor. I 2009 er det planlagt at det skal gjøres en granskning og kartlegging 
av alle slike saker. Regjeringen og justisdepartementet har satt i gang en handlingsplan mot 
vold i nære relasjoner som heter Vendepunkt.(Aftenposten 28.01.09) 

Det man vet om vold i nære relasjoner fra før er at det er vanlig, og at det er mer vanlig de 
første årene av ekteskapet. Da er det i hovedsak snakk om de milde formene for fysisk 
aggresjon. Et synspunkt på årsaken til partnervold er at det skjer i forlengelsen av allerede 
negativ atferd. Da tenker man seg at fysisk aggresjon er et produkt av negativ interaksjon 
kommet ut av kontroll. Et annet synspunkt går ut på at fysisk aggresjon er forskjellig fra 
psykisk aggresjon1, og man tenker seg at de faktorene som utløser psykisk aggresjon ikke 
nødvendigvis utløser fysisk aggresjon. Man tenker at fysisk aggresjon har sammenheng med 
fiendtlighet. Forskning de senere årene gir støtte til den første teorien nemlig at fysisk 
aggresjon er en forlengelse av negativ interaksjon. Man tenker seg at det er vanskelig å gå inn 
i fysisk aggressiv atferd uten at det foreligger psykisk aggresjon. I tillegg finner man at de 
som rapporterer psykisk aggresjon også er mest tilbøyelig til å rapportere fysisk 
aggresjon.(Frye 2006). 

Rus og partnervold er også blitt forsket på de senere årene. Kliniske studier har vist at 
alkoholavhengige menn har 4-6 ganger større sannsynlighet for å være voldelig mot partner 
enn ikke-alkoholavhengige menn (Chermack, Fuller & Blow, 2000). Samtidig vet man at 
menn som går til behandling for sin aggressivitet mot partner har en høy prevalens av 
alkoholavhengighet (Jones & Gondolf 2001).  

Det er også ulike syn på hvem som er ofre for denne volden. Ett syn på dette er at både menn 
og kvinner kan være ofre og utøvere av slik vold. Et annet ser bare på kvinner som ofre og 
menn som voldsutøvere. Forskning har vist at både menn og kvinner begår vold mot partner. 
Men denne forskningen er begrenset til vestlige land. Man vet at de fleste som blir skadd av 
partnervold er kvinner, men at det også er en del menn som blir skadd (Archer, 2000, 2002). 
De få studiene som er blitt gjort på ikke-vestlige land viser at det oftest er kvinner som er ofre 
for partnervold (Archer 2000).  

Impulsivitet har blitt et nøkkelkonsept i forskning om partnervold. Det er vist at impulsivitet 
har sammenheng med aggresjon mot andre og mot en selv. Problemer med impulskontroll er 
en sentral del av mange psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser. Blant 
personlighetsforstyrrelsene emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse og dyssosial 
personlighetsforstyrrelse er impulsivitet en sentral del av definisjonen.  

Noen klinikere mener ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, er en medvirkende 
faktor til partnervold fordi man har funnet at en stor del av de mannlige voldsutøverene som 
går til behandling for sin aggresjon skårer høyt på ADHD symptomatologi (Walker, 1996). 
Men det er lite empirisk data på dette temaet. Det er imidlertid evidens for at mennesker med 
                                                 
1 Å fornærme den andre, bruke banneord mot den andre, å furte, å nekte å snakke om et tema, å styrte ut av huset, 
å gjøre noe for å irritere den andre, true med at man skal slå eller kaste noe, å kaste, slå eller sparke noe (Conflict 
Tactics Scale del om verbal aggresjon). 
 



ADHD symptomer har en tendens til å ty til aggresjon når de skal løse problemer i nære 
forhold. 

Det er også vist at det er forskjell på kjønnene når det kommer til fysisk aggresjon. 
Kjønnsforskjeller som at menn og gutter viser mer fysisk aggresjon enn kvinner og jenter er 
vist (Archer & Coyne, 2005; Eagly & Steffen, 1986; Feingold 1994; Hyde 1984, 2005; 
Moffitt, Caspi, Rutter, & Silva, 2001; Reinisch & Sanders, 1986). 

For å kunne gripe inn i slik type vold tror jeg det hjelper å vite noe om årsakene til at det skjer, 
og i hvilke situasjoner eller kontekst denne volden skjer i. For å kunne hjelpe de som rammes 
må man vite hvor man skal sette inn tiltakene og hvordan man skal gjøre det i praksis. En 
klargjøring av årsaksfaktorer til vold i familien vil derfor være nyttig for å kunne utarbeide 
tiltak mot denne volden. Man må med andre ord vite hvor skoen trykker. 

Jeg ønsker å undersøke mulige årsaksfaktorer til fysisk aggresjon innenfor parforhold, og vil 
lage en oversikt over hva som finnes av forskning på temaet. Aggressiv atferd i intime 
relasjoner i denne sammenheng vil da bety fysisk aggresjon rettet mot samlivspartner, 
hovedsakelig mann-til-kvinne vold. Det er klart at det ikke bare er menn som utøver vold mot 
sine kvinner, kvinner er også representert som voldsutøvere. Men utfallet av de to 
alternativene er ofte ganske ulike. I og med at menn ofte er fysisk sterkere enn kvinner vil de 
kunne gjøre mye større skade, og det er også i flest kvinner som får alvorlige skader etter 
husbråk. Hovedvekten i denne oversikten vil derfor handle om mann-til-kvinne vold, og 
årsakene til dette.  

Jeg vil systematisere oversikten ved å dele inn årsaksfaktorene etter ytre og indre faktorer. 

Ytre faktorer er påvirkninger som partnere i et samlivsforhold blir utsatt for, f.eks rusmisbruk, 
kronisk eller akutt stress, små barn i familien, ulikhet mellom partnere, lav sosioøkonomisk 
status, verbal konflikt og kulturelle verdier. Det er altså faktorer som ligger utenfor personen, 
men som kan være med på å utløse partnervold. 

Indre faktorer er faktorer som personen er født med eller som er ervervet i oppveksten. Det 
kan være ulike personlighetstrekk, personlighetsforstyrrelser, atferdsforstyrrelser, atferd som 
er tillært som følge av sosial læring. Det er altså faktorer i en person som gjør at han er 
predisponert for å være voldelig mot sin partner. 

2 METODE 

Jeg søkte i databasen psycINFO og brukte da søkeordene ”partner abuse” og ”aggressive 
behavior”. Jeg begrenset søket til engelske artikler utgitt i årene 2000 til 2007. Jeg fikk da 173 
treff. Siden jeg ville undersøke bakgrunnen for partnervold, mer nøyaktig mann-til-kvinne 
vold, valgte jeg deretter bort artikler som ikke tok for seg årsaksforhold og medvirkende 
faktorer knyttet til partnervold. Jeg valgte også bort artikler som helt og holdent handlet om 
vold utøvd av kvinner. Dette fordi jeg har bestemt meg for å avgrense oppgaven til vold mot 
kvinner. Artikler som omhandlet behandling av voldsutøvere ble også tatt bort. Det ble også 
artikler som bare tok for seg vold mellom barn og ungdom, samt artikler om voldelige 
krigsveteraner. Jeg valgte også bort artikler som handlet om psykisk aggresjon mellom 
partnere. Dette gjorde jeg da jeg mener det faller utenfor oppgavens avgrensning. Jeg leste 
abstraktene til de forskjellige artiklene og fikk et inntrykk av innholdet og gjorde deretter et 
utvalg på grunnlag av det. Jeg sitter da igjen med 13 artikler som egner seg til denne 
oppgaven. 

 
 



3 RESULTATER 

Hovedpoengene fra hver artikkel er listet opp i tabellen, første del av tabellen handler om ytre 
faktorer, siste del av tabellen handler om indre faktorer. 

 

Tabell 

Forfatter  Utvalg, setting, 

målinger 

Design, analyse Funn 

Frye & 
Karney, 
2006  

82 nygifte par. 
Førstegangsgifte uten 
barn. Målinger på 
tilfredshet i ekteskapet, 
fysisk aggresjon, psykisk 
aggresjon, akutt stress, 
kronisk stress. 

Longitudinell studie 
Spørreskjema, 
intervju, 
interaksjonsoppgaver. 

Man finner at det er større sannsynlighet for 
fysisk aggresjon når det foreligger psykisk 
aggresjon. Menn som opplevde kronisk 
stress hadde større risiko for å bruke fysisk 
aggresjon generelt, og når det forelå akutte 
stress-situasjoner. 
 
 
 

Slep & 
O`Leary, 
2005 

453 par med små barn, 
sammenlignes med 
kontrollgruppe på 1362 
par. Målinger ved hjelp 
av Conflict Tactics Scale 
2 og Parent-Child 
Conflict Tactics Scale. 
 

Tverrsnittsstudie. 
Spørreskjema, 
observasjonsdata og 
fysiologiske data. 

Man finner høy prevalens av partnervold i 
familier med små barn, samt høy prevalens 
av aggresjon mot barna. 
 
 

Eckhardt, 
2007 

46 gifte voldelige menn, 
56 gifte ikke-voldelige 
menn fikk utdelt alkohol, 
placebo eller ingenting. 
Målinger på fysisk 
aggresjon, alkoholbruk, 
tilfredshet i ekteskapet, 
opplevelse og mestring 
av sinne. 

Tverrsnittsstudie, 
ATSS: articulated 
thoughts in simulated 
situations 

Man fant mer aggressive verbaliseringer hos 
de voldelige mennene som fikk utdelt 
alkohol, enn noen av de andre gruppene. 
Alkohol påvirker aggressiv atferd hos 
individer som allerede er disponert for å 
reagere på en voldelig måte. 
 
 

Testa, 
Quigley & 
Leonard, 
2003 

37 kvinner og 35 menn 
som representerte 61 
parforhold. Bruker 
Conflict Tactics Scale. 
Kartlegger 
alkoholbruken til 
deltakerne. 

Longitudinell studie, 
Intervjuer. 

Kvinner rapporterer mer vold og mer 
alvorlig type vold i situasjoner når mannen 
drikker alkohol, enn situasjoner uten 
alkohol. Rapport fra menn tilsier at kvinner 
viser mer aggresjon i perioder hvor mannen 
drikker enn i edruelige perioder. 
 
 

Fals-
Stewart, 
Golden & 
Schumacher, 
2003 

Sannsynligheten for 
mann-til-kvinne vold på 
dager hvor mannen 
brukte rusmidler, i løpet 
av en 15 mnd periode. 
149 menn og deres 
partnere. Målinger ble 
gjort ved hjelp av 
dagbøker, Conflict 
Tactics Scale, SCID, 
Dyadic Adjustment 
Scale. Målinger på 
rusmisbruk. 

Longitudinell. 
Daglig loggføring av 
voldsepisoder og 
rusmiddelbruk for å 
se på nærheten i tid 
mellom rusepisode 
og voldsepisode. 
Intervjuer. 
HGLM analyse. 

Sammenliknet med dager uten rusmisbruk 
var sannsynligheten for vold mot partner 
signifikant høyere på dager hvor det ble 
brukt rusmidler, etter at man har kontrollert 
for den mannlige partners dyssosiale 
personlighetsforstyrrelse, og parets globale 
stress i forholdet. Av rusmidler som ble 
undersøkt var alkohol og kokain assosiert 
med signifikant økning i sannsynlighet for 
mann-til-kvinne vold. Cannabis og opiater 
var ikke signifikant assosiert med en økning 
i mannlig partnervold. 

Fals-
Stewart, 
2003 

Sannsynlighet for fysisk 
aggresjon i et parforhold 
på dager hvor mannen 
misbruker alkohol i en 

Longitudinell. 
Daglig loggføring av 
voldsepisoder og 
alkoholbruk for å se 

Man finner 8 ganger høyere risiko for fysisk 
aggresjon på dager med alkoholinntak enn 
dager uten alkohol. Man finner også 11 
ganger høyere risiko for alvorlig mann-til-



15-månedersperiode. 
272 menn deltok. 
Målinger på 
alkoholbruk, partnervold 
(Conflict Tactics Scale), 
tilfredshet i ekteskapet 

på nærheten i tid 
mellom alkoholinntak 
og voldsepisode. 
Intervjuer  
HGLM analyse. 

kvinne vold på dager med alkoholinntak enn 
dager uten. 

Demaris, 
Benson, 
Fox, Hill & 
Wyk, 2003 

4095 par fra National 
Survey of Families and 
Housholds. Målinger på 
partnervold, varighet av 
forholdet, alder, barn, 
rusmisbruk, sosial 
isolasjon, ulikheter i 
utdanning og arbeid, 
ideologi, krangler.  

Longitudinell studie 
Intervjuer, 
spørreskjema,  

Det er større risiko for partnervold hvis: det 
er et ungt par, de har vært sammen i kort tid, 
bare en av dem er i arbeid, utradisjonell 
kvinne er sammen med tradisjonell mann, 
det foreligger rusmisbruk hos minst en av 
partnerne, det er hyppige krangler, det 
foreligger fiendtlig diskusjonsstil, eller hvis 
de bor i et område med lav sosioøkonomisk 
status. 
 
 

Archer, 
2006 

Data fra til sammen 68 
land. Partnervold i ulike 
kulturer. Målinger ved 
hjelp av Gender 
Empowerment Index, 
Gender-related 
Development Index, 
individualisme-
kollektivisme-
dimensjonen i kulturer, 
kjønnsroller, holdninger 
til konebanking, nasjonal 
statistikk på overgrep og 
drap.  

Tverrsnittsstudie I vestlige land er det større grad av 
individualisme og likhet mellom kjønnene, 
og menn utgjør en offerrolle. I ikke-vestlige 
land er det større grad av kollektivisme og 
mindre likestilling mellom kjønnene og 
kvinner er oftest ofre for vold. 
 
 

Sellers, 
Cochran & 
Branch,  
2005 

1641 studenter som har 
hatt minst et alvorlig 
forhold, 945 kjærestepar 
og 255 gifte. Prevalens 
av partnervold. Studien 
vil finne ut om sosial 
læringsteori er relevant 
når det gjelder årsaker til 
partnervold.  

Tverrsnittsstudie, 
Selvadministrert 
undersøkelse, 
spørreskjemaer 
 
 
 

Man finner signifikans på at to underpunkt 
til Akers sosial læringsteori, nemlig 
differensiell assosiasjon og differensiell 
forsterkning, kan anvendes på temaet vold i 
nære relasjoner. 
 
 

Theriault & 

Holmberg, 

2001 

157 psykologistudenter. 
Målinger ved hjelp av 
CTS, WURS, Adult 
Rating Scale, Pragmatic 
Language Inventory.  

Tverrsnittsstudie, 
spørreskjemaer. 
MANOVA 

Man finner at de med nedsatt 
oppmerksomhet og de som har et problem 
med impulsivitet oftere bruker fysisk 
aggresjon for å få slutt på uenigheter i 
forholdet. ADHD korrelerer med fysisk og 
seksuell aggresjon, men dersom man 
kontrollerer for verbal impulsivitet er det 
ikke lenger signifikant.  
 

Edwards, 
Scott, 
Yarvis, 
Paizis & 

Panizzon, 
2003 

43 menn dømt for vold 
mot partner, og 40 menn 
dømt for ikke-voldelige 
forbrytelser. Målinger på 
personlighetstrekk, 
impulsivitet og 
voldsbruk mot partner 
(CTS), personenes 
aggresjonsmestring og 
impulsive aggresjon.  

Tverrsnittsstudie, 
klinisk intervju, 
spørreskjemaer. 

Man finner at de voldelige mennene hadde 
høyere skåre på impulsiv aggresjon og 
emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. 
Impulsivitet og impulsiv aggresjon har en 
signifikant korrelasjon med fysisk 
aggresjon. Impulsivitet og impulsiv 
aggresjon er også korrelert med emosjonelt 
ustabil personlighetsforstyrrelse og dyssosial 
personlighetsforstyrrelse. Disse to 
personlighetsforstyrrelsene er i tillegg 
korrelert med fysisk aggresjon. 



White & 
Widom, 
2003 

1196 personer, hvorav 
676 utsatt for 
barnemishandling og 
520 i kontrollgruppen. 
Målinger på partnervold, 
barnemishandling og 
omsorgssvikt, tidlig 
aggressiv atferd, 
dyssosial 
personlighetsforstyrrelse, 
alkoholproblemer, 
fiendtlighet.  

Kohort studie, 
intervjuer. 

Det er en assosiasjon mellom tidligere 
overgrep og omsorgssvikt og senere utøving 
av vold mot partner, både for kvinner og 
menn. Dyssosial personlighetsforstyrrelse 
medierte effekten av barnemishandling og 
omsorgssvikt på senere partnervold for 
menn. Dyssosial personlighetsforstyrrelse, 
alkoholproblemer og fiendtlighet medierte 
effekten av mishandling på senere 
partnervold for kvinner 
 
 

Burton, 
Hafetz & 
Henninger, 
2007 

134 studenter. Målinger 
ved hjelp av The NEO 
Five-Factor Personality 
Inventory, The Beck 
Depression Inventory,  
The Beck Anxiety 
Inventory, The Bar-On 
Emotional Quotient 
Inventory, The Physical 
Aggression 
Questionnaire, The 
Relational Aggression 
Questionnaire. 

Tverrsnittsstudie, 
MANOVA  

Man fant en signifikant høyere grad av 
ekstraversjon hos kvinner enn menn, samt 
høyere grad av vennlighet og nevrotisisme. 
Mannlige studenter rapporterte mer fysisk 
aggresjon enn kvinnelige studenter. Kvinner 
hadde mer emosjonell forståelse enn menn. 
For menn var fysisk aggresjon assosiert med 
lavere grad av vennlighet og lavere grad av 
ekstraversjon. 

3.1 Ytre årsaksfaktorer 

3.1.1 Rus 

Fem av artiklene handler om rusmisbruk som medvirkende årsak til fysisk aggresjon blant 
partnere.  

Tre hovedteorier rundt sammenhengen mellom alkoholmisbruk og partnervold er a) 
multifaktorielle årsaker hvor rus er en medvirkende faktor, b) den indirekte effektmodellen 
hvor rus sees på som en indirekte årsak til misnøye i et forhold og således bidrar til 
partnervold, og c) den proksimale effektmodellen som går ut på at alkohol gjør personen mer 
tilbøyelig til å begå vold mot partner grunnet alkoholens psykofarmakologiske effekter på 
kognisjonen, samt forventningene alkoholpåvirkningen fører med seg. 

Demaris, (2003) testet en teoretisk modell om partnervold. Utfallet skiller mellom to grupper, 
a) ikke-voldelige par og b) par som opplever fysisk aggresjon eller alvorlig mannlig vold. 
Modellen går ut på at stressorer i forholdet påvirker risikoen for vold grunnet tendensen de 
har til å skape verbal konflikt. Studien er basert på spørreundersøkelse av 4095 par som deltok 
i en nasjonal undersøkelse om familieliv i USA. Man fant god støtte for denne modellen. Par 
var i større risiko for å oppleve vold hvis de 1) var unge da de ble sammen, 2) hadde vært 
sammen i kort tid, 3) begge var i sitt første samlivsforhold, 4) det var bare en av partnerne 
som var i arbeid, 5) en utradisjonell kvinne var sammen med en tradisjonell mann, 6) hadde 
minst en partner med et rusproblem, 7) hadde flere barn, 8) hadde hyppige 
diskusjoner/uenigheter, 9) brukte en fiendtlig diskusjonsstil, og 10) bodde i et område med lav 
sosioøkonomisk status. Effekten av stressorene 7) barn i familien og 4) jobbstatus virker å 
være mediert av 8) diskusjonshyppighet og 9) diskusjonsstil. Faktor 6) når en av partnerne har 
et rusproblem, derimot, er signifikant selv når man kontrollerer for diskusjonshyppighet og 
diskusjonsstil. Konklusjonen er at en hel rekke faktorer spiller inn og virker sammen for å øke 
risikoen for partnervold. Par som har et rusproblem i forholdet er imidlertid i større risiko for 
å oppleve vold, uavhengig av verbal konflikt. Faktisk finner man at et rusmisbruk øker 



risikoen for fysisk aggresjon med 70 % og alvorlig mannlig vold med 166 %. Demaris` studie 
gir støtte til teorien om multifaktorielle årsaker til partnervold og hvor rus er en medvirkende 
faktor. 

Fals-Stewart, Golden & Schumacher, (2003) undersøkte sannsynligheten for mann-til-kvinne 
vold på dager hvor mannen brukte rusmidler, i løpet av en 15 måneders periode. Deltakerne 
ble plukket fra et avrusningsprogram, 149 mannlige pasienter og deres partnere. Deltakerne 
var gifte eller samboende mannlige og kvinnelige partnere som hadde rapportert minst et 
tilfelle av mann-til-kvinne vold i forholdet i løpet av det siste året. Sammenliknet med dager 
uten rusmisbruk var sannsynligheten for vold mot partner signifikant høyere på dager hvor det 
ble brukt rusmidler, etter at man har kontrollert for den mannlige partners dyssosiale 
personlighetsforstyrrelse, og parets globale stress i forholdet. Av rusmidler som ble undersøkt 
var alkohol og kokain assosiert med signifikant økning i sannsynlighet for mann-til-kvinne 
vold. Cannabis og opiater var ikke signifikant assosiert med en økning i mannlig partnervold. 
Studien gikk ut på å la forsøkspersonene skrive dagbøker, både kvinner og menn, hvor de 
skrev ned tidspunkt på dagen voldsepisodene skjedde, om partneren hadde brukt rusmidler 
samme dag, og når på dagen dette startet og sluttet. Sannsynlighet for partnervold ved 
kombinasjon av flere rusmidler ble ikke økt utover sannsynligheten ved bruk av hvert 
rusmiddel for seg. 

Fals-Stewarts andre studie (2003) gikk ut på å kartlegge sannsynligheten for fysisk aggresjon i 
et parforhold på dager hvor mannen misbruker alkohol. Studien varte i en 15 måneders 
periode. Deltakerne var 137 menn som var med i et aggresjonsmestringskurs, og 135 
aggressive menn som deltok i et alkoholavvenningskurs. Loggføring av voldsepisoder og 
alkoholbruk av deltakerne ble brukt for å se på nærheten i tid mellom alkoholinntak og 
voldsepisode. Man fant at sannsynligheten for mann-til-kvinne vold på dager med 
alkoholbruk var mer enn 8 ganger høyere enn på dager uten alkoholbruk hos de som deltok på 
aggresjonsmestringskurset, og 11ganger høyere hos de som deltok i alkoholavvenningskurset. 
Sannsynligheten for alvorlig mann-til-kvinne vold var i begge gruppene mer enn 11 ganger 
høyere på dager med drikking sammenliknet med dager uten drikking. Disse funnene støtter 
den proksimale effektmodellen for alkohol og partnervold som går ut på at alkoholpåvirkning 
via dets psykofarmakologiske effekter på kognisjonen, eller forventningene assosiert med en 
alkoholpåvirkning, sannsynliggjør alle typer vold, inkludert partnervold. Det er med andre ord 
en akutt affekt av alkoholpåvirkningen. 

Testa, (2003) ville finne ut av om det er forskjell på type aggresjon i perioder hvor mannen 
drikker kontra i perioder hvor han er edru. Man ville også finne ut av om kvinner er mer 
tilbøyelig til å være fysisk aggressiv i perioder hvor mannen drikker alkohol. Dataene er 
hentet fra en studie av nygifte par, hvor man foretok målinger ved ekteskapsinngåelse, et år 
etter bryllupet og tre år etter bryllupet. Analysene er basert på data fra 37 kvinner og 35 menn 
som representerte 61 parforhold, hvor det ble rapportert om voldsepisoder både med og uten 
alkohol inn i bildet. Menn og kvinner ble intervjuet hver for seg av en intervjuer av samme 
kjønn. Voldelige episoder med og uten alkohol ble kartlagt. Aggressivitet fra kona i 
forbindelse med disse episodene ble også kartlagt. Det man fant var at prevalensen av mann-
til-kvnne vold i løpet av de tre første årene av ekteskapet ble rapportert av 38 % av mennene 
og 36 % av kvinnene. Man fant at kvinner rapporterte flere aggressive handlinger fra mannen 
i episoder hvor han brukte alkohol enn i episoder hvor han ikke brukte alkohol. Kvinner 
rapporterte også mer alvorlig type aggresjon i perioder hvor mannen drakk alkohol enn i 
perioder uten alkohol. Kvinner rapporterte at de sammenlignet med perioder uten alkohol var 
mer tilbøyelig til å være fysisk aggressiv i perioder hvor mannen var aggressiv og påvirket av 
alkohol. Man fant derimot ikke at mennene var mer voldelige i perioder hvor kona drakk enn 
når hun ikke gjorde det. 



Eckhardt, (2006) ville finne ut mer om de akutte effektene av alkohol på aggresjon og sinne 
blant gifte voldelige og gifte ikke-voldelige menn. De ble randomisert og fikk utdelt alkohol, 
placebo eller ingenting. Det var 46 gifte voldelige menn, og 56 gifte ikke-voldelige menn. 
Deltakerne ble da satt i simulerte situasjoner hvor man forestilte seg konfliktscenarioer i et 
ekteskap, såkalt ATSS, articulated thoughts in simulated situations. Her fikk forsøkspersonene 
si hva de tenkte på eller hva de følte i de ulike simulerte situasjonene. Samtidig ble det gjort 
målinger på fysisk aggresjon ved hjelp av Conflict Tactics Scale for å finne ut om personene 
har vært involvert i partnervold det siste året. Man gjorde også målinger på personenes 
daglige alkoholforbruk. I tillegg målte man forsøkspersonenes tilfredshet i ekteskapet. Man 
fant at gifte voldelige menn som fikk alkohol brukte signifikant mer aggressive 
verbaliseringer enn alle de andre gruppene. Man fant at alkohol fasiliterer aggressiv atferd hos 
personer som allerede er disponert for å reagere med aggresjon, altså kan man si at det støtter 
den proksimale effektmodellen. 

3.1.2 Kontekst 

En studie tar for seg hvilken kontekst fysisk aggresjon opptrer i et forhold. 

Frye, (2006) spør om partnere er mer tilbøyelig til å vise fysisk aggressivitet i situasjoner når 
de viser mer psykisk aggresjon. Han spør også om ektefeller er mer tilbøyelig til å vise fysisk 
aggressivitet i perioder når de opplever akutt stress, og om kronisk stress er assosiert med 
større sannsynlighet for partnervold. Studien tar for seg nygifte par. Man samlet inn 
selvrapporteringer om tilfredshet i ekteskapet, bruk av fysisk aggresjon, psykisk aggresjon, 
akutt stress og kronisk stress. Dette ble supplert med intervjuer, og ble gjentatt med 6 
måneders mellomrom. Man kontrollerte for tilfredshet i ekteskapet for å hindre at 
selvrapporteringene om fysisk vold ikke ble farget av tilfredsheten i ekteskapet på det aktuelle 
tidspunkt. Man fant at både kvinner og menn var mer tilbøyelig til å bruke fysisk aggresjon 
når de opplevde et høyt nivå av psykisk aggresjon. Man fant også at begge partnere opplevde 
mer psykisk aggresjon i perioder hvor de opplevde akutt stress. Man fant derimot ingen 
sammenheng mellom perioder med akutt stress og fysisk aggresjon som sådan. I tillegg var 
ektemenn som opplevde kronisk stress mer tilbøyelig til å vise aggressivitet generelt, samt når 
de var i situasjoner med over gjennomsnittet akutt stress.  

I Fryes artikkel finner man støtte til teorien om at fysisk aggresjon har sammenheng med 
negativ interaksjon mellom partnere, og at fysisk vold er et produkt av negative interaksjoner 
kommet ut av kontroll. Han ser fysisk aggresjon som ytterpunktet av et kontinuum av negativ 
atferd partnere imellom. Det må altså være et visst nivå av psykisk aggresjon og verbal 
konflikt før det eskalerer til fysisk vold. Han legger vekt på at fysisk vold mellom partnere 
ikke kan sees utenfor sin kontekst. 

3.1.3 Barn 

To av studiene trekker opp temaet barn som en stressor i parforholdet, og at det derfor er en 
tilvirkende årsaksfaktor til partnervold. 

Slep, (2005) vil undersøke om partnervold er vanligere i familier med små barn, og om det 
samvarierer med vold mot barn. 453 par med små barn ble undersøkt med henblikk på menn 
og kvinners partnervold, samt fysisk aggresjon mot barn. De fylte ut flere spørrreskjemaer, 
samt ble observasjoner og fysiologiske data samlet inn. For å foreta målingene brukte man 
Conflict Tactics Scale og Parent-Child Conflict Tactics Scale. For å bli med i studien måtte 
paret ha vært sammen i minst et år, de måtte ha et barn mellom 3 og 7 år. Man finner at fysisk 
aggresjon absolutt er tilstede i disse familiene, 90 % rapporterte at fysisk aggresjon mot 
partner eller barn, eller begge deler, skjedde det siste året, og nesten en tredjedel rapporterte 
minst en form for alvorlig partnervold. En fjerdedel av familiene rapporterte alvorlig 



partnervold, og 13 % rapporterte vold mot barnet alvorlig nok til å møte definisjonene på 
barnemishandling. Størstedelen av familiene opplevde både partnervold og vold mot barna. 
Man finner en samvariasjon mellom partnervold og aggresjon mot barn. Man ser at både 
kvinner og menn er mer tilbøyelig til å være fysisk aggressiv mot egne barn enn mot partner, 
og de er mer tilbøyelig til å være mer alvorlig aggressiv mot partner enn mot barna. I denne 
studien fant man også at kvinner var mer aggressiv både mot partner og barn enn det menn 
var. 

Den mest prevalente samvariasjonen var at begge foreldre var fysisk aggressiv mot egne barn 
men ikke mot hverandre. Studien støtter hypotesen om at vold er mer vanlig i familier med 
små barn. 

Også Demaris, (2003) støtter synet på at partnervold opptrer oftere i familier med små barn. I 
hans studie finner man at et parforhold med flere barn står i større risiko for å oppleve 
partnervold enn et forhold uten barn. Her legges det vekt på at små barn virker som en 
stressor i et parforhold. Man tenker seg at konflikter rundt oppdragelse av barn, hvem som 
skal passe barna osv er hyppige i parforhold generelt. Og barn går utover parets tid til å 
tilbringe tid sammen, hvilket kan gi opphav til spenning i forholdet. Faktisk finner han at for 
hvert barn det finnes i en husholdning vil risikoen for alvorlig mannlig vold øke med 28 %. 
Men effekten av små barn i familien vil ikke være signifikant når man kontrollerer for verbal 
konflikt. Man kan si at barn bidrar til fysisk aggresjon via deres tendens til å utløse hyppige 
diskusjoner og en mer opphetet diskusjonsstil. 

3.1.4 Ulikhet 

Demaris, (2003) er den eneste som snakker om ulikhet mellom partnerne som en årsak til 
partnervold. Demaris` resultater sier at sannsynligheten for vold øker når en utradisjonell 
kvinne er sammen med en tradisjonell mann, og det vil forbli signifikant dersom man 
kontrollerer for verbal konflikt. Dette går på at mannen vil føle sin autoritet truet når 
partneren krever mer likhet i forholdet enn mannen er villig til å innfri. Som et resultat vil 
menn lett kunne ty til fysisk styrke for å etablere en dominant posisjon i forholdet.  

Det kan også være ulikhet mellom partnere i forhold til jobbsituasjon. Sammenlignet med når 
begge partnere er i arbeid vil situasjonen der bare en av dem er i jobb, enten mann eller 
kvinne, by på adskillig større risiko for all type fysisk aggresjon. Men dette blir ikke 
signifikant når man kontrollerer for verbal konflikt. 

3.1.5 Sosioøkonomisk status 

Demaris, (2003) tar også for seg betydningen av å bo i et område med lav sosioøkonomisk 
status. Man finner at det å bo i et område med lav sosioøkonomisk status gir større 
sannsynlighet for partnervold, og det vil fortsatt være signifikant selv om man kontrollerer for 
diskusjonshyppighet og diskusjonsstil.  

3.1.6 Verbal konflikt 

Parforhold som har hyppige diskusjoner og en fiendtlig diskusjonsstil vil stå i større risiko for 
å oppleve fysisk aggresjon enn par som ikke har slik verbal konflikt.  Dette finner man i 
Demaris` studie. Også i Fryes studie finner man at fysisk aggresjon er mer sannsynlig dersom 
det foreligger psykisk aggresjon eller mer generelt negativ interaksjon mellom partnere. Her 
tenker man seg at fysisk aggresjon ligger i et kontinuum av atferdstyper som inkluderer atferd 
som roping, skriking og utfrysing. I Demaris studie finner man at verbal konflikt medierer 
flere av de årsaksfaktorene som blir nevnt, blant annet det å ha små barn i familien, samt det 
at bare en av partene i forholdet er i jobb. Verbal konflikt er derfor en meget viktig faktor når 
man vil prøve å forstå årsaken bak partnervold. 



3.1.7 Kultur 

En av artiklene tar for seg kulturelle forskjeller i fysisk aggresjon mellom partnere nemlig 
Archers artikkel, (2006). Han har samlet inn data om partnervold fra til sammen 68 ulike land, 
vestlige og ikke-vestlige. 

Archer forklarer forskjeller mellom kulturer ved hjelp av flere teorier; a) sosial rolle teori som 
sier at delingen mellom hjemmearbeidende og utearbeidende skaper forventninger som leder 
til ulik atferd hos menn og kvinner, og at disse forventningene sosialiseres videre til de neste 
generasjoner. Forventninger til den maskuline rollen er at han bruker direkte aggresjon som et 
sett av responser. Forventninger til den feminine rollen hemmer aggresjon som et sett av 
responser, b) den sosiale posisjon til kvinner i et samfunn sier noe om hvilken grad kvinner 
inntar en offerrolle i et parforhold. Det er nasjonale variasjoner.  

Man finner at en høyere makt i samfunnet er for kvinner assosiert med mindre vold fra partner, 
at moderne holdninger til kjønnsroller er assosiert med lavere risiko for kvinner å bli et offer. 
Og man ser at holdninger som tillater fysisk vold mot kvinner er mest prominente blant land 
hvor kvinner har mindre makt i samfunnet generelt.  

I vestlige land vil menn innta en offerrolle for partnervold fordi det er en større likhet mellom 
kjønnene og det er en større grad av individualisme. Partnerne er altså i større grad likestilte.  

I ikke-vestlige land vil kvinner ha en offerrolle fordi det er større skjevheter i maktforholdene 
mellom kvinner og menn i betydningen at det er kvinnene som har minst makt i samfunnet. I 
tillegg er det større grad av kollektivisme. Man ser også faktorer som religion og tradisjon, 
samt holdninger og verdier som tillater fysisk avstraffelse av kvinner. Studien påpeker at 
dimensjonen kollektivisme i et samfunn den sterkeste indikatoren på at kvinner inntar en 
offerrolle for partnervold.  

3.1.8 Oppsummering av de ytre faktorene 

Dersom man summerer de ytre årsaksfaktorene finner man at rus og spesielt alkohol er en 
viktig medvirkende faktor i fysisk aggresjon mot partner. Og her er det en tradisjon for å tolke 
rusens betydning på forskjellige måter. Dersom man ser alle funn under ett vil man få mest 
støtte til den proksimale effektmodellen om sammenhengen mellom rus og partnervold. Det 
kan synes som at det er den akutte effekten av rus som er mest avgjørende når det kommer til 
fysisk aggresjon mot partner. Faktisk avkrefter Demaris` studie den indirekte effektmodellen 
fordi han finner at rus i et parforhold øker risikoen for vold selv om man kontrollerer for 
verbal konflikt. Også Fals-Stewarts funn gir mest støtte til den proksimale effektmodellen. 
Demaris støtter i tillegg den multifaktorielle teorien hvor rus er en medvirkende faktor. 

Av de andre faktorene som jeg plasserer under ytre årsaksfaktorer kommer konteksten som 
volden opptrer i, små barn i familien, ulikhet mellom partnerne, verbal konflikt, lav 
sosioøkonomisk status og kulturforskjeller. Det viser seg at et høyt stressnivå øker risikoen 
for partnervold. Det samme gjør små barn i familien, faktisk blir risikoen større for hvert barn 
som finnes i familien. Når det gjelder ulikhet mellom partnerne er det kun faktoren 
utradisjonell kvinne sammen med tradisjonell mann som forblir signifikant når det 
kontrolleres for verbal konflikt. Å bo i et område med lav sosioøkonomisk status er også 
signifikant når verbal konflikt holdes konstant. Andre faktorer som blir nevnt er ung alder ved 
inngåelse av et forhold og par som kun har vært sammen i kort tid. Alderen til partnerne samt 
varigheten på forholdet har betydning fordi man tenker seg at man er mindre moden som ung 
og derfor mindre motstandsdyktig for konflikt. En kort varighet av et forhold vil være 
ugunstig da partnerne ikke har rukket å gjøre seg kjent med den andres reaksjonsmønster og 
derfor kan komme til å mistolke atferden til den andre. Alder er således et viktig punkt når 
man vil se på årsaker til partnervold, det samme er verbal konflikt. Verbal konflikt medierer 



en rekke årsaksfaktorer, men alkohol og rus er ikke en av dem. Kultur er relevant, det er en 
sammenheng mellom den sosiale posisjon kvinner har i et samfunn og risikoen hun har for å 
bli offer for fysisk vold fra partner. Kvinner i ikke-vestlige land utsettes for partnervold i 
større grad enn vestlige kvinner, og dette skyldes at de har mindre makt i samfunnet generelt 
og at samfunnet er basert på en kollektivisme framfor individualisme som er tilfelle i de fleste 
vestlige land. I ikke-vestlige land har man ikke den samme likestillingen mellom kjønnene 
som man ser i de vestlige landene. I tillegg kommer holdninger og verdier som tillater slik 
behandling av kvinner.  

3.2 Indre årsaksfaktorer 

3.2.1 Sosial læringsteori 

Sellers, (2005) tar opp spørsmålet om hvorvidt sosial læringsteori er anvendelig på temaet 
fysisk aggresjon i nære relasjoner.  

Hun tester holdbarheten til sosial læringsteori mot selvrapporteringsdata på prevalensen av 
fysisk aggresjon i parforhold blant universitetsstudenter. Totalt 1641 studenter ble testet, og 
den ene variabelen var selvrapportert vold mot partner i henhold til Strauss` Conflict Tactics 
Scale. Den andre variabelen var hentet fra Akers` fire deler av sosial læringsteori nemlig 
imitasjon, definisjon, differensiel forsterkning, og differensiel assosiasjon. Imitasjon er det 
som skjer når en person tar etter atferden til sine rollemodeller. Dette er signifikante andre 
som man ser opp til, har et personlig forhold til, og som man direkte observerer atferden til. 
Hypotesen blir her da at en person har større risiko for å bruke fysisk aggresjon mot sin 
partner dersom den har observert signifikante andre utføre partnervold. Definisjon, den andre 
delen av sosial læringsteori, er de holdningene og verdiene individer har i forhold til moralske 
lover generelt og i forhold til kriminelle og umoralske handlinger. Disse holdningene kan 
tolerere eller ikke tolerere, eller være moralsk nøytrale til en spesiell negativ atferd. Jo flere 
som ikke tolererer en negativ atferd, desto mindre sannsynlighet er det for at man vil utføre 
den negative atferden. Partnervold er derfor mest sannsynlig i de grupper som tolererer det, 
svakt motsetter seg det, eller som stiller seg nøytral til det i situasjonen. Differensiell 
assosiasjon er den tredje delen av den sosiale læringsteori. Å bli utsatt for definisjoner og 
atferd fra andre som man interagerer med har en sterk effekt på ens egne definisjoner og 
atferd. Effekten av dette avhenger av hyppighet, varighet, intensitet og prioriteten til de 
forskjellige assosiasjonene individer har med andre. Sannsynligheten for partnervold er derfor 
større hos individer som har nære kontakter som familiemedlemmer, venner og signifikante 
andre, som bedriver slik atferd selv. Sist, den fjerde delen av sosial læringsteori går på 
forventet straff eller belønning av en atferd. I følge denne teorien vil en atferd som forventes å 
gi større belønning enn straff være mer sannsynlig. Individer som er mest tilbøyelig til å bruke 
fysisk vold mot partner er de som ser på slik atferd som mer lønnsomt enn negativt. 
Belønningen kan komme fra den aggressive atferden i seg selv, domineringen, makten, og 
kontrollen en har over sin partner. Den kan også komme fra støtten og oppmuntringen man får 
fra andre. Partnervold er derfor også mindre sannsynlig for de som forventer mer straff enn 
belønning av atferden. Straffen kan være de sosiale og ikke-sosiale tapene man opplever som 
et direkte resultat av den voldelige atferden. Dette inkluderer redselen for arrestasjon, tap av 
forhold, skyld og skam, fysisk skade osv.  

Sosial læringsteori antyder dermed at prevalensen av partnervold a) er høyere blant de som 
har vært vitne til at signifikante andre har vært voldelig mot partner, b) som har definisjoner 
som tolererer, svakt motsetter seg, eller stiller seg nøytrale til partnervold, c) som assosierer 
seg med signifikante andre som har definisjoner som tolerer partnervold eller som selv er 



voldelig mot partner, og sist d) som forventer en større belønning enn straff for vold mot 
partner.    

Man finner at to av teoriens underpunkt, differensiell assosiasjon og differensiell forsterkning, 
kan forklare variasjoner i vold i intime relasjoner med signifikans. Risikoen for partnervold 
øker altså med forventningen om sosial eller ikke-sosial forsterkning. Den øker også dersom 
man assosierer seg med signifikante andre som bruker eller rettferdiggjør partnervold. 
Imitasjon og definisjon var ikke signifikant assosiert med partnervold. 

3.2.2 Personlighet og atferd 

Tre av artiklene tar for seg personlighetsfaktorer og atferdsproblemer som en medvirkende 
faktor til partnervold.  

Edwards (2003) tar for seg impulsivitet, impulsiv aggresjon, personlighetsforstyrrelse og 
partnervold. Forsøkspersonene var innsatte i fengsel, delt opp i 43 menn dømt for vold mot 
partner, og 40 menn dømt for ikke-voldelige forbrytelser. Spørreskjema ble brukt for å 
kartlegge personlighetstrekk, impulsivitet og voldsbruk mot partner. Strukturerte kliniske 
intervju ble gjennomført, hvor man kartla personenes aggresjonsmestring og impulsive 
aggresjon. De voldelige mennene hadde høyere skåre på impulsiv aggresjon og emosjonelt 
ustabil personlighetsforstyrrelse. Den totale impulsivitet skiller seg ikke blant de to gruppene, 
det gjør heller ikke dyssosial personlighetsforstyrrelse. Han finner at impulsivitet og impulsiv 
aggresjon har en signifikant korrelasjon med fysisk aggresjon. Impulsivitet og impulsiv 
aggresjon er også korrelert med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse og dyssosial 
personlighetsforstyrrelse. Disse to personlighetsforstyrrelsene er i tillegg korrelert med fysisk 
aggresjon. 

Theriault, (2001) spør om ADHD-symptomatologi er assosiert med partnervold. Han 
undersøkte 157 collegestudenter på konflikter i parforholdet, tilstedeværelsen av ADHD i 
barneårene, de nåværende problemer med oppmerksomhet og impulsivitet, samt lese-og 
skrivevansker. Han ville også finne ut om ADHD kun er assosiert med fysisk aggresjon eller 
om det også kan assosieres med psykisk og seksuell aggresjon.  

Symptomer på ADHD er at man har problemer med eksekutivfunksjoner, vanskelig for å 
hemme impulser, er hyperaktiv, samt at man har vanskeligheter med å følge sosiale 
konvensjoner. Som voksen er man ikke lenger så hyperaktiv, men det vil fortsatt være 
problemer med uoppmerksomhet og impulsivitet. Andre som har problemer med å følge 
sosiale konvensjoner er de med atferdsforstyrrelse, og de er mer preget av fiendtlighet og 
aggressivitet enn de med ADHD. Man ser også at ADHD og atferdsforstyrrelse ofte opptrer 
sammen. Voksne med ADHD får ofte diagnosen dyssosial personlighetsforstyrrelse som er 
den voksne varianten av atferdforstyrrelse. Det foreligger også i stor grad komorbiditet med 
lidelser som angst og depresjon, og rusproblematikk. Studien vil prøve å finne ut om ADHD 
kan relateres til aggresjon på grunn av kjernesymptomer, eller om det kan skyldes assosierte 
lidelser som atferdsforstyrrelse eller nedstemthet. Dersom kjernesymptomer på ADHD er 
assosiert med partnervold er manglende evne til å diskutere vanskelige temaer i parforholdet 
en mulig mekanisme. Det er vist at barn med ADHD har vanskeligheter med å bruke et 
uttrykkende vokabular, å forstå lange og vanskelige setninger, og at de ofte forstyrrer 
samtalen. Man ser problemer med den sosiale bruken av språket som f.eks å vente på tur, å 
finne den rette timingen i samtalen, bruk av øyekontakt, og å tilpasse innholdet til den som 
lytter etc. Dersom de med ADHD har problemer med den normale gi-og-ta konverseringen 
kan situasjoner hvor man må forhandle med partneren virke uovervinnelige, og det blir lett å 
ty til aggresjon i ren frustrasjon.  



Det man fant var at menn hadde mer ADHD symptomatologi enn kvinner, og de hadde mer 
verbal impulsivitet, eksempelvis at man hopper inn i samtalen uten å vente på sin tur. Man 
fant støtte for at ADHD symptomer er relatert til partnervold. Når det gjelder seksuell 
aggresjon er dette ikke først og fremst assosiert med ADHD kjernesymptomer, men med den 
komorbide atferdsforstyrrelsen. Man finner at de med nedsatt oppmerksomhet og de som har 
et problem med impulsivitet oftere bruker fysisk aggresjon for å få slutt på uenigheter i 
forholdet. ADHD korrelerer med fysisk og seksuell aggresjon, men dersom man kontrollerer 
for verbal impulsivitet er det ikke lenger signifikant. Verbal impulsivitet og en manglende 
evne til å forhandle med partner er altså årsaken til at ADHD knyttes opp mot partnervold. 

Burton, (2007) tar for seg kjønnsforskjeller når det gjelder fysisk aggresjon mot partner, 
personlighetsfaktorer, depresjon og angst, psykologisk aggresjon og emosjonell forståelse. 
Data ble samlet inn fra 134 universitetsstudenter, 93 av dem kvinner og 41 menn. Målinger 
ble gjort ved hjelp av The NEO Five-Factor Personality Inventory, The Beck Depression 
Inventory, The Beck Anxiety Inventory, The Bar-On Emotional Quotient Inventory, The 
Physical Aggression Questionnaire, samt The Relational Aggression Questionnaire.  

I psykologien er de fem store personlighetsfaktorene som følger: 1) åpenhet til erfaring, 2) 
samvittighetsfull, 3) ekstraversjon, 4) varme og 5) nevrotisisme. Den første faktoren, åpenhet 
til erfaring, er åpenhet i forhold til indre forestillinger, estetikk, åpenhet for indre følelser, 
ønske om variasjon og intellektuell kuriositet. Den andre faktoren, samvittighetsfull, går på at 
man handler etter ens egen samvittighet, at man er selvdisiplinert, grundig og organisert. 
Dette er ofte pålitelige og hardtarbeidende mennesker. Ekstraversjon betyr at man er 
utadvendt, at man ønsker kontakt med andre og at man søker spenning utover, i motsetning til 
de som er introverte som søker spenning innover. Varme går nettopp på det å være vennlig og 
imøtekommende i sosiale situasjoner. Det er ofte empatiske, hensynsfulle, generøse og 
hjelpsomme mennesker. De er optimistiske og har stor tillit til andre. Den siste faktoren, 
nevrotisisme, går på det at man har en tendens til å oppleve negative emosjoner. Man har 
større sannsynlighet for å oppleve angst, skyld, skam og klinisk depresjon. Dette er personer 
som reagerer dårlig på stress og tolker ofte normale situasjoner som truende. Når det gjelder 
emosjonell forståelse, eller emosjonell intelligens, er dette et konsept som handler om evnen 
til å identifisere og mestre emosjoner hos seg selv, hos andre og i grupper.  

Det man i denne studien fant var en signifikant høyere grad av ekstraversjon hos kvinner enn 
menn, samt høyere grad av vennlighet og nevrotisisme. Mannlige studenter rapporterte mer 
fysisk aggresjon enn kvinnelige studenter. Kvinner hadde mer emosjonell forståelse enn menn, 
og da særlig på områdene empati, sosial ansvarsfølelse og interpersonelle forhold. Når det 
gjelder de mannlige studentene var fysisk aggresjon assosiert med lavere grad av vennlighet 
og lavere grad av ekstraversjon. For de kvinnelige studentene var høyere fysisk aggresjon 
assosiert med høyere grad av samvittighetsfølelse, depresjon, lavere emosjonell forståelse og 
større evne til tilpasning. Det var ingen kjønnsforskjeller i psykisk aggresjon, heller ikke i 
depresjon og angst. Den psykiske aggresjonen var assosiert med lavere grad av vennlighet og 
en lavere emosjonell forståelse for både kvinner og menn. I hovedsak kan man si at kvinner 
har generelt høyere emosjonell intelligens enn menn, og de er mindre fysisk aggressive enn 
menn. Menn er mer fysisk aggressive og det kan skyldes at de har mindre emosjonell 
forståelse og at de skårer lavere på vennlighet og ekstraversjon.  

3.2.3 Oppvekst 

En av artiklene diskuterer om partnervold kan sees i sammenheng med opplevd mishandling 
og omsorgssvikt i barneårene (White 2003).  



Studien er basert på en kohortstudie hvor mishandlede barn ble sammenlignet med ikke-
mishandlede barn og fulgt fram til ung voksen alder. Man ville se på langtidseffekter av 
barnemishandling. Målingene man foretok gikk på barnemishandling og omsorgssvikt i 
barneårene, og partnervold i ung alder. Man ville også finne ut om en slik assosiasjon er 
mediert av tidlig aggressiv atferd, dyssosial personlighetsforstyrrelse i voksen alder, 
fiendtlighet og alkoholproblemer for både kvinner og menn. Forsøkspersonene er individer 
som har vært utsatt for barnemishandling eller omsorgssvikt før 12 års alder, samt en 
kontrollgruppe som ble fulgt opp og intervjuet i en alder av 29. Variablene var vold i nær 
relasjon, barnemishandling og omsorgssvikt, og mediatorer som tidlig aggressiv atferd, 
dyssosial personlighetsforstyrrelse, alkoholproblemer og fiendtlighet. Kontrollvariabler var 
alder og etnisitet.  

Det man fant var at signifikant flere av de mannlige ofrene for mishandling og omsorgssvikt 
brukte vold mot partner enn mennene i kontrollgruppen. Og signifikant flere av de kvinnelige 
ofrene brukte fysisk vold mot partner enn kvinnene i kontrollgruppen. Flere kvinner enn menn 
i begge gruppene rapporterte å ha vært fysisk aggressiv mot partner. For menn fant man at 
barnemishandling og omsorgssvikt signifikant hadde sammenheng med dyssosial 
personlighetsforstyrrelse, men ikke tidlig aggresjon, alkoholproblemer eller fiendtlighet. 
Dyssosial personlighetsforstyrrelse medierte derfor effekten av barnemishandling og 
omsorgssvikt på senere partnervold for menn. For kvinner fant man en sammenheng mellom 
barnemishandling og omsorgssvikt og dyssosial personlighetsforstyrrelse, alkoholproblemer 
og fiendtlighet, men ikke aggresjon. Dyssosial personlighetsforstyrrelse, alkoholproblemer og 
fiendtlighet medierte derfor effekten av mishandling på senere partnervold for kvinner, men 
tidlig aggresjon gjorde ikke det.  

Man ser at det er en sammenheng mellom det å være offer for barnemishandling og risikoen 
for å bli voldelig mot partner i voksen alder. For begge kjønn er dyssosial 
personlighetsforstyrrelse en medierende faktor. 

3.2.4 Oppsummering av de indre faktorene  

Dersom man oppsummerer de indre faktorene ser man at læring er en sentral faktor til 
partnervold. Den sosiale læringsteorien, som dreier seg om å assosiere seg med andre og å 
oppleve positiv forsterkning fra mennesker rundt seg, er anvendelig på temaet partnervold. 

Når det gjelder personlighet og atferd ser man at emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse 
og dyssosial personlighetsforstyrrelse er korrelert med både impulsiv aggresjon og fysisk 
aggresjon. Man finner at ADHD har sammenheng med partnervold, men at det er mediert av 
verbal impulsivitet. Og man ser at menn er mer fysisk aggressive enn kvinner og at dette kan 
forklares ved at de har mindre emosjonell forståelse enn kvinner. 

Oppvekstvilkår har betydning for senere voldsutøvelse da man finner en sammenheng mellom 
opplevd barnemishandling og omsorgssvikt og senere fysisk aggresjon mot partner for både 
kvinner og menn. Denne sammenhengen imidlertid mediert av dyssosial 
personlighetsforstyrrelse, og for kvinner i tillegg mediert av alkoholproblemer og fiendtlighet.  

 

 



4 DISKUSJON OG KONKLUSJON 

4.1 Diskusjon 

Det man kan konkludere ut fra denne studien er at aggressiv atferd i intime relasjoner kan 
skyldes en hel rekke ting, og ofte er det flere årsaksfaktorer inn i bildet. For det første kan 
verbal konflikt og psykisk aggresjon være forløperen til fysisk vold, og dette kan igjen 
skyldes flere faktorer. Det er vist at fysisk vold mot partner er hyppigst i de første årene av 
ekteskapet. Ung alder, at paret har vært sammen i kort tid samt at begge partnere er i sitt 
første samlivsforhold er alle faktorer som har sammenheng med en større forekomst av 
partnervold. Dette kan skyldes umodenhet generelt, eller at partnerne rett og slett ikke kjenner 
hverandre godt nok, at de ikke oppfatter signal fra den andre og at det oppstår misforståelser. 
Det kan være at man ikke har gjort seg kjent med den andres reaksjonsmønster og derfor ikke 
vet hvordan man skal forholde seg til sin partner. Også lav sosioøkonomisk status vil være en 
belastning på forholdet generelt da dårlig økonomi ofte vil kunne utløse verbale konflikter. 
Partnere kan ha ulike oppfatninger om hva som skal prioriteres og konflikter vil lett kunne 
oppstå. Det kan være et spørsmål om overskudd og ressurser, underforstått at mennesker i 
lavstatusområder har mindre tid og penger til rådighet enn mennesker i høystatusområder. Det 
vil være en belastning på forholdet at paret ikke kan gjøre det de har lyst til, dra på ferier og 
liknende. I tillegg blir man i mindre grad utsatt for overvåking av signifikante andre, og man 
blir ikke utsatt for den samme sosiale kontrollen som man ville blitt dersom man hadde bodd i 
et område med høy sosioøkonomisk status. Slik sett vil det være en grobunn for konflikt og 
psykisk aggresjon.  

Det å ha små barn vil også utgjøre en risiko med tanke på å utløse konflikt. Man kan ha ulike 
syn på barneoppdragelse, og man kan være uenig om hvem sin tur det er å passe barnet osv. 
Det å ha barn er i tillegg en belastning på økonomien, og det fratar paret en god del alenetid. 
Småbarnsforeldre vil ha mindre tid til å være kjærester og til å pleie forholdet.  

Når det gjelder ulikhet mellom partnere viser funnene her at når en utradisjonell kvinne er 
sammen med en tradisjonell mann, er det større sjanse for at mannen vil ty til fysisk aggresjon. 
Forklaringen på dette kan være at den tradisjonelle mannen føler seg og sin autoritet truet av 
den frigjorte kvinnen, og at den utradisjonelle kvinnen på sin side føler seg hemmet. Funnene 
viser også at det er ugunstig at bare en av partnerne er i jobb. Den ene kommer seg ut av huset 
hver dag, mens den andre har den litt mer utakknemlige jobben som går ut på å stelle hus og 
hjem. En slik skjevhet i rollene vil altså kunne skape konflikt. 

Verbal konflikt i parforholdet kan også utløses av faktorer som skjer på utsiden av 
hjemmebanen. Dersom partnerne opplever stress, enten i jobbsammenheng eller andre arenaer, 
vil det øke risikoen for at man starter en konflikt på hjemmefronten. Det er også mest logisk å 
tenke seg at fysisk aggresjon kommer etter verbal konflikt eller i en periode med psykisk 
aggresjon. Noe annet vil være ren umotivert vold mot partner, som antyder at det er en 
alvorlig sinnslidelse eller tung rusproblematikk inn i bildet. Man kan si at partnervold skjer i 
forlengelsen av negativ atferd. Og at fysisk aggresjon er et produkt av negative interaksjoner 
kommet ut av kontroll. 

For det andre kan fysisk aggresjon mot partner knyttes opp til psykiske lidelser som dyssosial 
personlighetsforstyrrelse eller emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Disse to 
personlighetsforstyrrelsene korrelerer med fysisk aggresjon og impulsivitet.  

Den dyssosiale personlighetsforstyrrelsen preges av en uoverensstemmelse mellom individets 
atferd og gjeldende sosiale normer. Den kjennetegnes av en kald likegyldighet for andres 
følelser, ansvarsløs holdning, manglende evne til å opprettholde langvarige forhold, meget lav 



toleranse for frustrasjon og lav terskel for aggressive utbrudd, inklusive voldsbruk. Det er en 
manglende evne til å oppleve skyldfølelse eller til å lære av erfaringer, markert tendens til å gi 
andre skylden eller til rasjonalisering av egen atferd. Vedvarende irritabilitet kan også være en 
ledsagende egenskap.  

Den emosjonelt ustabile personlighetsforstyrrelsen kjennetegnes av en klar tendens til å 
handle impulsivt uten å tenke på konsekvensene. Stemningsleiet er uforutsigbart og svingende. 
Evnen til å planlegge framover kan være minimal, og utbrudd med intenst sinne kan ofte føre 
til vold eller ”atferdseksplosjoner”. Særlig skjer dette dersom impulsive handlinger blir 
kritisert eller motarbeidet av andre. Den kjennetegnes mer generelt av impulsivitet og 
manglende selvkontroll.  

Hvorfor noen får dyssosial personlighetsforstyrrelse eller emosjonelt ustabil 
personlighetsforstyrrelse skyldes kvalitative eller kvantitative forandringer av de faktorene 
som former normal personlighetsutvikling (Clarkin og Lenzenweger, 1996). Når det gjelder 
arv er det klart at dyssosial personlighetsforstyrrelse har et betydelig arvemessig innslag 
(Torgersen, 1995). For emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse spiller arv mindre rolle. 
Andre faktorer som spiller inn er skadelige forhold i fosterlivet, dårlig foreldrekompetanse 
som gjør at utviklingsprosessene til barnet blir forstyrret, samt traumatiske hendelser i 
barneårene som f.eks mobbing. Man ser at barn som er utsatt for barnemishandling og 
omsorgssvikt i barneårene har større tendens til å bruke vold mot partner i voksenlivet, men at 
dette er mediert av dyssosial personlighetsforstyrrelse. Man vet at arv spiller en stor rolle i 
dette, og barn som blir utsatt for vold av foreldre vil derfor få i pose og sekk fordi de blir 
påvirket av både arv og miljø. Man kan si at mennesker med dyssosial 
personlighetsforstyrrelse har en viss fiendtlighet i seg, og disse funnene gir derfor støtte til 
teorien om at partnervold er knyttet til fiendtlighet snarere enn at det har sammenheng med 
psykisk aggresjon.  

En annen lidelse som kjennetegnes av impulsivitet er ADHD (Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder), og den korrelerer med partnervold i voksen alder. Men denne sammenhengen er 
mediert av verbal impulsivitet. Sammenhengen her er altså knyttet til måten mennesker med 
ADHD fører en samtale, samt evnen til å diskutere og forhandle med partner. Mennesker som 
har denne verbale impulsiviteten har en tendens til å hoppe inn i samtalen og forstyrre andre 
som snakker, de har vanskelig for å vente på sin tur og klarer ikke tilpasse innholdet i 
samtalen til den de snakker til. I tillegg har de ofte problemer med å forhandle med partneren 
når det er en konflikt, derfor tyr de til fysisk aggresjon heller enn å komme fram til en løsning 
med verbale midler. 

For det tredje er læring en viktig forklaringsmodell til partnervold. Sosial læringsteori er vist å 
kunne brukes på temaet partnervold. Særlig er to av teoriens underpunkt anvendelige nemlig 
differensiell assosiasjon og differensiell forsterkning. Individer som er mest tilbøyelig til å 
bruke fysisk vold mot partner er de som ser på slik atferd som mer lønnsomt enn negativt. Det 
vil si at man får positiv forsterkning ved en viss type atferd. Sannsynligheten for partnervold 
er også større hos individer som har familiemedlemmer, venner og signifikante andre, som 
bedriver slik atferd selv. Man assosierer seg med disse personene fordi det er mennesker man 
ser opp til. Mennesker som bor i områder med lav sosioøkonomisk status, eller som lever 
isolert, er mer utsatt for å bruke vold mot partner, og en forklaring er at disse ikke får 
irettesettelse av folk i rundt seg. De får altså ingen negativ forsterkning av folk rundt seg og 
blir derfor mer tilbøyelig til å opprettholde en negativ atferd.  

Partnervold foregår på ulikt vis i ulike kulturer. Særlig er det skille mellom vestlige og ikke-
vestlige land. I vesten er det likestilling og man er mer individualistisk av seg. Her er både 
menn og kvinner voldsutøvere og både menn og kvinner er ofre for slik vold. I ikke-vestlige 



land derimot er det flest kvinner som er ofre for partnervold. Her har kvinner liten makt i 
samfunnet og det er holdninger og verdier i befolkningen som rettferdiggjør vold mot kvinner. 
Man tenker mer kollektivistisk, og likestillingen har kommet til kort. I slike samfunn blir man 
lært opp til et visst sett av holdninger, man er kanskje vitne til partnervold innad i familien.  

Det viser seg at mennesker med minoritetsbakgrunn er høyt representert når det gjelder 
partnervold. Krisesenterstatistikken i Norge viser at halvparten av beboerne har utenlandsk 
opprinnelse, og 95 % av disse kommer fra ikke-vestlige land. Disse har ofte en kulturell 
bakgrunn som gjør at de tenker annerledes rundt partnervold enn den jevne nordmann. De har 
blitt sosialisert inn i en kultur som i større grad tillater fysisk avstraffelse av kvinner. Samtidig 
står de i fare for å bli isolert dersom de ikke blir integrert inn i det norske samfunnet på en 
ordentlig måte. Dermed får de ingen input fra andre mennesker og risikerer å leve i isolasjon 
og frustrasjon. Graden av sosial kontroll fra medmennesker vil derfor bli minimal. Det kan 
derfor bli en ond sirkel med tanke på integreringen og en grobunn for partnervold. 

For det fjerde er rus en svært sentral faktor i forståelsen av aggressiv atferd i nære relasjoner. 
Her er det forskjellige meninger om hva som utgjør denne sammenhengen. Noen mener det er 
den indirekte sammenhengen som er viktigst, nemlig at et rusmisbruk fører til konflikt og 
misnøye i forholdet generelt. Andre mener rus kun er en medvirkende faktor til en 
multifaktoriell forklaringsmodell, mens andre igjen er mest opptatt av den akutte effekten av 
alkohol og dens sammenheng med partnervold.  

De fleste artiklene i denne studien støtter den proksimale effektmodellen, altså den akutte 
effekten. Det er vist at alkohol påvirker aggressiv atferd hos individer som allerede er 
disponert for å reagere på en voldelig måte. Kvinner rapporterer mer vold og mer alvorlig 
type vold i situasjoner når mannen drikker alkohol, enn situasjoner uten alkohol. Cannabis og 
opiater er ikke signifikant assosiert med en økning i mannlig partnervold. Det er heller ikke 
vist at bruk av flere rusmidler samtidig øker risikoen for partnervold mer enn den risikoen 
som er forbundet med det enkelte rusmiddel for seg.  

Funnene her viser at den akutte effekten av rus er en sentral årsak til partnervold. I tillegg er 
det vanskelig å komme fra teorien om at rus er en medvirkende faktor i en mer multifaktoriell 
sammenheng. Det kan være rimelig å spørre seg om hva som ligger bak en persons 
rusmisbruk. Det kan ha sammenheng med en stressende livssituasjon, eller det kan være en 
psykisk lidelse som ligger bak. Slik sett er det vanskelig å se på rusmisbruk som en isolert 
faktor. 

4.2 Begrensninger til artiklene brukt i denne litteraturstudien  

En begrensning til de artiklene som er brukt her er at de er ulike på måten de har definert 
volden på. Mange av de er heller ikke klar på hvilken type vold de har forsket på. Er det snakk 
om 1) mild og mindre alvorlig type vold, 2) alle typer vold eller 3) svært alvorlig type vold? 
Dette har betydning for generaliserbarheten til de ulike studiene. Og dette varierer i de ulike 
artiklene. Ofte har forfatteren benyttet seg av et standardisert spørreskjema for å foreta 
målinger om fysisk aggresjon, nemlig Strauss` Conflict Tactics Scale. CTS er det mest brukte 
verktøyet for å gjøre målinger på partnervold, og har derfor en fordel da man kan 
sammenligne ulike studier. Forsøkspersonene blir da spurt om hvor mange ganger de har gjort 
følgende i løpet av parforholdet: 1) kastet noe på partner, 2) dyttet eller tatt tak i partneren, 3) 
slått til partneren, 4) sparket, bitt eller slått partner med knyttneven, 5) slått partner med noe, 6) 
banket opp partneren, 7) truet partner med kniv eller skytevåpen, 8) brukt kniv eller 
skytevåpen mot partner. Man har da svaralternativene a) aldri, b) en eller to ganger, c) 3-5 
ganger, d) 6-10 ganger, e)11-20 ganger og f) 21 eller flere ganger. Dette krever at man skiller 
mellom f.eks 1) å kaste noe på partner og 6) å banke opp partner som er to ganske ulike typer 



av fysisk aggresjon med helt forskjellig alvorlighetsgrad. Artiklene til Testa, (2003), Frye, 
(2006), White, (2003) og Theriault, (2001) tar for seg den milde formen for vold, som f.eks å 
dytte partner eller å kaste noe på partner. Det er derfor klart at funnene i disse artiklene ikke 
kan generaliseres til tilfeller med intens partnervold. Demaris, (2003) derimot gjør et klart 
skille mellom a) intens partnervold, b) fysisk aggresjon og c) ingen fysisk aggresjon, i sine 
målinger. Det er viktig at man tydeliggjør dette skillet. Eksempelvis kan man, dersom man 
ikke har et klart skille mellom de ulike alvorlighetsgradene, finne at en større andel av 
voldsutøvere i parforhold er kvinner. I en metaanalyse av Archer (2002) undersøker han de 
ulike typene av fysisk aggresjon i Conflict Tactics Scale hver for seg for å finne ut om det 
forskjell på den volden kvinner utøver kontra den volden menn utøver. Han finner at flere 
kvinner enn menn tar i bruk de fleste typene av aggresjon, unntatt ”banke opp” og ”ta 
kvelertak”. Når det gjelder å skade partner fant han en overvekt av menn som utøver denne 
typen vold mot kvinner. Det er altså klart at det er menn som gjør størst skade når det kommer 
til vold i parforhold, og dette stemmer også med at menn oftest er større og sterkere enn 
kvinner. Det er viktig at dette kommer klart fram i artiklene slik at det gir et tydelig bilde av 
virkeligheten. 

Conflict Tactics Scale er et verktøy som har blitt kritisert for å ta fysisk aggresjon ut av sin 
kontekst, ikke ta konsekvensen av volden i betraktning, ikke å skille mellom mild og alvorlig 
type vold og å fokusere bare på begrensede former av aggresjon (White, Smith, Koss, & 
Figueredo, 2000). Man kan derfor spørre seg om CTS er et godt nok verktøy når man skal 
gjøre studier på partnervold. Conflict Tactics Scale 2 derimot går mer inn i detalj når det 
gjelder seksuell og psykisk aggresjon, samt konsekvensene av volden.  

En annen begrensning til disse artiklene går ut på hvilket materiale de har brukt. Spørsmålet 
er hvor representative de er. Mange av studiene har kun et lite utvalg, og ofte er det studenter, 
nygifte eller unge mennesker i sitt første parforhold. Fire av studiene (Frye, 2006, Eckhardt, 
2007, Testa 2003 og Edwards 2003) har alle små utvalg i sine studier. Spørsmålet er om man 
skulle hatt et større utvalg slik at man kan trekke flere og sikrere slutninger fra forskningen. 
Fem av studiene har et utvalg av kun unge mennesker (Frye, 2006, Eckhardt, 2007, Sellers, 
2005, Theriault, 2001, Burton, 2007). Her var deltakerne i gjennomsnitt i 20-årene. Man kan 
derfor ikke generalisere disse funnene til en befolkning over 30 år. Frye og Testa har kun 
nygifte i sin studie og man tenker seg derfor at tilfredsheten i ekteskapet er relativt høy. Man 
kan derfor ikke generalisere funnene til ekteskap hvor man har vært gift i lengre tid, og hvor 
tilfredsheten i ekteskapet trolig er noe lavere. Edwards, (2003) har i sin studie et utvalg av 
menn som sitter i fengsel i et år eller mindre for vold mot partner, og for ikke-voldelige 
forbrytelser. Her har man altså et materiale bestående utelukkende av lovbrytere, og man kan 
derfor stille spørsmålstegn ved om funnene i denne studien kan generaliseres til det store lag 
av befolkningen. Slep & O`Leary, (2005) har et mye større materiale, og har gjort sitt utvalg 
ved hjelp av en randomisert prosedyre nettopp med tanke på generaliserbarheten til funnene. 
Her fikk man et utvalg som var noenlunde representativt for den lokale befolkning, med 
forskjeller i alder, rase, familietype og inntekt. Deltakerne fikk i tillegg full anonymitet som 
gjør at man i større grad kan stole på de data som er samlet inn. Dette var en studie som gikk 
ut på mishandling og omsorgssvikt av barn, og det er derfor ekstra viktig med anonymitet til 
de som deltar for at man skal få riktige opplysninger.  

Når det gjelder måten målingene er gjort på er det klart at slike studier må basere seg på 
selvrapporteringer, både fra voldsutøveren og offeret for volden. Dette fordi det skjer i folks 
hjem og fordi det sjelden er vitner til volden. Artiklene i denne litteraturstudien er for det 
meste basert på selvrapporteringsdata. Det er vist at menn har en tendens til å underrapportere 
vold (Archer 1999), mens kvinner er mer villige til å rapportere om tilfeller av partnervold 
(Schafer, Caetano, & Clark, 1998; Sorenson, Upchurch, & Shen, 1996). Det kan derfor være 



vanskelig å verifisere holdbarheten til rapporteringene eller å vite om partnerne rapporterer 
om de samme hendelsene. I Testas studie, (2003) spesielt er dette et problem. Her finner man 
at mennene bagatelliserer voldens alvorlighetsgrad. Her har man gjort målinger på vold både 
med og uten alkoholpåvirkning. Det er kanskje ikke så rart at rapporteringene om vold under 
alkoholpåvirkning blir fordreide eller feilaktige da det er allment kjent at alkohol påvirker 
hukommelsen og oppmerksomhetsfunksjonen. Man kan da spørre seg om det er riktig å ta i 
bruk data hvor det er selvrapporteringer om eget alkoholforbruk og voldsutøvelse. Risikoen 
for at volden blir undervurdert eller underrapportert er absolutt tilstede når man tar i bruk 
selvrapportering. I Fals-Stewarts studier om alkohol og rusmisbruk, (2003) var man spesielt 
avhengig av at deltakerne i studien gjorde det de var blitt bedt om, nemlig å føre en daglig 
loggbok over alkoholinntak og voldsepisoder. Her har man ingen garanti for at loggene var 
riktig ført eller om det var sant det som ble skrevet ned. Man må derfor ha tillit til at 
forsøkspersonene har fulgt anvisningene og ta utgangspunkt i at dette er riktig. På et tema som 
partnervold er det spesielt viktig å være kritisk til data som blir samlet inn ved 
selvrapportering, fordi det er et tema som er stigmatiserende og et tema som bidrar til 
fordømmelse. Det er derfor tenkelig at noen av deltakerne i studien vil ”pynte på” svarene 
sine slik at de ser mer fordelaktige ut.  

I Fals-Stewarts to studier om hhv rusmisbruk og alkoholmisbruk er det også et spørsmål om 
det ikke foreligger konfundering av faktorene. Her blir det gjort målinger ved hjelp av daglig 
loggføring på rusbruk og tilfeller av vold. Det er klart at det også kan være andre hendelser 
enn rus som kan utløse en voldsepisode, men dette blir altså ikke loggført. Her har man bare 
tatt for seg mannens rusmisbruk, det kan tenkes at også kvinnens rusmisbruk er relevant i 
dette tilfellet, samt en rekke andre faktorer. Man har altså ikke i stor nok grad tatt hensyn til 
konteksten denne volden opptrer i. 

Jeg stiller meg også noe kritisk til at små barn utelukkende fremstilles som en negativ faktor 
når det gjelder partnervold. Det er først og fremst studiene til Slep, (2005) og DeMaris, (2003) 
som omhandler barn. Her kommer bare de negative aspektene ved å være småbarnsforeldre 
fram. I DeMaris` studie blir små barn i familien sett på som en stressor i og med at de er en 
økonomisk påkjenning samt at de opptar mye tid. Jeg savner synspunkt som ser på barn som 
en samlende faktor i et parforhold og som gir foreldrene en større ansvarsfølelse når det 
gjelder familien. Barn kan være det limet som holder forholdet sammen i tunge tider. Dette 
må være aspekter som snarere minsker risikoen for partnervold. Denne litteraturstudien er nok 
for liten til at man får et klart svar på dette.  

4.3 Begrensninger til denne litteraturstudien 

Denne oversikten baserer seg på kun et lite utvalg av artikler og man kan derfor ikke 
generalisere for mye på grunnlag av det. Man kan derimot få et innblikk i temaet og hvilke 
faktorer som er relevante i forskningen på partnervold. Man kan også få et innblikk i hvilke 
begrensninger som ofte finnes i denne forskningen, og hvilke utfordringer som ligger i veien 
for å få et klart og objektivt svar på årsaker til partnervold. Jeg valgte å bare søke i en 
database, nemlig psycINFO. Jeg kunne søkt i flere databaser og jeg kunne gjort et større 
utvalg av artikler, men da hadde det fort blitt en større oppgave og et mer tidkrevende prosjekt 
enn det som var meningen i dette tilfellet.  

En annen begrensning til denne litteraturstudien er at jeg har artikler som handler om alle 
typer fysisk aggresjon, altså er det litt for generelt. Ideelt sett kunne jeg bare ha tatt for meg 
artikler som har forsket på intens mannlig partnervold for eksempel.  

En begrensning er også at jeg kun har valgt å ta for meg mann-til-kvinne vold. Dette fordi jeg 
mener det er et større samfunnsproblem enn kvinne-til-mann vold. Det betyr ikke at kvinne-



til-mann vold ikke er viktig eller at det ikke forekommer. Det er mye forskning på kvinner 
som slår, og det er klart at dette også skaper mye elendighet. Trolig er det like traumatisk for 
barna når mor er voldelig som når far er voldelig. Eksempelvis kan også kvinne-til-mann vold 
være en utløsende faktor til fysisk aggresjon fra mannens side.  

4.4 Konklusjon 

Årsaken til vold i nære relasjoner er ikke entydig, men heller multifaktoriell. Både indre og 
ytre faktorer spiller inn. De viktigste årsakene synes for det første å være verbal konflikt og 
psykisk aggresjon. Altså viser det seg at fysisk aggresjon kommer i forlengelsen av den 
allerede negative atferden. Man kan spørre seg hva som utløser den verbale konflikten og den 
psykiske aggresjonen, og det er naturligvis multiple faktorer som kan gjøre det. Eksempler 
nevnt her er stress, små barn, lav sosioøkonomisk status, ulikhet mellom partnere og ung alder. 

For det andre spiller psykiske lidelser inn, som f.eks dyssosial personlighetsforstyrrelse og 
emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Mennesker med en sånn type lidelse vil ha en 
medfødt tendens til å være aggressiv og voldelig, altså en predisposisjon for partnervold.  

For det tredje er læring en viktig faktor, da spesielt assosiasjon med signifikante andre og 
forsterkning fra signifikante andre. Mennesker som omgås og ser opp til andre mennesker 
som er voldelig mot partner vil selv være i risiko for å bli voldelig nettopp fordi man lærer det.  

Sist men ikke minst er rus et viktig tema når man snakker om partnervold. Et rusmisbruk vil 
disponere for partnervold fordi alkoholen har en virkning på kognisjonen, samt at den fører 
med seg visse forventninger som gjør at man lettere vil kunne ty til fysisk vold når man er 
ruspåvirket. Det er altså ikke den indirekte effekten av ruspåvirkningen som er viktigst, men 
den akutte effekten av ruspåvirkning.  

Siden dette er en oversikt som er gjort på grunnlag av et relativt lite utvalg kan man ikke 
bruke disse funnene til å generalisere for mye. Men man får en smakebit på hva som finnes av 
forskning rundt temaet. Og man ser hvilke utfordringer som finnes når man skal gjøre 
forskning på et såpass vanskelig tema. Man kan imidlertid trekke slutningen at årsaken til 
vold i intime relasjoner er multifaktoriell, og at det ikke kan studeres utenfor sin kontekst. For 
å bekjempe denne typen vold kreves det mer kunnskap rundt temaet, det må gjøres mer 
forskning som tar hensyn til at det er et multifaktorielt tema og som tar hensyn til konteksten 
volden opptrer i. 
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