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KVINNORS DÖDLIGA VÅLD MOT MÄN I PARTNERRELATIONER1 
 

Christina Katihalidou 
 
 

I Sverige dömdes 24 kvinnor för dödligt våld mot partner mellan åren 
1995 och 2001. Syftet med denna studie är att få en inblick i och 
beskriva hur partnervåldet såg ut tiden före och under det aktuella 
brottet under denna period. Domarna har analyserats utifrån 
dokumentanalys och meningskoncentrering. Resultatet har visat att det 
som utmärker partnervåldet tiden före det aktuella brottet är 
omfattande förekomst av fysiskt våld. Även psykiskt våld förekommer 
fastän i mindre utsträckning. Då både fysiskt och psykiskt våld 
förekommer före det aktuella brottet, riktas det från både mannen och 
kvinnan mot varandra i över hälften av fallen och i resterande del, från 
mannen mot kvinnan. Kvinnan initierar inget fysiskt eller kombinerat 
våld mot mannen under parets relation. Våldet används främst för att 
få makt och kontroll över partnern eller situationen. I det dödliga 
våldet från kvinnan förefaller alkohol och olösta konflikter mellan 
paret ha viss betydelse för utgången. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Dödligt våld, kvinnliga förövare, partnervåld 
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I n l e d n i n g 

 
I Sverige utförs det varje år i genomsnitt 100 fall av dödligt våld i form av mord, dråp 
och misshandel med dödlig utgång. Denna siffra har varit relativt konstant under de 
senaste 30 åren (Brottsförebyggande Rådet, 2006). En majoritet av dem som fälls för 
dessa brott är män och våldsbrotten begås sällan mellan främlingar. Eftersom kvinnor 
är det vanligaste offret när det gäller dödligt våld inom familjen hamnar ofta mäns brott 
mot kvinnor i fokus vid diskussion och vid studier om partnervåld med dödlig utgång. I 
Sverige var det mellan 1995 och 2001 24 kvinnor som dömdes för dödligt våld mot sin 
partner (Yourstone, 2003). Årligen uppskattas tre till fyra män dödas av en kvinna som 
de har en nära relation till (Brottsförebyggande Rådet, 2006). Att kvinnors dödliga våld 
mot män är i minoritet betyder inte att det är mindre viktigt att undersöka och studera 
vad som föranlett denna handling. Genom att studera våldet närmre kan viktig 
information erhållas så att hjälp och stödåtgärder kan sättas in i tid och kanske 
förhindra ett negativt händelseförlopp. Med anledning av detta och på grund av ringa 
specifik forskning i Sverige om kvinnors dödliga våld i partnerrelationer fokuserar 
denna studie just på partnervåldet i de fall där kvinnor dömts för dödligt våld mot sin 
partner. Studien är en delstudie på Jenny Yourstones material inhämtat till hennes 
magisteruppsats Kvinnor som dödar (2003).   
 
Kvinnors brott mot män belyses allt oftare i media och flera studier har gjorts inom 
området. I Sverige återfinns forskning om kvinnor som dödar i en jämförande studie 
mellan mäns och kvinnors psykosociala bakgrundsfaktorer av dödligt våld (Yourstone, 
2003). Det finns också en undersökning av likheter och skillnader mellan kvinnliga och 
manliga förövare gällande olika variabler före, under och efter brottssituationen vid 
dödligt våld (Ekström, 2006) samt en studie om utmärkande drag hos dem som begått 
partnervåld, och i denna har samtliga fall i Sverige mellan 1990 och 1999 där 
partnervåld förekommit granskats (Belfrage & Rying, 2004). Utöver dessa finns även 
forskning som fokuserar på det dödliga våldet i Sverige mer generellt (Petersson & 
Rying, 2004).  
 
 

Definitioner 
 
Enligt The World Health Organization  (WHO) finns det olika sätt att definiera våld. 
WHO definierar våld som: att medvetet bruka fysisk styrka eller makt genom hot eller 
egentligt våld mot sig själv, en annan person, en grupp eller ett samhälle som resulterar 
i, eller där det finns hög risk, att man genom handlingen orsakar fysisk- och /eller 
psykologisk skada, död eller förlust. Det som utesluts från WHO:s definition är 
oavsiktliga handlingar av våld så som exempelvis trafikolyckor eller dylikt (WHO, 
2002-min översättning).  
 
Ett likartat sätt att definiera våld är enligt Forskningsgruppen Riksorganisationen 
Sveriges Professionella Kriscentra för Män (2005) som i sin definition av våld stöder 
sig på Per Isdals uppdelning (2001) : 
 
• Fysiskt våld: Varje form av oönskad fysisk beröring och fysisk handling som skadar 
och orsakar fysisk smärta. 
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• Psykiskt våld: Kränkningar med ord och handlingar som riktar sig mot den 
närståendes person, egenskaper eller människovärde. Psykiskt våld är också direkt hot 
om fysiskt våld och våldsamma konsekvenser och indirekt hot om till exempel 
självmord eller hot riktat mot annan närstående, husdjur eller egendom. Begränsning av 
den närståendes rörelsefrihet är psykiskt våld. 
 
• Sexuellt våld: När någon blir tvingad att delta i eller se på sexuella handlingar mot sin 
vilja. Sexuellt våld är de handlingar som uppfattas av den närstående som sexuellt 
kränkande. 
 
• Materiellt våld: Den aggressivitet som riktas mot och förstör materiella ting både i och 
utanför hemmet och som skapar oro och rädsla. 
 
• Latent våld: Stark ilska och aggressivitet som är inbunden och visar sig i 
kroppshållning och kroppsuttryck och som skapar rädsla, upplevs som ett hot om 
våldsamma konsekvenser och/eller påminner om tidigare erfarenheter av fysiskt våld. 
 
WHO delar, liksom riksorganisationen ovan, i sin definition också upp våldet i olika 
kategorier: Våld och försummelse mot barn, ungdomsvåld, partnervåld, misshandel av 
äldre samt sexuellt våld. Med partnervåld menas vidare varje beteende inom en 
partnerrelation som orsakar fysisk, psykologisk eller sexuell skada inom relationen. 
Detta inkluderar handling så som fysisk aggression som innebär slag eller sparkar, 
psykologisk skada genom att skrämmas, hota eller kränka sin partner, påtvingat sexuellt 
umgänge eller annat kontrollerat beteende så som att isolera sin partnern från familj och 
vänner, övervaka och förfölja partnern, styra och begränsa rörelsefriheten samt 
begränsa tillgången till information eller hjälp (WHO, 2002). 
 
Med partner, inom begreppet partnervåld, menas här, den person någon är gift, sambo, 
pojkvän/flickvän med eller har en pågående men nystartad relation med i form av 
relativt regelbundna träffar (Walton-Moss, Manganello, Frye, & Campbell, 2005: 378).   
 
Med våldsbrott anses i lagstiftningen i huvudsak mord, dråp, misshandel, våldtäkt, rån 
och våld mot tjänsteman. Straffen för de olika brotten varierar mellan kraftiga böter och 
livstids fängelse. Endast undantagsvis är det tillåtet att använda våld (Sveriges Rikes 
Lag, 2006).  
 
Med dödligt våld menas enligt juridisk mening uppsåtligt våld mot någon annan person 
som lett till döden och som av rättsväsendet bedömts som kriminellt enligt tredje 
kapitlet, Brottsbalken (Sveriges Rikes Lag, 2006).  
 
1§ Den som berövar annan livet, dömes för mord till fängelse i tio år eller på livstid. 
2§ Är brott som i 1§ sägs med hänsyn till de omständigheter som föranlett gärningen eller eljest att anse 
som mindre grovt, dömes för dråp till fängelse. 
 
Vidare framkommer enligt 29 kapitlet, 3§, första stycket och andra punkten i 
Brottsbalken att det i särskilda fall finns förmildrande omständigheter vid dödligt våld 
(Sveriges Rikes Lag, 2006): 
 
 ”…skall såsom förmildrande omständigheter, vid sidan av vad som är föreskrivet för vissa fall, särskilt 
beaktas om den tilltalade till följd av psykisk störning eller sinnesrörelse eller av någon annan orsak haft 
starkt nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande.” 
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Definitionen av dödligt våld beskrivs enligt Rying ( 2001) som de polisanmälda fall av 
uppsåtligt våld som lett till döden, det vill säga mord, dråp, misshandel med dödlig 
utgång och barnadråp, och som av rättsväsendet slutgiltigt bedömts som kriminellt 
dödligt våld. 
 
De ovan nämnda definitionerna av våld samt partnervåld anses här komplettera 
varandra och används vidare i studien där begreppen förekommer. Ett undantag är dock 
det latenta våldet i denna studie som också betraktas som en form av psykiskt våld. 
 
 

Teoretisk referensram 
 

Teoretiska förklaringsmodeller om kvinnlig brottslighet 
 
Det finns olika förklaringsmodeller till varför våldsbrott begås. Enligt social 
inlärningsteori, som är en av förklaringsmodellerna, anses att kvinnor är tränade till att 
undvika våldsamma uttryck (Pollock, Mullings & Crouch, 2006; Bandura, 1989). Det 
finns flera forskningsresultat som stöder social inlärningsteori. Våldsamma kvinnor har 
exempelvis oftare än icke våldsamma kvinnor varit utsatta för övergrepp i barndomen 
(Pollock, Mullings & Crouch, 2006).  I Yourstones studie (2003) framkommer att de 
kvinnliga förövarna till dödligt våld har fler försvårande omständigheter i sin 
psykosociala bakgrund under uppväxten än de manliga förövarna. Studien visar också 
att betydligt fler kvinnliga förövare som dömts för dödligt våld har haft ett ogynnsamt 
emotionellt klimat i familjen där det förutom sexuella övergrepp även har funnits 
mentala problem/sjukdom hos föräldrarna under uppväxten. Dessa kvinnor har 
dessutom oftare varit utsatta för psykisk misshandel och traumatiska händelser. Den 
sociala inlärningsteorin stipulerar vidare att våld föder våld. Detta påstående grundar 
sig på att förtryck i många fall har effekter som i förlängningen ökar sannolikheten för 
nytt våld. Våldsutövning kan leda till maktlöshet, självförakt, skam, förlust av värdighet 
och kärlek, avvisande och utstötning. Våldsutövningen drabbar därigenom självkänslan, 
och dålig självkänsla blir nästa gång en medverkande kraft för nytt våld (Isdal, 2001). 
 
En del forskning betonar att eftersom könsrollerna mellan män och kvinnor tenderar att 
närma sig varandra allt mer förefaller brottsligheten mellan män och kvinnor också 
följas åt (Sarnecki, 2003) Traditionellt typiskt kvinnligt beteende förväntas vara mer 
passivt, mindre initiativrikt, mindre aggressivt och maktlystet, innefatta större respekt 
för lagar och normer samt att vara mer empatisk och ansvarskännande än män 
(Walldén, 1999). Det har också visat sig att flickor som är aggressiva när de är små är 
mindre benägna att fortsätta med detta när de växer upp. En orsak till detta kan vara att 
ett sådant beteende inte förstärks av omgivningen. Istället använder sig flickor av social 
manipulation som skvaller, intriger och utfrysning av andra – en form av aggressiv 
psykisk misshandel som förefaller vara en framgångsrik metod och som kan bli föremål 
för belöning av omgivningen (Danielsson, 2006). 
 
Under 1960- och 1970-talen ökade den kvinnliga brottsligheten. På den tiden öppnades 
möjligheterna för kvinnor att få en yrkeskarriär med ökade krav på lika möjligheter som 
för män. Kvinnorna påverkades då, enligt inlärningsteoretiker, genom att ärva både 
positiva och negativa beteendemönster från den nya omgivningen (Bergström, 2000).  
Detta har vidare av sociala inlärningsteoretiker ibland tolkats som en bekräftelse på att 
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den sociala situationen, frigörelsen och kraven på likaberättigande är avgörande för 
kvinnors ökade brottslighet. På samma sätt kan den sociala inlärningsteorin också anses 
vara otillräcklig som förklaringsmodell eftersom det uppstod en nedgång i allvarlig 
kriminalitet under 1980-talet. Det har inte påvisats att ökad jämlikhet i sig innebär att 
kvinnor begår fler grova brott (Ekbom, Engström & Göransson, 1992, refererat i 
Bergström, 2000). 
 
Enligt en mer biologisk förklaringsmodell förklaras skillnaden i brott mellan män och 
kvinnor genom att det manliga könshormonet testosteron är en bidragande orsak till att 
mannen är mer våldsbenägen än kvinnan (Ekbom, Engström & Göransson, 1992, 
refererat i Bergström, 2000). Denna biologiska förklaring stöds enligt viss forskning 
eftersom det förefaller finnas samband mellan testosteron och aggressivitet (Kolb & 
Whishaw, 2005). Ännu en biologisk förklaring till kvinnors brottslighet har varit att 
kvinnor är hämdlystna, speciellt under menstruationsperioden, en kontroversiell 
förklaringsmodell som har anklagats för att vara sexistisk (Danielsson, 2006).  
 
Psykologiska förklaringsmodeller hävdar att inre processer hos individen snarare än 
sociala faktorer påverkar utfallet. En av de psykologiska modellerna för våldsamt 
beteende är kvinnlig aggression (Pollock, Mullings & Crouch, 2006). Kvinnor som 
begår våldsamma handlingar, agerar så på grund av överkontrollerad aggression. 
Kvinnor internaliserar ilska, och omvandlar den genom att, istället för att rikta den mot 
föremålet för vreden, känna besvikelse, depression och förtvivlan. På så vis utvecklas 
inte ilskan till aggression mot något eller någon utan vänds inåt, och kvinnan lägger 
ofta skulden på sig själv. Dessa kvinnor upplever vidare mycket stress på grund av att 
de blockerat möjligheterna att få utlopp för sin ilska. Ett exempel, enligt denna teori, är 
den illa tilltygade eller misshandlade frun som inte endast dödar sin man utan också 
brukar övervåld mot honom då han redan är död, genom att hugga honom upprepade 
gånger (Pollock, Mullings & Crouch, 2006). Män tenderar att använda våld för att 
kontrollera sin omgivning, medan det kvinnliga våldet snarare kan sägas vara ett 
uttryck för att det inre trycket blir för starkt. Våldet för kvinnors del kan således sägas 
fungera som en ventil där de utlösande faktorerna är stress och frustration. Det som 
utlöser manligt våld förefaller istället vara hotad maktställning och könsrollsidentitet 
(Brå-rapport, 1999).   
 
Walker (1984; refererat i Ekström, 2006) har genom forskning om kvinnors 
våldsbenägenhet utvecklat innebörden i begreppet ”the battered woman syndrome”. 
Med begreppet anses att kvinnan fastnar i en inlärd hjälplöshet som medför att hon 
känner sig fångad och att hon inte kan ta sig ur förhållandet. Utifrån Walkers begrepp 
har sedan the self-defense theory utvecklats. Enligt denna förklaringsmodell dödar 
kvinnan mannen för att skydda sig själv (Serran & Firestone, 2004; Browne, 1987).  

 
En omfattande studie visade att kvinnor lika ofta använde våld mot sina män som män 
använde våld mot sina kvinnor. Denna undersökning visar att kvinnor är lika 
våldsbenägna som män och därmed att våld inte kan knytas till könsroller som, 
mansroll och mansdominans. Samma undersökning påvisade skillnader, bland annat att 
mäns våld leder till sex gånger mer fysisk skada än kvinnors. Med stöd i denna skillnad 
har vissa  forskare, i likhet med Walker, förklarat att orsaken till kvinnors våld kan vara 
att kvinnors och mäns våld är två skilda ting och att kvinnors våld är att betrakta som 
motvåld eller försvarsvåld ( Strauss & Gelles, 1990, refererat i Isdal, 2001).  
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Tidigare forskning 
 

Generellt om våldsbrott i Sverige 
 

Generellt sker det dödliga våldet i huvudsak i socialt marginaliserade miljöer av socialt 
marginaliserade personer (Pettersson & Rying, 2004). 
 
Dödsorsaksstatistiken visar att det dödliga våldet inte ökat i de nordiska länderna under 
de senaste decennierna utan är relativt konstant (Petersson & Rying, 2004; von Hofer 
2003; Westfelt, 2001; Balvig, 2000).  I det dödliga våldet används generellt någon form 
av vapen (skjutvapen, kniv, stickvapen eller hugg-/ slagvapen). Att använda kniv som 
vapen är den dominerande våldsmetoden och för kvinnor den absolut främsta. I de fall 
vapen inte används är strypning och kvävning de vanligaste metoderna (Pettersson & 
Rying, 2004).  
 
Dödligt våld mellan personer som inte är släkt begås oftast av nära bekanta. Det är då 
ofta våld i missbruksrelaterade och/eller kriminella miljöer. I uppskattningsvis 60 
procent av fallen är såväl offer som gärningsman alkoholmissbrukare och motiven 
domineras av så kallade fyllebråk om bagatellartade saker. Det förekommer också 
motiv som uppstår ur konflikter och uppgörelser i kriminella kretsar (Petterson & 
Rying, 2004). Studier visar på att alkohol generellt är starkt korrelerat till våldsbrott och 
särskilt vid dödligt våld. Såväl svensk som internationell forskning om dödligt våld 
visar på att 86 procent av gärningsmännen och 75 procent av offren var 
alkoholpåverkade vid tiden för brottet (Petterson & Rying, 2004). En stor andel av 
gärningsmännen och offren var också alkoholmissbrukare (Petterson & Rying, 2004; 
Lenke, 1989). En betydligt mindre andel narkotikamissbrukare förekom i jämförelse 
med alkoholmissbrukare. Narkotika är enligt studier inte så vanligt förekommande vid 
våldsbrott. Det är särskilt ovanligt i fall inom familjen (Petterson & Rying, 2004; 
Wikström 1992; Kulhorn, 1984). Även sexualmord är mycket ovanliga i Sverige 
(Petterson & Rying, 2004). 
 

 
Kvinnor, brottslighet och våld 
 
Traditionellt sett har våldets utövare beskrivits i form av en man som brukat våld i 
bland annat krigshandlingar, i slagsmål eller på hemmaplan. Kvinnorna å andra sidan, 
har ofta uppfattats som våldsoffer som i bland annat krigssituationer blivit 
massakrerade, slagna eller våldtagna. På senare tid har dock denna syn av kvinnor som 
enbart offer blivit ifrågasatt. Kvinnorna har förvisso varit offer för övervåld från mäns 
sida men de har också figurerat som de som slagit och dödat (Österberg & Lindstedth, 
2005).  
 
Kvinnor liksom män begår våldsbrott men mindre utsträckning än män. Utvecklingen, 
under perioden 1975-1995, visar på en ökning med ungefär tre femtedelar (60%) bland 
antalet kvinnor misstänkta för denna typ av brott (Walldén, 1999). De brottstyper som 
dominerar för kvinnor är snatteri, förskingring, förfalskning och bedrägeri (Bergström, 
2000). Fortfarande är kvinnor starkt underrepresenterade i förhållande till männen 
oavsett brottstyp (Danielsson, 2006).  
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Kvinnliga förövare till dödligt våld är mindre synliga från samhällets sida sett. De 
tenderar att vid tiden för det aktuella brottet ha en mer ordnad tillvaro än manliga 
förövare, utåt sett, samt är mindre brottsbelastade innan det aktuella brottet än män. De 
kvinnor som dödat har också en benägenhet att i mindre utsträckning än män visa ett 
aggressivt utagerande beteende under uppväxten (Petterson & Rying, 2001). Vuxna 
kvinnor som begår brott har i sin ungdom begått färre brott än män (Bergström, 2000) 
 
Att kvinnor dödar andra kvinnor är ovanligt. De flesta förövarna planerar inte 
handlingen i förväg, och det dödliga våldet tenderar att vara impulsivt (Ekström, 2006). 
Enligt studier om kvinnors dödliga våld framgår att våldet ofta uppstår kring konflikter 
av olika slag (Ekström, 2006; Bremberg, 2001; Chimbos, 1993; Goetting, 1988), något 
som förefaller vara mer karakteristiskt för kvinnliga förövare. En typ av konflikt 
tenderar för kvinnor att vara dödande i samband med konfrontationer inom familjen. 
Hälften av de kvinnliga förövarna, enligt en studie av Ekström (2006), dödade på grund 
av konflikter kring äktenskap, sex eller kärlek. I fallen där kvinnor varit gärningsmän 
har motiven till det dödliga våldet bland annat varit svartsjuka (Rying, 2001) och någon 
form av konflikter i missbruksrelaterade situationer (Petterson & Rying, 2004). 
 
En del av förövarna vid dödligt våld i Sverige är psykiskt sjuka (Pettersson & Rying, 
2004). Det förefaller finnas viss riskökning för kriminalitet och våldsbrottslighet för 
kvinnor med psykisk sjukdom men kvinnor är ändå i jämförelse med män, med psykisk 
sjukdom, underrepresenterade. Den förhöjda risken för en psykiskt sjuk individ, till 
skillnad mot en psykiskt frisk individ att vid trettio års ålder ha blivit dömd för ett 
våldsbrott tenderar att vara elva gånger för kvinnorna i jämförelse med fem gånger för 
männen (Hodgins & Jansson, 2002, refererat i Ekström, 2006).  
 
I en studie gjord av Ghitta Weixmann-Henelius (2004) framkom att av de våldsbenägna 
kvinnor hon undersökt hade fler kvinnor än väntat personlighetsstörningar. Många av 
kvinnorna hade diagnosen borderline och var emotionellt obalanserade samt fler än 
väntat hade antisocial personlighetsstörning, vilket i tidigare studier visat sig vara 
vanligare hos kriminella män. En antisocial personlighetsstörning visar sig genom att 
personen i stora drag är egocentrisk och manipulativ, där den egna tillfredsställelsen är 
primär. Personen lider av brist på ånger, skuldkänslor, empati och kan i vissa fall vara 
helt opåverkbar av bestraffning (Weizmann-Helenius, 2004).  

 
Då det förekommer instrumentellt, det vill säga överlagt och planerat dödligt våld 
förefaller motiven ofta vara att få ut försäkringspengar, rädsla för en förälder eller försök 
att förhindra en romans (Scott & Davies, 2002). Andra motiv kan vara bristande 
tålamod med ett barn (Goetting, 1988), en vilja att uppnå ett ekonomiskt och/eller 
sexuellt mål (Chan, 2001), hämnd samt hatbrott (Rying, 2000). 
 
Kvinnor har en högre tröskel innan de tar steget att utföra dödligt våld och har ofta 
byggt på frustration under en längre tid. I det dödliga våldet tenderar kvinnorna att 
träffa dödliga områden som bröstet, halsen eller huvudet (Gillespie, 1989). 
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Partnervåld 
 

Statistik gällande partnervåld varierar något eftersom definitionen av våldet skiftar. I 
vissa fall kan exempelvis psykisk misshandel inrymmas i statistiken och ibland endast 
fysisk misshandel. Partnervåld förekommer mer eller mindre i de flesta etniska- och 
socioekonomiska grupper och i både homosexuella och heterosexuella relationer 
(McHugh, 2005).    
 
Drygt fem miljoner våldshandlingar mot kvinnor orsakat av en partner anmäls i USA 
varje år. Åldern varierar från 18 år och uppåt (Tjaden & Thoennes 2000).  Den faktiska 
brottsligheten kan dock vara tio gånger högre än den brottslighet som polisen 
rapporterar. Mörkertalet minskar i takt med den allvarlighetsgrad som kännetecknar 
olika våldshandlingar (Kuhlhorn, 2004).  
 
Partnervåld är våld som äger rum inom nära relationer eller maktsystem, i regel från 
någon som är starkare eller har mer makt mot någon som är svagare eller har mindre 
makt. Utmärkande för partnervåld är att det bara uppträder inom relationen och inte 
eller i minimal utsträckning annars i livet. Partnervåldet har sitt ursprung i en vanmakt 
som antingen är personlig och rör sig då om personliga problem så som exempelvis 
dålig självkänsla och bristande tillit eller relationell, det vill säga knutet till svårigheter 
som handlar om förhållandet som exempelvis närhet och beroende. Partnervåldets 
funktion kan vara att styra och kontrollera den andre inom ramarna för det maktsystem 
paret befinner sig i, upprätthållande och stärkande av makt. Partnervåldets funktion kan 
också vara ett slags stärkande av det egna självförtroendet, det vill säga att våldet ger en 
upplevelse av att utövaren är en viktig och betydelsefull person (i kontrast mot hur 
personen kanske känner sig annars). Partnervåldet är således nära knutet till hållningar 
och värdesystem som behöver tydliggöras (Isdal, 2001).  
 
En förklaring till varför kvinnor dödar sina manliga partners kan vara att deras partners 
anses vara deras största hot. Kvinnor som begår partnermord dödar oftast då de 
upplever hot och fara för sitt eget eller sina barns liv (Browne, Williams & Dutton, 
1999; Daniel & Harris, 1982; Chimbos, 1978; Totman, 1978). Flera studier om 
partnermord bekräftar att kvinnliga förövare i större utsträckning än män, blivit hotade 
av offret före det aktuella brottet och tillgriper våld mot sin partner ofta i självförsvar 
(Walker, 1989, refererat i Yourstone, 2003). Dessa kvinnor upplever också vid 
upprepade tillfällen våld och hot under den tid då mordet begås (Browne, Williams & 
Dutton, 1999;Browne, 1987).  
 
En studie har visat på att de misshandlade kvinnor som slutligen dödat sin partner 
aldrig försökt ringa polisen, eller tvärtom ringt polisen åtta gånger eller fler för att 
försöka få hjälp, men fick ingen respons på detta. Båda fallen indikerar att kvinnorna 
som slutligen dödade sin partner, saknade tilltro till att få extern hjälp (Grant & Curry, 
1993, refererat i Yourstone, 2003) 
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 Riskfaktorer i  partnervåld  
 
Partnervåldet kan också variera beroende på parets förhållande till varandra. Studier 
som jämfört olika faktorer sinsemellan har visat på att det finns komponenter som kan 
förutsäga partnermord i partnerrelationer. Två komponenter som jämfördes med 
varandra var gifta och sammanboende par. Det har visat sig att sammanboende par 
löper större risk att bli dödade av sina partners än gifta par (Shackelford, 2001; Wilson, 
Jonson & Daly, 1995; Daly & Wilson, 1988). Eftersom studierna är gjorda i USA bör 
man också ha det landets betydelse av civilståndet i beaktande vid jämförelsen. Att 
exempelvis vara sammanboende i USA innebär inte det samma som att vara 
sammanboende i till exempel Sverige (min anmärkning). Även ålder, där man jämförde 
olika komponenter med varandra, tycks vara en faktor. (Shackelford, 2001; Daly & 
Wilson, 1988). Män i samboförhållanden löpte 10 gånger större risk att bli dödade av 
sin partner i jämförelse med gifta män. Inom äktenskapet minskade risken att bli dödad 
med ökad ålder. I kontrast var risken att dödas av sin partner som störst hos 
medelålders män i samboförhållanden. Åldersskillnad mellan paren, oavsett om de är 
sambos eller gifta, anses också ha betydelse eftersom det förefaller finnas större risk att 
bli dödad av sin partner om kvinnan är mycket äldre eller mycket yngre än mannen 
(Shackelford, 2001).  Till sammanhanget hör dock att civilståndets betydelse kan 
variera beroende på var att dessa studier är gjorda i USA med deras innebörd av 
exempelvis sambobegreppet.   
 
Partnervåld begås, liksom i övrigt våld generellt, oftast mellan par som har förtärt 
alkohol eller som missbrukar alkohol. Oftast har offret inte missbrukat alkohol i 
stunden men förefaller ha problem med alkoholmissbruk i övrigt (Finney, 2003).  
Studier visar att alkohol kan ha bidragit till ett eskalerande av en konflikt mellan paret 
som slutligen mynnat ut till partnervåld. Stor konsumtion av alkohol och olika 
alkoholmönster mellan partners kan ofta vara en källa till konflikter i dessa relationer. 
Trots att alkohol ibland kan framkalla våldet kan det således också vara ett symtom till 
större problem mellan paret, som exempelvis svårigheter i förhållandet (Finney, 2003). 
Alkoholmissbruk är alltså vanligt förekommande vid partnervåld och kan förutsäga 
partnervåld över tid. Våldet tenderar dessutom att accelerera med ökad mängd 
alkoholkonsumtion (Finney, 2003; White and Chen, 2002; O`Farrel, 1999). 
 
Andra individuella riskfaktorer för partnervåld förutom alkohol- och 
narkotikamissbruk, enligt studier från USA, kan vara promiskuöst beteende, lägre 
utbildning, arbetslöshet, att ha en annan etnisk bakgrund är sin partner, skild eller 
separerad (vanligast vid kvinnors våld mot män) eller att ha en våldsam, kontrollerande 
och svartsjuk parter (vanligast vid mäns våld mot kvinnor). Riskfaktorer som rör 
relationen kan vara skillnader mellan paren som rör inkomst, utbildning, status inom 
arbetet samt dominans och kontroll, det vill säga psykisk misshandel från den manliga 
partnern. Även fattigdom, lågt ”socialt kapital” med bristande eller inget socialt nätverk 
samt traditionella normer som styr partnerns agerande, exempelvis att kvinnan bör 
stanna hemma och vara undergiven mannen för att sköta om hem och hushåll, är 
faktorer som kan öka sannolikhet för partnervåld. Det senare är också en form av 
isolering eller frihetsberövande som kan förekomma på grund av den andra partnerns 
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svartsjuka eller rädsla för att förlora sin partner (Crandall, Nathens, Kernic, Holt & 
Rivara  2004; Heise & Garcia- Moreno, 2002; Tjaden & Thoennes 2000).      

 
 
Våldshandling och påverkan 
 
Kvinnor och män använder olika sätt för att kontrollera och utöva makt mot sin partner 
i hemmet. Kvinnorna använder oftast psykisk misshandel exempelvis hot, kränkningar, 
ekonomiskt utnyttjande och förtal av mannen inför de gemensamma barnen 
(Danielsson, 2006). Kvinnorna kan också utöva våld mot männen i form av fysiskt 
våld, genom att slå med örfilar, sparkar, slag med knytnävar, spotta på mannen, 
använda tillhyggen så som stenar, brödkniv, skålar och flaskor som de ofta kastar på 
mannen eller använder vid slag. De använder sig främst av köksredskap. Ytterst sällan 
använder kvinnan skjutvapen. Männen i sin tur är enligt statistiken mer benägna än 
kvinnorna att skada kvinnan fysiskt. Enligt forskning använder 75 procent av kvinnorna 
någon typ av vapen vid våldsbrott i jämförelse med männen som endast använder vapen 
till 25 procent. Orsaken till detta förefaller vara att kvinnor ofta kompenserar för sin 
många gånger mindre kroppsstyrka (Palmberg & Wasén, 2003). 
 
Beroende på hur allvarligt våldet är varierar de fysiska skadorna som uppkommer vid 
partnervåld. De mest förekommande skadorna enligt studier förefaller vara: blåmärken, 
knivsår, skador i bäckenbenet, huvudvärk, smärtor i rygg, frakturer, gynekologiska 
skador, sexuellt överförbara sjukdomar så som HIV/AIDS, skador i centrala 
nervsystemet, hjärt- och cirkulationsproblem samt psykiska symtom som 
sömnsvårigheter, flashbacks och emotionell obalans orsakat av PTSS (Post-traumatiskt 
stressyndrom) (Plichta 2004; Campbell, Jones, Dienemann, Kub, Schollenberger,& 
O’Campo  2002; Heise & Garcia-Moreno, 2002; Tjaden & Thoennes, 2000). Vid 
fysiskt våld förekommer också emotionell och psykisk misshandel (Tjaden & 
Thoennes, 2000). 
 
Symtom som tenderar vara mest förekommande efter att ha varit utsatt för partnervåld 
är depression, antisocialt beteende, suicidalt beteende (vanligast hos kvinnor), ångest, 
låg självkänsla, bristande tillit samt rädsla för intimitet  (Roberts, Klein, & Fisher, 2003 
; Coker, 2002; Heise & Garcia-Moreno, 2002; Bergen 1996). 
 
Resultat från studier visar också att misshandel från kvinnor mot män inte tas på lika 
stort allvar som när män misshandlar kvinnor. Verbal provokation tas också ofta som 
en rättfärdigande ursäkt då kvinnor misshandlar, vilket det inte tenderas att göra för 
män. Det finns enligt dessa studier ett stort behov av att undersöka kvinnors våld mot 
män och också för att belysa hur våldet från kvinnorna mot männen egentligen ser ur 
(Harris & Cook, 1994) 
 
 

Syfte 
 
Det har efter granskning visat sig att det förekommer partnervåld i de fall där kvinnorna 
dödat sin manliga partner i Sverige under perioden 1995-2001 (Yourstone, 2003). 
Syftet med föreliggande studie är att beskriva vad som är utmärkande för partnervåldet 
tiden före och under det aktuella brottet i de 24 fall enligt perioden ovan. 
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Frågeställningar 
 
( 1.) Vad utmärker partnervåldet före det aktuella brottet? 
 
( 2.) Vad utmärker partnervåldet vid tiden för det aktuella brottet?  
 
 

Avgränsning 
 
Studien ämnar, som nämnts, att studera partnervåldet före det aktuella brottet och vid 
tiden för det aktuella brottet. Med detta menas att studera det våld som förekommer 
mellan paren under hela deras relation innan det dödliga våldet inföll, utifrån det 
material som delges i domslutet, med benämningen ”tiden innan brottet”. Med ”vid 
tiden för brottet” menas att se hur våldet ser ut, uppskattningsvis från ett antal timmar 
innan det dödliga våldet begås och till och med den tidpunkt då gärningsmännen dödar 
sina offer. Det bör dock noteras att domsluten inte alltid är heltäckande i sin 
beskrivning kring våldet mellan paret och domstolsmaterialet kan därför inte i denna 
studie anses ge en heltäckande redogörelse av hur våldet ser ut. Dock kan det ge en 
inblick i hur våldet mellan paren har förhållit sig innan och vid tiden för brottet med 
dödlig utgång.  
 
Eftersom studiens syfte är att beskriva vad som är utmärkande för partnervåldet med 
fokus på de fall där kvinnor dödat sina partners, utvecklas inte ett genusperspektiv i 
denna uppsats.   
 
 

M e t o d  
 

Tillvägagångssätt och urval av data 
 
Då denna studie är en delstudie baserad på materialet till Jenny Yourstones uppsats 
”Kvinnor som dödar” (2003), är domsluten sedan tidigare redan inhämtade.  
 
Uppgifter om de kvinnor som under perioden 1995–2001 lagförts för mord, dråp eller 
vållande till annans död, i samband med våldsbrott, hämtades från BRÅ, 
Brottsförebyggande rådet. De uppgifter som inhämtades var personnummer, namn, 
tingsrättsnamn, avdelning, datum för beslut och brottsmålsnummer. För samtliga 
undersökningsindivider i Yourstones undersökning beställdes tingsrättsdom, 
personutredning (frivårdsmyndighetens yttrande) och rättsmedicinskt utlåtande från 
totalt 51 olika tingsrätter i Sverige. Under den valda perioden och bland samtliga 86 
domar som Yourstone begärt ut, återfanns 24 kvinnor som begått partnervåld och som 
blivit dömda för fullbordat mord, dråp eller vållande till annans död i samband med 
våldsbrott. En etisk ansökan gjordes i samband med Yourstones studie för att få ta del 
av så kallade §7- intyg (se nedan för vidare förklaring) och/eller rättspsykiatriska 
undersökningar. Dessa beviljades av Karolinska Institutets forskningskomitté 
(Yourstone, 2003). Materialet har behandlats i enighet med de forskningsetiska 
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principer som krävs. Allt material har således behandlats strikt konfidentiellt, där ingen 
enskild individ går att identifiera, med respekt för individens rättigheter och värdighet 
(HSFR-Etikregler, 1990).  
 

Beskrivning av data 
 
Studien bygger på domslut som utgår ifrån tingsrättsdomar. I en tingsrättsdom ingår: 
Domslut, begångna brott, påföljd, tillgodoräknande av frihetsberövande, särskild 
rättsverkan, beslut i övriga frågor, skadestånd, yrkanden och domskäl. 
 
 

Databearbetning 
 
Eftersom denna studie avser att beskriva och analysera partnervåldet utifrån olika 
domstolsbeslut ansågs en kvalitativ metod vara lämplig. Målsättningen för kvalitativ 
analys är att identifiera och bestämma okända eller tidigare kända företeelser. Det som 
kan upptäckas är variationer och strukturer hos företeelser och innebörder. Pendlande 
sker mellan helhet och delar (Kvale, 1997). En typ av analysmetod, som också används 
i denna studie, som lämpar sig för kvalitativa studier är dokumentanalys. 
Dokumentanalyser inom kvalitativ forskning innebär att forskaren genom citat och 
texter från olika typer av skrivna källor, exempelvis officiella rapporter som domslut, 
samlar in det data forskaren behöver till sin forskning. Med dokumentanalys avses 
vidare att ur ett skrivet material söka efter framträdande drag som rör det som ska 
studeras (Larsson, 2005). Före dokumentanalysen har ett antal teman ställts upp 
genererade från de två frågeställningar som ligger som grund för denna studie. Temana 
har således varit fysiskt, psykiskt eller kombinerat våld före respektive under det 
aktuella brottet, påföljd och vapen. Utifrån dessa teman har vidare likheter och 
skillnader mellan fallen utkristalliserats så som alkoholpåverkan, konflikter, kontroll 
och isolering etcetera. Syftet med teman har också varit att undersöka domsluten utifrån 
olika infallsvinklar samt att under dokumentanalysen lättare särskilja och dra ut 
relevant information ur domsluten.   
 
Efter att data förts in i teman har analysmetoden, meningskoncentrering används. 
Metoden innebär således att återstående data som förts ut från dokumenten och 
placerats under respektive tema har koncentrerats i alltmer väsentliga innebörder i 
förhållande till studiens syfte och frågeställning (Kvale, 1997). Den naturliga enheten 
som dragits ur domsluten koncentreras alltså till centrala teman med diverse citat som 
hjälp för att belysa det centrala. Volymen reduceras men tanken är att innehållet ska bli 
lika innehållsrikt som tidigare samtidigt som det framträder tydligare. Vidare följer ett 
exempel på hur meningskoncentreringen har används. Full text (med undantag av 
gärningsmannens namn som ersatts med ”hon” i enlighet med konfidentialitetskravet) 
har koncentreras till en mindre text med det centrala i fokus. 
 
Före: 
 
Hon rusade upp från soffan och hämtade en kniv i köket. Hon valde den stora kniven som var tillräckligt 
vass. Hon tänkte bara rispa X. Tidigare hade hon nämnt att hon tänkt tidigare under förmiddagen att hon 
skulle skada mannen med kniv men nämner senare i domen att hon kom på att hon ville skada honom då 
han ringde på dörren. Då hon öppnade höll hon i kniven. Mannen hade dottern och kvinnans bror med 
sig. Efter att ha diskuterat en kort stund med mannen går han nedför trappen men kvinnan följer efter, 
sliter fram kniven, nämner ”du ska få lite ont du också” och träffar honom i ryggen med kniven. Kniven 
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gick med kraft snett in i kroppen och penetrerade aortan och in i båda lungorna varpå mannen förblödde. 
Obduktionen visar att det finns två stickkanaler inne i mannens kropp och att kniven efter att den stuckits 
in, dragits ut en bit för att därefter återigen stickas in igen. Kvinnan anses ha haft uppsåt att döda vilket 
hon själv förnekar. 
 
Efter: 
 
Hon bestämmer sig för att skada honom med kniv. Skadan leder dock istället till mannens död då hon 
träffar honom med hugg på ryggen som penetrerar aortan. Kvinnan nekar till att hon velat döda mannen 
uppsåtligen men obduktionen visar att det finns två stickkanaler inne i mannens kropp och att kniven 
efter att den stuckits in, dragits ut en bit för att därefter återigen stickas in igen. 
 
 

Begränsningar 
 
Fördel med dokumentanalys är materialets tillgänglighet som möjliggör att kunna gå 
tillbaka och kontrollera under processens gång om något varit oklart. Det finns också en 
beständighet i data på så sätt att den alltid kan kontrolleras av andra.  
 
Det som bör beaktas, med anledning av detta begränsade material, är huruvida 
materialet är generaliserbart. På grund av materialets storlek och avsikt att beskriva och 
inte kvantifiera föreslås försiktighet vid generalisering av materialet.  
 
Nackdelar med dokumentanalys kan vara källans trovärdighet, att det är sekundära data 
vilket innebär att dokumentet är skapat i annat syfte än forskningen varför de kan vara 
selektiva i informationen som kan röra just det som avses att studera. Domarna är 
skrivna ur en synvinkel och har sin kontext. En begränsning är således variationen i 
domsluten gällande grundstruktur. Grundstrukturen är att en tingsrättsdom består, som 
ovan nämnt, av domslut, begångna brott, påföljd, tillgodoräknande av frihetsberövande, 
särskild rättsverkan, beslut i övriga frågor, skadestånd, yrkanden och domskäl. I vissa 
fall återges detaljerad information gällande bakgrund, redogörelser från förhör med 
vittnen, gärningen samt tingsrättens bedömning. I andra fall sker det motsatta med 
mycket kortfattade beskrivningar i de olika delarna (Yourstone, 2003) . 

 
 

Förtydligande 
 
Kvinnan/förövaren som begått det dödliga våldet benämns i resultat och 
diskussionsdelen som kvinnan och i ibland som sambon eller hustrun. Mannen/offret 
benämns oftast som mannen och i undantagsfall som sambon eller maken. Detta för att 
i möjligaste mån göra texten så lättillgänglig som möjligt. 
 
 

R e s u l t a t  
 

Deskriptiv bakgrund 
 
Av de 24 fallen var kvinnorna inom åldersspannet  20 - 65 år med en  medelålder på 39 
år.   
 
I hälften (50%) av samtliga fall där männen dödades, var paren sammanboende. En 
fjärdedel (25%) var gifta par. Cirka en sjättedel (17%) av paren var sammanboende till 
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och från – i dessa fall har paren egna lägenheter men bor mestadels tillsammans eller 
fall där mannen vistas periodvis i fängelse. I cirka en tiondel (8%) av fallen var paren  
särbos och pojkvän/flickvän, fästman/fästmö.  
 
Kvinnorna har vidare i en fjärdedel (25%) av fallen dömts för mord eller anstiftan till 
mord. Mindre än hälften( 42%) för dråp. Cirka en tredjedel (29%) för misshandel eller 
grov misshandel och uppskattningsvis en tjugondel (4%) till vållande till annans död. 
Av dessa fall bedömdes att en sjättedel (17%) av kvinnorna led av allvarlig psykisk 
störning och fick istället för fängelse rättspsykiatrisk vård med särskild 
utskrivningsprövning. Se tabell 1. följande sida: 
 
 
Tabell 1. Brottsrubricering och påföljd.  

     Antal fall Dom Påföljd 
1 Mord Livstids fängelse 
1 Mord, grov 

mordbrand 
Livstids fängelse 

2 Mord Fängelse 
 
1 

 
Anstiftan till Mord 

Rättspsykiatrisk vård med 
särskild utskrivningsprövning 

 
1 

 
Mord 

Rättspsykiatrisk vård med 
särskild utskrivningsprövning 

6 Dråp Fängelse 
2 Dråp Rättspsykiatrisk vård med 

särskild utskrivningsprövning 
1 Dråp och 

mordbrand 
Fängelse 

1 Dråp, misshandel, 
olaga tvång 

Fängelse 

5 Grov misshandel 
och vållande till 
annans död 

Fängelse 

1 Misshandel och 
vållande till annans 
död 

Fängelse 

1 Grov misshandel Fängelse 
1 Vållande till annans 

död, grovt brott 
Villkorlig dom 

 
 
 

Partnervåld före det aktuella brottet 
 

Fysiskt våld  
 

Fysiskt våld, utan psykiskt våld, förekommer i mindre än hälften ( 42%) av samtliga 
fall före det aktuella brottet. I drygt två tredjedelar (70%) av dessa fall beskrivs fysiskt 
våld från båda parter, det vill säga från kvinnan mot mannen och från mannen mot 
kvinnan. Fysiskt våld initierat från kvinnan mot mannen återfinns inte i något av fallen. 
Av de fall med fysiskt våld, riktar sig något mindre än en tredjedel (30%) av våldet från 
mannen, det vill säga offret mot kvinnan. Bland dessa fall förekommer bland annat 
faktorer som alkohol och sexualrelaterat våld.  
 
 Alkohol 
 
Det fysiska våldet ser olika ut i de olika relationerna. Kvinnorna beskriver exempelvis 
att deras män slår dem i samband med alkoholpåverkan. Även vittnen under förhören 
beskriver detta:   
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”Han kunde slåss utan orsak då han var full. Hon kan ha varit `jobbig` då hon varit full men hon har 
aldrig slagit tillbaka. Hon har aldrig polisanmält honom/.../ Han slogs bara då han var full”. 
 
”Det förekom enligt kvinnan inga våldsamheter mellan paret, endast lite `tjafs` då de druckit men det har 
hänt någon gång att hon fått ’handsmäll’ av mannen/…/mannen har tilldelat kvinnan ett knytnävsslag så 
att hon ’stöp och kröp till trottoarkanten’ en månad tidigare”.  
 
Även i nästa fall där våld förekommer från båda parter figurerar alkohol som 
gemensam nämnare. 
                                                                                                                       
”Då de bråkade kunde det hetta till ibland och bli högröstade gräl och diskussioner. Grälen förorsakades 
främst av mannens svartsjuka och deras dåliga ekonomi. Han blev särskilt högljudd när han druckit 
alkohol och det hände att han slog näven i bordet eller krossade porslin. Bortsett från att hon, som har 
`kort stubin` och kan bli uppretad av småsaker, klöst honom i ansiktet när hon blivit arg, förekom det 
aldrig några våldsamheter. Och någon gång när de bråkade kunde det också hända att han tog tag i 
armarna på henne så att det blev blåmärken. Hon var aldrig rädd för honom”. 
 
Klösmärken från kvinnan och stryptag från mannen i samband med alkohol är också en 
likhet bland flera fall. 
 
”Mannen har vid flera tillfällen haft klösmärken i ansiktet. När han drack alkohol fredag och lördag 
kunde han bli stor i munnen men det slutade alltid med att han antingen fick stryk eller gav sig ifrån 
platsen/.../på nyårsafton åkte hon, hennes bror och mannen till B i taxi. Hon blev då arg på mannen, 
eftersom han tog med hennes bror, som är diabetiker, på stadens pubar. Hon tillfogade inte honom de 
skador han hade denna kväll. Istället var det han som var våldsam mot henne genom att försöka strypa 
henne, så att hennes bror måste ringa till polisen”. 
 
I vissa fall uppgav kvinnorna också att de för att försvara sig mot sina män hade rispat 
eller skurit dem lite lätt på någon del av kroppen med en kniv. I fallet nedan 
förekommer denna typ av våld från kvinnan. Kvinnan blev, i samband med förtäring av 
alkohol, aggressiv. I detta fall framförs det också att kvinnan provocerat mannen 
verbalt.  
 
 ”Hon har vid ett tillfälle vid midsommartiden 1997 hotat honom och rispat honom på axeln med en 
skalkniv eftersom hon var rädd för att han skulle slå henne. Någon gång i början ev 1998 brände hon upp 
hans jacka och byxor i badkaret p grund av att hon inte ville att han skulle ha någonting att hämta hos 
henne. I övrigt har hon inte begått några våldshandlingar mot honom”. 
 
Kvinnan hävdade att mannen också utövade fysiskt våld mot henne, ofta då han förtärt 
alkohol. 
 
”Han brukade kasta omkull henne. Vid ett tillfälle under sommaren 1997 klippte han av henne håret på 
grund av att han inte blivit bjuden till en av hennes döttrars bröllop. Vid ett annat tillfälle samma sommar 
slog han henne med kokbok, när hon inte ville hjälpa honom med matlagningen.”  
 
Paret flyttade ifrån varandra men mannen besökte henne mot hennes vilja. Vid gräl om 
boendet rispade han henne med kniv på hennes hals och vid ett annat tillfälle släpade 
han henne på en näthårsmatta så hon fick en brännskada på sitt knä. I ännu ett fall 
beskrivs samma typ av våld på ett liknande sätt: 
 
”Kvinnan tyckte att de hade det bra tillsammans men att det hindrade inte att det ibland kunde gå till 
handgripligheter mellan dem. Hon minns särskilt en gång då de råkade i slagsmål i köket. Han tog ett 
strupgrepp på henne och hon slet åt sig en kniv från diskbänken och gav honom ett stick med kniven i 
armen. Skadan blev av sådan art att de fick åka till sjukhuset. När de kom hem igen fortsatte bråket och 
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då kom polisen och hämtade X. I augusti blev hon misshandlad av X och polisanmälde honom men 
återtog senare sin anmälan”. 
 
Paren använder sig, som nämnt, av olika metoder av fysiskt våld. I ännu ett av fallen 
där båda paren missbrukade alkohol och bråkade i samband med detta, framgår av 
vittnen, att de sett sår, blåtiror på mannen orsakade av kvinnan som också slagit 
mannen med en flaska i huvudet så att han hade varit tvungen att uppsöka läkare. Paret 
förnekade dock att vissa av händelserna hade hänt inför omgivningen. Grannar som 
bevittnat händelserna intygade emellertid under vittnesmålet att händelserna ägt rum.  I 
samma fall beskrivs i domslutet av kvinnan hur våldet mellan paret kunde se ut: 
 
”Mannen har någon gång slagit henne i ansiktet och hon har kastat en fläkt på honom. Kvinnan säger 
också att mannen har slagit henne men att hon sällan slagit honom”. 
 
Det förekommer i domsluten att kvinnan beskriver att hon inte utövat fysiskt våld på 
mannen för att i nästa mening beskriva hur hon använder sig just av fysiskt våld i 
samband med gräl mellan paret eller då hon upplever att hon känner sig hotad eller 
kränkt.  

 
 
 Sexualrelaterat våld 
 
I ett av de två fallen förefaller båda parter vara införstådda med det fysiska våldet mot 
varandra och beskrivs som sexuellt våld i form av sado-masochism. Detta förnekades 
dock av kvinnan men bekräftades av vittnen. I det andra fallet har det under relationen 
förekommit påtvingat fysiskt sexuellt våld från mannen mot kvinnan.  
 
”I samband med sexuella aktiviteter började han piska henne. Hon grät när detta skedde och talade om 
för honom efteråt hur illa hon tyckte om behandlingen. Det föreföll som han njöt än mer av detta sedan 
hon gjort klart för honom sin ovilja mot att bli piskad/.../ På kvällen 19 mars började X prata om att 
använda livrem i samband med sexuella aktiviteter. Han berättade för henne att det var vanligt 
förekommande att man under sexuella aktiviteter kunde använda en livrem för strypning och därmed 
uppnå högre njutning. Han förklarade att det inte alls var farligt”.  
 

 
Psykiskt våld 

 
I en femtedel av samtliga fall (20%) förekommer det endast psykiskt våld mellan paret 
under deras relation. I det psykiska våldet förekommer hot om att partnern ska ta livet 
av sig själv eller den andra partnern. I två av dessa fall har båda utövat psykiskt våld 
mot varandra. I två av fallen riktas det psykiska våldet från kvinnan mot mannen och i 
det sista fallet från mannen mot kvinnan.  
 
I ett av fallen där båda utövat psykiskt våld mot varandra har exempelvis mannen vid 
flera tillfällen nämnt för kvinnan att han ville avsluta relationen. Vid dessa tillfällen 
hade kvinnan hotat offret verbalt genom att säga att hon skulle döda mannen eller sig 
själv. Endast vid dessa tillfällen förekom aggressivitet mellan paret före det aktuella 
brottet. Även i ett annat fall förekommer verbala hot från både kvinnan och mannen, 
riktat mot varandra. Kvinnan hade under gräl hotat att slänga ut mannen ur huset och 
mannen i sin tur hade hotat att: 
 
 ”han ska däcka henne”   
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I två av fallen förkommer latent psykiskt våld riktat från kvinnan mot mannen. 
Exempel på detta är ett fall där kvinnan har en allvarlig psykisk sjukdom med 
paranoida inslag samt förföljelsemani. Kvinnan hade vid flera tillfällen misstänkt 
mannen för olika saker och händelser som han till vittnen hävdade att han inte hade 
gjort. Kvinnan trodde bland annat att mannen inte orkade med henne längre och att han 
ville lämna henne. 
 
I det fallet där mannen har riktat psykiskt våld mot kvinnan har mannen vid flera 
tillfällen hotat kvinnan att han ska döda henne. 
 
 
Fysiskt och psykiskt våld  
 
Kombinationen mellan psykiskt och fysiskt våld under parens relation förekommer i en 
tredjedel (33%) av fallen. I över hälften (63%) av dessa fall riktas det psykiska och 
fysiska våldet från mannen mot kvinnan. Vidare beskrivs det i över en tredjedel (37%) 
att kvinnan har hotat eller slagit tillbaka men att det inte gick att få stopp på våldet. Då 
det gäller kombinerat psykiskt och fysiskt våld från både mannen och kvinnan 
beskriver kvinnorna det som om att de känner sig kontrollerade och övervakade av 
mannen samt att de upplevde att mannen styrde och bestämde över saker och dem mot 
deras vilja. I övrigt förekommer också missbruksrelaterade omständigheter.                                
 
 Missbruk 
 
Det kombinerade våldet förekommer, som nämnts, ofta i anslutning till missbruk av 
olika slag. En kvinna beskriver att deras förhållande var stormigt och att de ofta var 
osams i samband med att de missbrukade. 
 
 ”X brukade misshandla henne när han var påverkad och då även slänga ut henne från sin lägenhet, ofta 
flera gånger per dag. Hon hade missbrukat dagligen sedan 2000 och mått sämre och sämre psykiskt. 
Första helgen i december fick hon missfall och följande onsdag blev hon allvarligt misshandlad av X som 
då försökte bryta nacken av henne”. 
   
Det är värt att notera att det i endast ett av de studerade fallen inte förekommer fysiskt 
eller psykiskt våld, enligt domslutet. I domslutet beskrivs detta som ”De hade en god 
relation och har trots missbruket levt ett lugnt liv”. 
 
Missbruk förekommer vidare i psykiskt- och fysiskt våld under parens relation ofta 
också i samband med kontroll, isolering och övervakning som i fallen nedan.
  
 
 Kontroll, isolering och övervakning 
 
I ett exempel av de fall där båda utövar våld mot varandra ansåg kvinnan att mannen 
utövade psykiskt våld mot henne bland annat genom att vara nedlåtande mot henne. 
Hon kände sig kontrollerad och övervakad. Sambon var mycket svartsjuk och lät henne 
aldrig gå ut utan att veta vart hon skulle och när hon skulle komma hem.  
 
”Hon kände sig många gånger som en fånge/…./Hon kände att X hindrade och styrde henne och att han 
också använde barnen i detta syfte/…/Hon hade tidigare provat att `slå honom på käften` men fick inget 
resultat”. 
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Även i ett annat fall beskrivs det psykiska våldet som att kvinnan ofta kände sig väldigt 
pressad och fången i bostaden då hon inte kunde gå ut själv. Hon uttryckte vid flera 
tillfällen skämtsamt att hon skulle ta livet av honom. Han i sin tur hotade ofta med att 
han skulle ta livet av sig om hon lämnade honom och var kontrollerande genom att 
ständigt passa på henne och göra henne förvirrad genom ständiga ommöbleringar i 
deras bostad. Detta gjorde henne ilsken, ledsen och besviken.  
 
Efter att ha varit utsatta för fysisk eller kombinerad misshandel har vissa av kvinnorna, 
som i exemplet ovan, ofta tänkt eller konkret uttryckt till andra att de vill få bort 
mannen. Exempel på ett sådant fall är då kvinnan vid flera tillfällen hade uttryckt, om 
sambon, att hon ville att ”han skall bort” och att ”han ska fixas”. I andra fall har 
kvinnan, enligt domslut, tänkt att hon ville skada mannen genom att rispa honom lite 
med en kniv så att han slutade misshandla henne fysiskt och psykiskt. Hon hade då 
velat skapa rädsla hos mannen. 

 
Psykiskt våld från mannen mot kvinnan i form av kontroll, isolering och svartsjuka 
återkommer även i nästa fall där mannen också utövade fysiskt våld mot kvinnan. 
Under alla år hade maken vid upprepade tillfällen misshandlat henne med örfilar, 
knytnävsslag och slag med livrem. Maken hade utövat fysiskt våld mot både henne och 
barnen. Han bestämde allt (hur hon skulle se ut, vad hon skulle ha på sig, alla köp, vad 
hon skulle äta, att hon skulle träna för att få fin kropp med mera), var misstänksam, 
svartsjuk och anklagade henne oskyldigt för att vara otrogen och hotade med att slå 
ihjäl henne vid flera tillfällen. Vid dessa situationer hade kvinnan blivit både örfilad, 
slagen med livrem och hotad med kniv mot strupen.  
 
”En dag låg hon och sov när han kom hem. Han väckte henne och var mycket förargad. Som skäl till sin 
ilska angav han att hon inte hade vaknat när han hade tagit handen innanför hennes trosor och därför 
skulle vem som helst kunna göra så. Under bråket tog han ett ordentligt strypgrepp och hotade att döda 
henne/.../hans misstänksamhet togs sig också det uttrycket att han när han kom hem och hon hade lagt sig 
kunde gå fram till henne och sätta in fingrarna i hennes slida och säga att avsikten var att kontrollera att 
hon inte hade haft samlag med någon annan medan han varit borta”.  
 
Det hände ofta att han efter att han hade slagit henne var ångerfull, snäll och vänlig men 
att hon provocerade honom och att det var anledningen till att han slog henne. Det 
hände också många gånger att bråken slutade med att hon hade samlag med honom 
eftersom hon upplevde att det var det bästa sättet att få honom på gott humör. Han 
hotade ofta med att om hon lämnade honom skulle han döda henne. 
 
I ännu ett fall nedan har kvinnan blivit utsatt för olika psykiska trakasserier av olika 
slag och även utsatt för fysiskt våld. Hot från mannen var för henne vanligt 
förekommande och skapade rädsla hos kvinnan som inte vågade anmäla mannen.  
 
 ”Vid ett tillfälle kom hon hem efter ett läkarbesök och fann mannen sittande i köket med hela ansiktet 
inlindat i gasbinda. På bordet stod en glasskål med vitt pulver. Hon förstod att han sysslade med 
narkotika. Han hade en pistol som han hotade henne med/…/Han hade alltid vapen omkring sig/…/Han 
blev med tiden alltmer aggressiv/…/Det förekom ofta att X misshandlade henne. Det var fråga om örfilar 
och knytnävsslag som åsamkade henne skador. Han slog henne vid något tillfälle med basebollträet över 
ryggen. En gång släppte han ner en ring i toaletten. Han tryckte ner hennes huvud i toalettstolen och 
beordrade att ta upp ringen med tänderna. Därefter spolade han/…/Han styrde och kontrollerade hennes 
liv fullständigt. Han hindrade hennes vänner att ta kontakt med henne/…/Då han var intagen på anstalt 
ringde han henne varje dag.” 
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Kvinnan i detta fall ovan beskriver det så som att mannen hade fullständig kontroll över 
henne trots att han satt i fängelse periodvis. 
 
Det framkommer ofta i domsluten att kvinnans rädsla för konsekvenserna, att bli fysiskt 
misshandlad och kontrollerad från mannen, ofta medfört att kvinnan inte vågat lämna 
sina man. En kvinna beskriver att hon blev misshandlad, hotad och våldtagen under 
parets förhållande. Hon hade aldrig vågat delge detta till någon annan eftersom hon 
flera gånger hade blivit hotad både med vapen och med ord om vad som skulle kunna 
hända om hon lämnade honom. Vittnen beskriver att de sett blåmärken på kvinnans 
kropp, blåtiror och att hon nämnt att hon ville komma bort från mannen. Kvinnan hade 
också sagt till ett vittne att hon inte vågade gå ut eller ens visa sig ute i rädsla för att bli 
misshandlad av sambon. Vidare har hon nämnt att misshandeln ofta rörde sig ”om slag 
och örfilar, skärningar i underlivet och om våldtäkter”.  Hon fruktade att han skulle 
döda henne om hon lämnade honom. Detta återupprepar sig även i fallet nedan, där 
mannen framför barnen hotat att döda sin hustru om hon begärde skilsmässa: 
 
”Hon försökte vara honom till lags och behandla honom så att han inte retade sig på henne men likväl 
utsatte han henne ofta, ibland flera gånger i veckan, för olika former av misshandel. Han slog henne med 
händerna och med tillhyggen och drog henne i huvudet. Ibland fick hon skador men kunde inte gå till 
läkare för att hon inte hade några pengar. Han drog sig heller inte för att tala förnedrande om henne inför 
deras barn/…/förutom att X var våldsam mot henne plågade han hela sin familj genom att på olika sätt 
beskära deras frihet. Han kontrollerade familjemedlemmarna när de gick ut och tillät t ex inte sonen att 
träffa vilka vänner han ville/…./anledningen till att hon inte skilde sig från X var att han hade hotat att 
döda henne om hon begärde skilsmässa”.  
 
Kvinnan isolerades också, enligt henne själv, genom att mannen tvingade henne till att 
bryta kontakten med sin familj och hon fick heller inte ha kontakt med någon utanför 
hemmet. Hon nämnde att hon hade levt under både fysisk och psykisk misshandel samt 
hade fått höra av mannen att det var han som bestämde i hemmet. Kvinnan beskriver 
mannen som extremt kontrollerande.  
 
I tre fjärdedelar (75%) av alla fall förekommer det mer eller mindre fysiskt våld (med 
eller utan psykiskt våld) från mannen mot kvinnan, från kvinnan mot mannen eller från 
båda parter mot varandra. Av dessa fall riktar sig det fysiska och kombinerade våldet 
till över hälften (56 %) från både mannen mot kvinnan samt från kvinnan mot mannen. 
I inget av fallen riktar sig denna typ av våld enbart från kvinnan mot mannen. I mindre 
än hälften av fallen ovan (44%) riktar sig det fysiska och kombinerade våldet från 
mannen mot kvinnan. 
 
 

Partnervåld vid tiden för det aktuella brottet 
  
Fysiskt våld 

 
I över hälften (63%) av samtliga fall förekommer det fysiskt våld strax innan det 
dödliga våldet.  Av dessa har en del av våldet riktats från båda parter mot varandra. Det 
fysiska våldet i dessa fall har dock initierats och riktats från mannen mot kvinnan för att 
sedan riktas från kvinnan mot mannen. I fallen nedan återfinns omständigheter som 
alkoholpåverkan, konflikter mellan paret, sexualrelaterat våld samt medhjälp till dödligt 
våld. 
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 Alkohol 
 
Ett exempel på fysiskt våld i samband med alkohol är ett fall där offret alkoholpåverkad 
önskade samlag med kvinnan mot hennes vilja. Enligt kvinnan försökte då mannen få 
sin önskan uppfylld med våld vilket skapade ett raseri hos kvinnan som till följd av 
detta dödade sin sambo. Enligt tingsrätten fanns inget som styrkte att kvinnan hade 
utsatts för våldtäkt men däremot fysiskt våld. Kvinnan hade vidare sagt att när mannen 
var någon meter ifrån henne greps hon av någon form av black out.  
 
”Hon rusar mot mannen och hugger med morakniven i hans bröst med våldsam kraft och tror att kniven 
träffar honom någonstans på den vänstra sidan av bröstet”.  
 
Kvinnan ansågs ha tagit kniven och med ett par steg rusat på mannen och med avsevärd 
kraft huggit morakniven i bröstet på honom i vredesmod över det våld mannen hade 
utsatt henne för i hallen och i samband med ett misslyckat försök att ringa polisen. 
Tingsrätten har efter utredning funnit att mannen ska ha tagit ett grepp om kvinnans 
huvud och sparkat sönder telefonkontakten för att kvinnan inte skulle kunna ringa 
polisen. Enligt kvinnan hade mannen också gått emot henne i hallen med händerna 
knutna i höjd med magen då hon hade beväpnat sig med kniven.  
 
Ännu en kvinna hävdar minnesförlust i samband med det fysiska våldet. Hon beskriver 
att paret hade förtärt alkohol tillsammans. Mannen misshandlade henne svårt under 
natten och kvinnan uppgav att hon försökte försvara sig, men erinrade sig inte 
händelsen mer än att hon hade dödat mannen. Hon mindes inte mer än att mannen låg 
framstupa framför sängen med benen på golvet och att hon såg en massa blod. Den 
enda förklaringen som hon kunde ge var att hon försökte skydda sig med kniven.  
 
”Den nu aktuella händelsen ägde rum i mannens lägenhet. Hon hade druckit alkohol sedan två veckor. 
Under natten till måndagen den 9 februari misshandlade mannen henne. Han tog bl a strupgrepp på henne 
genom att vrida om tröjan runt hennes hals och han sparkade henne även i ryggen….Kvinnan anser att 
hon handlade i nödvärn. Enligt polisen som varit först på plats ska kvinnan ha sagt  `Jag stack kniven i 
honom. Jag stod inte ut längre. Han sparkade och slog mig hela tiden`”.  
 
Alkohol förekommer även i nästa fall där mannen hade suttit och druckit alkohol, vilket 
kvinnan hävdade var orsak till att paret började gräla. Mannen kastade omkull henne 
flera gånger vilket gav kvinnan skador på händerna. Hon mindes också att hon reste sig 
gång på gång efter att han hade kastat omkull henne och att hon till slut blev mycket 
arg. Hon kom också ihåg att hon i ett sammanhang såg sin far i honom, som också 
misshandlade henne. Därefter mindes hon att hon hade gått och lagt sig men kom inte 
ihåg var mannen var. Då kvinnan vaknade fann hon blod på madrassen och hennes 
man, som påträffades i hallen på rygg med huvudet en bit in i köket, var död. Till 
polisen hade kvinnan sagt: ”Jag har dödat min man med kniv”. 
 
Komponenterna minnesförlust och alkohol förekommer också i nästa fall där paret 
inlett kvällen med att sitta och dricka tillsammans. Kvinnan hade inget minne av vad 
som hände i lägenheten men kom ihåg att hon fick en stark känsla av att ringa 
ambulans. Kvinnan uppgav alltså minnesförlust och kom inte ihåg att hon hade besökt 
kyrkan, dit hon hade ha gått för att undkomma någon eller att hon hade haft samtal med 
ambulansmän. Enligt domslutet sade kvinnan först att hon hade stuckit kniven i 
mannen, sedan sade hon att en okänd man hade kommit in och gjorde det. Därefter sade 
hon åter igen att det var hon som gjorde det. Möblernas placering vittnade om att en 
strid hade pågått i lägenheten. Efter utredning framkom att kvinnan tillfogat mannen 
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dennes skador genom hugg mot hans kropp och därigenom orsakat hans död. Hugget 
ansågs så kraftigt att kvinnan ansågs ha haft uppsåt att döda.  Även om kvinnan hade 
varit utsatt för angrepp fanns det inga skador på henne som vittnade om det. Kvinnan 
åberopade dock tidigare brottmålsdomar enligt vilka mannen tidigare dömts för bland 
annat misshandel och olaga hot. 
  
 
 Konflikter 
 
Ännu en komponent som förekommer är gräl mellan paret som slutligen eskalerar till 
att bli allvarligt fysiskt våld. I ett exempel hade kvinnan och mannen börjat bråka om 
något i köket i samband med att de drack hemma hos mannen tillsammans med några 
vänner. Kvinnan gick ner till grannen och fortsatte dricka. Efter en stund gick hon upp 
till mannen igen som vägrade släppa in henne. Hon gick ner igen och fortsatte dricka 
för att en stund senare gå in till grannen där mannen satt på kanten av en soffa. Vittnen 
har hört kvinnan säga när paret bråkade samma kväll ”jag kan kniva den jäveln”. Paret 
hade tidigare under kvällen grälat. När kvinnan fann mannen i grannens lägenhet, där 
det var tyst och mörkt, gick hon fram till mannen och högg honom med en kniv två 
gånger i ryggen. 
 
 ”Hon vet inte exakt vad hon ville åstadkomma men hon var vid tillfället arg och trött på att X 
behandlade henne som en `skit`. Hon ville därför ge honom `en fet djävla smäll` för att visa honom att 
han inte fick behandla henne hur som helst. Hon ville dock inte döda honom bara skada honom. Därför 
högg hon mot ryggen som hon bedömde inte kunna vara livshotande/…/trots det stormiga förhållandet 
älskade hon X som, då han var nykter, var snäll mot både henne och hennes barn”. 
 
En bekant till paret, som sov i samma rum som offret, hörde mannen skrika ”hjälp mig, 
ta bort henne”. 
 
Även i nästa fall förekommer gräl innan kvinnan slutligen dödar mannen. Paret grälade 
om var kvinnan hade gömt pengarna som mannen ansåg att de behövde för att handla. 
Då mannen blev anklagad för att endast vara intresserad av kvinnans pengar slog han 
till henne över glasögon och näsa, enligt kvinnan.  
 
”Därefter `spände han sig över henne som en katt` och tog ett tag runt hennes hals med båda sina händer. 
Kvinnan blev mycket rädd och sparkade X/…/hon sprayade också X i ansiktet med rengöringsmedel, 
varefter hon sprang ut i köket mot hans sovrum för att ta fram brev som han skrivit om henne till sina 
bröder/…/på väg till hallen tog hon tag i en porslinsfigur som stod på ett bord. När hon kom in i 
sovrummet såg hon att X kom efter henne med en kniv i handen/…/kvinnan skrek åt X att han skulle 
hålla sig på avstånd. Figuren träffade X i huvudet och han började blöda”. 
 
Kvinnan puttade mannen flera gånger så att han tappade balansen och slog huvudet i 
väggen.  
 
”Kniven hamnade därvid på golvet. Sedan han ställt sig upp greppade han med båda sina händer om 
hennes händer och tryckte upp henne mot väggen. X fattade även ett struptag om henne. Hon minns inte 
om han fortfarande höll i kniven. Han utdelade henne ett slag som träffade henne i huvudet”.  
 
Kvinnan hade inga minnesbilder av vad som hade hänt efter detta.  

 
I vissa fall förefaller gärningen vara avsiktlig och i andra fall ledde våldet oavsiktligt 
till dödlig utgång för offret. Det är också i vissa fall oklart hur våldet egentligen såg ut 
och emellanåt skiljer sig gärningsmannens berättelse från tingsrättens. I exempelvis ett 
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fall där kvinnan hävdar att hon inte varit gärningsman beskrivs våldet enligt följande. 
Kvinnan, mannen, hans vän och en hemlös vän drack sprit tillsammans hemma hos 
mannen. I något sammanhang blev mannens vän knivskuren i armen av den hemlöse 
mannen. Stämningen förändrades och ett gräl mellan mannen och kvinnan uppstod, 
dock utan fysiskt våld till en början. Paret skällde på varandra och de var hetsiga i 
humöret men slogs inte. Båda hade dock skador, mannen hade skrapat sig i pannan och 
kvinnan hade en blåtira. Därefter uppstod ett slagsmål där den knivskurna hemlöse 
mannen blev inblandad. Slagsmålet mynnade ut i att mannen tillfogades skador av både 
kvinnan och den hemlöse, bland annat dödliga huvudskador. Efter bråket mellan 
männen, när kvinnans man låg ner, tilldelades han ett slag med en flaska i huvudet av 
kvinnan. Kvinnans ansågs också ha deltagit i den fysiska misshandeln av mannen, det 
är dock oklart vad hon hade gjort. Mannen hade misshandlats vid flera moment genom 
knytnävar, trubbiga tillhyggen, skarpeggade föremål så som kniv eller glas samt blivit 
brännskadad av ålagd brand med hjälp av pålagda brinnande kläder på mannens kropp. 
Misshandeln fortsatte, enligt tingsrättens bedömning, också efter att mannen fått skallen 
krossad och därefter inte kunnat röra sig. 
 
I ett annat fall där kvinnan i affekt under ett gräl utövat fysiskt dödligt våld mot mannen 
beskrivs händelsen av kvinnan, som hävdar att hon blev irriterad då hon ville prata av 
sig med mannen. Mannen svarade inte utan fortsatte dricka. Då han inte reagerade 
gjorde kvinnan följande: 
 
”Hon var fortfarande irriterad och sade att hon skulle hämta en kniv. Han reagerade inte. I köket tog hon 
en kniv och gick till matrummet och högg honom i ryggen och i sidan av bröstet. Hon vet inte vad hon 
tänkte på när hon högg men hon hade ingen tanke på att sätta kniven i hjärtat eller så. Hur djupt såret 
blev visste hon inte/…/hon ville sätta ett plåster på såret men det räckte inte. Hon förstod att det var 
otäckt och ville ringa efter sonen för att få X till sjukhus/…/men X ville inte det. Han tyckte att de kunde 
klara det själva. Av hans besked blev hon lugn”.  
 
Det fysiska våldet har också uppkommit i samband med att mannen velat avsluta 
förhållandet. Paret har i detta fall grälat om förhållandet samtidigt som de förtärt 
alkohol och sedan har mannen somnat. Kvinnan har i domslutet förklarat att hon 
älskade mannen och ville inte förlora honom. Då han somnat på sängen tog hon hans 
kniv och gick mot honom. ”Jag såg helt svart inom mig och en inre röst sa att jag skulle 
döda honom”.  
 
Kvinnan hävdade också att hon inte hade planerat att döda honom. Mannen vaknade då 
kniven trycktes mot hans hals, hoppade ur sängen medan kvinnan fortsatte att hugga 
honom samtidigt som hon bedyrade att hon älskade honom. Mannen försökte fly till 
duschrummet men kvinnan följde efter och högg honom återigen flera gånger innan han 
föll till golvet. Hon började då skära sig själv, åsamkade sig uppskattningsvis 30 
hudrispor, skärsår och sticksår, och lade sig därefter bredvid honom eftersom hon inte 
ville leva utan honom.  
 
 
 Sexualrelaterat våld 
 
I ett av de två fall med sexualrelaterat våld, mindre än en tiondel (8%) av samtliga fall,  
förekommer det fysiskt våld på mannens begäran under den sexuella akten. Detta 
fysiska våld var dock, enligt kvinnan, oönskat från hennes sida. Mannen fick en erotisk 
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kick av att bland annat skära sig. Han ville också att kvinnan skulle skära honom men 
hon vägrade. 
 
 ”Plötsligt hade han ett rakblad i handen. Han satte detta i hennes hand och tog tag i denna. Han förde 
sedan hennes hand med rakbladet mot sin arm och tvingade henne på detta sätt att skära honom i armen. 
Hon lider av fibromyalgi och är därför muskelsvag. Hon hade ingen möjlighet att dra bort sin arm”.  
 
Mannen bad henne sedan att gå och hämta livremmen från hans byxor. Han satte dem 
om sin hals, uppmanade henne att sätta sig gränsle över honom och börja dra i 
livremmen. Flera gånger uppmanade han henne att dra hårdare för att det var för löst. 
Mannen tycktes njuta sexuellt av detta. Plötsligt förlorade hon helt kontakten med 
honom.  
 
Det förekommer också fall, vid tiden för det aktuella brottet, där det fysiska och 
sexualrelaterade våldet riktas från kvinnan mot mannen. I ett fall beskriver kvinnan att 
hon var i sin före detta sambons lägenhet för att diskutera en gemensam resa där de 
planerade att smuggla narkotika. En okänd man kom, enligt kvinnan, in och gick till 
angrepp mot både henne och den före detta sambon. Då hon försökte skydda sig mot 
angreppen fick hon handskador och flydde från lägenheten för att inte bli mer skadad. 
Vittnen hörde duns, vrål, gräl och ljud från sexuella aktiviteter genom väggarna då 
kvinnan vistades hos sin före detta sambo. Offret nämnde också, enligt vittnena, i 
samband med en duns ”nu blir jag arg på dig” och ”nej, nej X” eller ”hej X”, hörbart 
genom väggarna. Offret hade, enligt utredning, satts i handbojor till händer och fötter 
en tid innan han dog samt fått 48 stick och skärsår av vassa föremål. Händelseförloppet 
hade varit utdraget och mannen hade befunnit sig i en hjälplös situation och utsatts för 
dödsångest och andra svåra lidanden på ett, enligt domslutet, grymt sätt. Därefter 
anlades en brand i lägenheten av samma person som stuckit mannen, och enligt 
tingsrätten var det kvinnan som var förövare. Även kvinnan hade skador på vänster 
hand ”flera alldeles ytliga, fina skador, som inte heller ser ut som 
motvärnsskador/…/snarare till självförvållad skada som när man rispar sig försiktigt”.  

 
  
 Medhjälp 
 

I tre av samtliga fall med enbart fysiskt våld fick kvinnan hjälp med att döda sin man av 
medhjälpare. Dessa fall har gemensamt att de av kvinnorna var planerade, med uppsåt 
att döda mannen. I ena fallet utsattes mannen för knivhugg som ledde till döden, i det 
andra fallet sköts mannen med hagelgevär och i det tredje fallet utfördes gärningen då 
mannen låg och sov. Kvinnan har då, före det dödliga våldet, gett mannen tabletter för 
att han inte skulle vara vaken.  Då han låg och sov har en man, på kvinnans begäran, 
dödat mannen med minst fyra slag i bakhuvudet. Offret tilldelades i ryggen med yxa 
ytterligare sex hugg. Kvinnan var ständigt närvarande i rummet då gärningen begicks.  
 

 
 

Fysiskt och psykiskt våld  
 

Kombinationen av fysiskt och psykiskt våld förekommer i drygt en tredjedel (37%) av 
samtliga fall vid tiden för det aktuella brottet. I dessa fall återfinns exempelvis faktorer 
som alkoholpåverkan, kontroll i form av till exempel övervakning, konflikter mellan 
paret samt att det fysiska våldet föregås av ett latent eller tydligt psykiskt hot om våld. 
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Denna typ av våld har riktats från båda parter mot varandra men har i samtliga fall 
initierats och riktats från mannen mot kvinnan för att sedan riktas från kvinnan mot 
mannen.  
 
 Alkohol 
 
Paret hade förtärt alkohol samtidigt som de hade grälat om något. Eftersom kvinnan 
hade druckit en mängd alkohol hävdade hon minnesförlust fram till klockan tre på 
morgonen, vilket för henne var en vanlig händelse. Mannen satt då framför henne i en 
stol och upplevdes som hotfull. ”Det var en otäck stämning i luften som hon aldrig hade 
känt tidigare. ”  
 
Hans blick beskrivs i domslutet som ”otäck och vansinnig” och hon kände att något var 
på gång. Då han vände sig mot henne reste hon sig upp och tog av en händelse tag i en 
kökskniv som låg på köksbänken. Spontant kände hon att om han skulle komma 
närmare skulle hon göra bruk av kniven för att inte bli skadad eller pressad. Han gick 
emot henne och de började brottas om kniven. Kvinnan uppgav i domen att då mannen 
släppte taget om hennes arm kom den att föras framåt med resultat att kniven stacks in i 
hans bröstkorg. 
 
 ”Det var ej fråga om något hugg eller stöt med kniven från hennes sida…hennes avsikt var ej att döda 
honom utan att endast skrämma honom”.  
 
Ett vittne beskriver att kvinnan sagt att paret började bråka om kniven och att hon 
slutligen slet loss kniven ur mannens händer och därefter högg honom i bröstet med ett 
hugg. Orsaken är att kvinnan upplevde att hon blivit trakasserad och lurad av mannen 
under en längre tid. I domslutet framgår att kvinnan nämnt att inre aggressioner utlöste 
handlingen och ända sedan de träffades hade hon tänkt på att hon kunde ta livet av 
honom.  
 

Kontroll, isolering och övervakning 
 

I fallet nedan framkommer att kvinnan upplevt verbalt hot om fysiskt våld mot henne 
samt även psykisk misshandel i form av bland annat kontroll. Efter att ha blivit 
misshandlad upplevde kvinnan att hon hade fått nog. Hon ville inte längre ständigt gå 
och vara rädd för honom. Ett bråk uppstod och mannen misshandlade henne genom att 
slita i hennes hår så att en hårtuss lossnade. Hon gick in på toaletten för att ta en 
huvudvärkstablett varpå mannen rotade i hennes väska där pistolen låg. Hon visade den 
för honom och övertygade honom om att det var för deras gemensamma skydd. Medan 
han plockade isär den sa han till kvinnan: ”Passa dig djävligt noga, nästa gång kan den 
vara laddad.”  
 
Mannen gick och lade sig men inte kvinnan. Efter ett tag steg han upp och bad om 
diverse tjänster, så som oralsex. ”Medan detta pågick höll han pistolen i höger hand 
som låg på hennes axel.” De gick sedan och lade sig efter att mannen bestämt att hon 
inte fick äta.  
 
”Hon vaknade senare och satte sig upp i sängen. Det var mer ´mörkt än skymning´ i rummet. X låg på 
rygg med huvudet något vridet mot väggen. Hon satt och lyssnade för att höra om han var vaken. Deras 
blickar möttes. Pistolen låg nedanför hans huvudkudde med pipan riktad mot väggen. Hon såg hur 
mannens hand sträcktes mot pistolen. Hon sträckte sig själv efter den. Hon var snabbare än X och 
lyckades få tag i pistolen med höger hand. Hon höll pistolen i ett krampaktigt grepp med fingret på 
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avtryckaren. Det första skottet ´gick bara av´. Det var inte hennes tanke att skjuta honom. Hon ville 
endast ta pistolen för att hindra X från att skjuta henne.” 
 
Mannen drog sig bakåt i sängen, försökte tända lampan och i samband med detta sköt 
kvinnan två skott till mot mannen. Tingsrätten ansåg att mannen styrt kvinnan under en 
lång tid, och att han genom sitt sätt att agera hade tvingat henne till nära nog fullständig 
underkastelse och kraftigt beskurit hennes personliga frihet. Hon hade utsatts för 
upprepad fysisk misshandel och psykisk misshandel i form av bland annat hot. 
Tingsrätten bedömde dock att mannen inte varit vaken då kvinnan skjutit mannen. 
Skotten hade således inte avlossats i nödvärn utan ansågs vara planerade. Kvinnan 
påkallade heller inte ambulans direkt efter, trots att mannen levde, utan relativt lång tid 
gick innan mannen fick hjälp, varpå mannen avled.  
 
I även ett annat fall upplevde kvinnan sig styrd, förföljd och kontrollerad av offret 
varpå hon bestämde sig för att skada honom med kniv. Skadan ledde dock istället till 
mannens död eftersom hon träffade honom med hugg på ryggen som penetrerade 
aortan. Kvinnan nekade till att hon velat döda mannen uppsåtligen men obduktionen 
visade att det fanns två stickkanaler inne i mannens kropp och att kniven efter att den 
stuckits in, dragits ut en bit för att därefter återigen stickas in igen. 
 
 
 Konflikter 
 
Konflikter i form av sexuella anklagelser och svartsjuka är också faktorer som 
förekommer i flera fall. I ett fall anklagade mannen kvinnan för otrohet. Senare på 
kvällen spelade de spel och mannen drack två flaskor vin och somnade därefter. 
Plötsligt reste hon sig upp ur sängen, ställde sig och tittade på honom. Hon gick ut i 
köket, hämtade en stilettliknande kniv, gick in till sovrummet igen, tvekade en stund 
men gick och hämtade några snören. Kvinnan band fast mannens armar i en sängstolpe 
medan han låg och sov. När han rörde sig högg hon flera gånger med kniven mot hans 
hals.  
 
Även i nästa fall förekommer ilska och irritation från kvinnan på grund av 
otrohetsanklagelser. Även i detta fall förekommer förtäring av alkohol en stund innan 
det dödliga brottet begås. 
 
När kvinnan kom hem var sambon mycket arg och svartsjuk och fortsatte att beskylla 
kvinnan för att ha haft sexuellt umgänge. Han godtog inte hennes förklaringar. Han 
rörde henne inte men var högröstad.  
 
”Till slut vände hon sig hastigt åt vänster utan att tänka sig för, drog ut översta lådan under diskbänken, 
där det låg knivar till vänster och bestick till höger, och tog en kniv. Hon tänkte inte på vad det var för 
kniv hon fick tag i utan tog bara den som låg överst i lådan. Hon kunde lika gärna ha fått tag på något 
annat verktyg. Hon tittade aldrig på kniven men var medveten om vad det var hon höll i handen när hon 
stack X med den. I det skedet stod han alldeles stilla omkring en meter från henne. Hon förde kniven med 
en svepande rörelse men lade inte någon större kraft bakom sticket. Hon reflekterade inte över risken att 
han kunde bli allvarligt skadad och vet inte om något hade kunnat hindra henne från att utdela sticket. 
Hon ville inte döda honom utan hon tänkte bara `skada honom lite` och `rispa honom i låret` så att han 
lugnade ner sig, slutade skrika och blev lite rädd”.  
 
Sticket hamnade i magen och mannen föll ner på golvet och avled därefter. Det finns 
ingen anledning, enligt tingsrätten, att betvivla att kvinnans uppgifter om att sambons 
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sanningslösa och kränkande påståenden, högljuddhet och ovilja att ta reson utsatte 
henne för vad hon uppfattade som en allvarligare provokation som ledde till att hon 
slutligen och under inflytande av en plötslig, stark affekt utförde gärningen. 
 
I ett tredje fall där konflikter på grund av bland annat svartsjuka uppkommer upplevde 
kvinnan att mannen var otrogen. Kvinnan gick in i köket och uppfattade att mannen var 
fysisk med en annan kvinna. Hon blev ledsen och svartsjuk, skrek till, tog ett plaströr 
och slog mannen på bålen fyra gånger med plaströret. Mannen hann inte säga något 
innan han fick slagen.  Tre träffar över bålen och det återstående över ögonbrynet då 
mannen låg på rygg på golvet. Det fjärde slaget ledde till döden.  
 
”Kvinnan har med ett 155 cm långt rör av hårdplast fyllt med fuktigt aktivt kol med kraft tilldelat 
mannen tre slag mot vänster sida av bröst och mage. Av dessa slag har mannen fallit till golvet. Kvinnan 
har sedan ställt sig gränsle över mannen och med röret utdelat ett slag med full kraft som träffat den 
liggande och försvarslöse mannen vid vänster öga ”. 
 
Vid straffutmätningen beaktade tingsrätten att handlingen föranletts av vad kvinnan 
uppfattat som ett grovt kränkande beteende från hans sida. Upplevt hot i form av 
kränkning som i fallet ovan ledde, enligt domslutet, kvinnan till gärningen som följde. 
 
 
 Latent psykiskt våld 
 
Latent psykiskt våld i form av upplevt hot om fysiskt våld från mannen mot kvinnan 
beskrivs enligt följande. Kvinnan hävdade att mannen hade druckit ganska mycket. När 
hon stod och strök kläder i tvättstugan fick hon plötsligt höra en knall vid höger öra, 
som gjorde att hon fick yrsel. Hon vände sig om och fick se pistolen i mannens hand, 
hon satte sig på huk och tittade på honom. Han höll handen med pistolen riktad nedåt 
medan han sa: ”Nu ska du tala med mig.” 
 
Kvinnan svarade ”skjut inte på mig” vid två tillfällen så att han kunde höra henne och 
flydde sedan från huset. Hon återvände dock efter övertalning. Mannen sa att hon inte 
behövde vara rädd. 
 
”När hon sa att hon ville ha pistolen, som han lovat, drog han in henne i huset/…/ Hon var så skrämd 
efter skottet att hon bara ville därifrån/…/ I det läge hon befann sig lyckades hon vrida sig med framsidan 
mot dörren/…/ X höll sina armar runt henne - han tryckte ihop henne – och hindrade henne på det sättet 
att komma upp. De befann sig i en framåtlutad ställning. Hon bet X någonstans. Strax därpå hörde hon ett 
skott och kände att mannen släppte henne”.  
 
Tingsrätten hävdade att kvinnan skjutit mannen och att skottet i tvättstugan var avfyrat 
av henne själv samt att hon förfarit med kroppen därefter.  
 
Även i nästa fall uttrycker kvinnan att hon upplever latent hot om fysiskt våld. 
Kvinnan, som höll i kniv, upplevde att mannen skulle slå henne varpå, hon tog bort 
hans arm med sin högra arm. Efter detta såg hon att mannen blödde och att han hade 
fått en rispa. Hon förstod vad hon hade gjort och bad om ursäkt. Hon blev chockad över 
att hon kunde skada mannen, det var inte hennes avsikt. De fortsatte ändå att 
munhuggas. Mannen tog sig över rispan, blev blodig om handen och slog kvinnan med 
handen i ansiktet.  
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”Av slaget liksom `svartnade det `för kvinnan. Hon gick mot honom för att knuffa till honom. X som 
stod vänd mot henne tog ett kortare steg mot henne. Hon stötte till honom med sin högra arm för att få 
bort honom eller för att avsluta bråket och kunna lämna lägenheten. Hon var i det tillståndet att hon inte 
var medveten om att hon hade kniven i handen. Hon var sur efter det senaste slaget och det slog slint. 
Hon glömde att hon hade kniven i handen” 
 
Kniven träffade mannen till vänster om bröstets framsida varpå han avled. Ett, enligt 
kvinnan, oavsiktligt knivhugg från henne berövade också i nästa fall mannens liv.  
 
I ytterligare ett fall upplever kvinnan latent hot om fysiskt våld. För att förhindra att 
kvinnan drack mer öl slängde mannen henne i sängen när de kom hem. ”När hon 
trotsade honom och steg upp blev hon åter nedslängd i sängen och fick i samband 
därmed ta emot ett eller två slag i ansiktet.” Därefter gick han ner till grannen. När han 
kom upp från grannen var han mycket berusad, och när han såg henne i köket sa han 
”nu djävlar”. Detta uppfattade kvinnan som om att han skulle ge henne mer stryk. Hon 
fick tag i en kniv, och sa samtidigt att han inte skulle komma närmre.  
 
”Trots kniven och hennes uppmaning att han inte skulle komma närmre, gjorde han det samtidigt som 
han sa `hugg då, hugg då, gör det då`. Hon högg med kniven men vet inte var hon högg. Det var dock 
inte hennes avsikt att ta livet av X…”. 
 
Kvinnan hävdade att hon bara tänkte på att hon inte skulle få mer stryk och hon trodde 
vidare att mannen tilldelade henne ett knytnävsslag på näsan strax innan hon knivhögg 
honom. Tingsrätten godtog i avsaknad av motbevisning att kvinnan har uppfattat 
situationen så att det förelåg risk för ett överhängande brottsligt angrepp mot henne från 
mannens sida.  
 
I tabellen följande sida (tabell 2) återfinns samtliga 24 fall. I fallen förekommer fysiskt 
eller kombinationen fysiskt och psykiskt våld mellan paren vid tiden för det aktuella 
brottet. Nedan beskrivs våldsvapen, det dödliga våldet samt typ av våld. I tre 
fjärdedelar (75 %) av fallen används kniv vid det dödliga våldet. Även andra tillhyggen 
används så som pistol och yxa samt snören eller handbojor för att få mannen orörlig. 
Dessa föremål är dock mindre förekommande. Våldet har oftast riktats mot offrets 
bröst, huvud och hals.  
 
Tabell 2. Vapen och dödsorsak i fall där våld har lett fram till dödsfall:  

Antal fall Använt vapen Dödligt våld Typ av våld 

 
1 

Kniv, handbojor, 
trubbiga föremål, 
eventuellt fysiskt 
våld samt eld. 

 
Hugg mot hals. 

 
Fysiskt och sexualrelaterat 
våld 

 
1 

 
Kniv. 

 
Hugg mot hals, 
bröst och buk. 

 
Fysiskt våld 

 
1 

 
Kniv, flaska, fysiskt 
våld samt eld. 

 
Slag mot huvudet. 

 
Fysiskt våld 

 
5 

 
Kniv 

 
Hugg mot bröst 

 
Fysiskt våld 

 
1 

 
Kniv 

 
Hugg mot buk. 

 
Fysiskt våld 

 
1 

 
Kniv 

Hugg mot bröst 
och skuldra. 

 
Fysiskt våld 

 
1 

 
Hagelgevär 

Skott genom 
munnen. 

 
Fysiskt våld 

 
1 

 
Livrem 

 
Kvävning. 

Fysiskt och sexualrelaterat  
Våld 
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1 Yxa Slag mot huvud. Fysiskt våld 
 
1 

 
Kniv 

Hugg mot hals, 
nacke och rygg. 

 
Fysiskt våld 

 
1 

 
Kniv 

 
Hugg mot 
överarm och axel. 

 
Fysiskt våld 

 
1 

 
Kniv 

 
Hugg i ryggen. 

 
Fysiskt och psykiskt våld 

 
1 

 
Kniv och snören. 

Hugg mot hals 
(även bröst och 
vänster överarm). 

 
Fysiskt och psykiskt våld 

 
1 

 
Kniv 

 
Hugg mot bål. 
 

 
Fysiskt och psykiskt våld. 

 
1 

 
Plaströr 

 
Slag på huvudet. 

 
Fysiskt och psykiskt våld 

 
1 

 
Pistol 

Skott mot 
huvudet. 

 
Fysiskt och psykiskt våld 

 
1 

 
Pistol 

 
Skott mot hals. 

 
Fysiskt och psykiskt våld 

 
3 

 
Kniv 

 
Hugg mot bröst 

 
Fysiskt och psykiskt våld 

 
 
 

D i s k u s s i o n 
 

Partnervåldet 
 
Syftet med föreliggande studie var att beskriva vad som är utmärkande för 
partnervåldet vid tiden före och under det aktuella brottet genom att studera 24 fall 
mellan 1995 och 2001 då kvinnorna dömts för att ha dödat sina manliga partners. 
  
Resultatet har visat att det som utmärker partnervåldet tiden före och under det aktuella 
brottet är hög förekomst av fysiskt våld. Även psykiskt våld förekommer men dock i 
mycket mindre utsträckning än det fysiska våldet. Det fysiska och kombinerade våldet 
före det aktuella brottet riktas från både mannen och kvinnan mot varandra i över 
hälften av fallen och i resterande del, från mannen mot kvinnan. Kvinnan initierar dock 
inget fysiskt eller kombinerat våld mot mannen under parets relation.  
 
Kvinnan använder sig av tillhyggen då hon brukar fysiskt våld mot mannen, både under 
parets relation och i det dödliga våldet. Att kvinnor ofta brukar tillhyggen vid dödligt 
våld bekräftas också av andra studier (Palmberg & Wasén, 2003). Ett av de utmärkande 
dragen för kvinnans dödliga våld mot mannen är att i affekt hugga honom med kniv. I 
det dödliga våldet försöker kvinnan också ibland få mannen orörlig, genom att till 
exempel binda fast mannen i snören, sätta fast honom i handbojor eller ge något medel 
så att han somnar in för att därefter döda honom. Skäl till att kvinnan försöker få 
mannen orörlig kan vara just att han oftast har fördel av sin fysiska kroppsstyrka och 
kan oskadliggöra henne. Det dödliga våldet riktas oftast mot livshotande områden så 
som hugg mot hals, bröst, buk eller rygg, i undantagsfall mot axel och arm. I 
majoriteten av fallen har kvinnan siktat på mannens huvud/hals parti med knivhugg, 
skott mot huvud eller kvävning. 

 
Mannen i sin tur tenderar då att främst nyttja sin fysiska kroppsstyrka vid fysiskt våld 
och använder i vissa fall diverse tillhyggen till sin hjälp. Detta resultat stöds också av 
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tidigare forskning som påvisar att män är mer benägna än kvinnorna att skada kvinnan 
med hjälp av sin fysiska styrka (Palmberg & Wasén, 2003). 

 
Då det psykiska våldet förekommer uppstår det oftast i kombination med fysiskt våld 
och riktas då till största delen från mannen mot kvinnan. Denna typ av våld utmärks 
genom intentionen att få makt och kontroll över situationen och/eller partnern. Detta 
görs oftast genom isolering, övervakning, hot och kränkningar. Då kvinnan riktar våld 
mot mannen i relationen använder hon sig oftast av psykiskt våld. Det fysiska våldet 
använder hon endast om mannen också brukar våld mot henne i relationen och i det 
dödliga våldet mot mannen.    
 
Det gemensamma i våldsuttrycket för både kvinnan och mannen förefaller vara att få 
makt och kontroll genom handlingen oavsett om det är fysiskt eller psykiskt våld. Flera 
kvinnor uttrycker att de har fått nog och att de vill skada mannen. Kvinnorna har bland 
annat uttryckt det som att ”inre aggressioner” utlöste handlingen. I hälften av fallen 
tilldelas mannen fler än ett hugg eller slag, vilket kan vara ett tecken på övervåld 
underbyggt av frustration. Detta våldsuttryck visar sig även i andra studier där man 
påpekat att mannen tenderar att använda våld för att kontrollera sin omgivning medan 
det kvinnliga våldet verkar mer som en urladdning för att det inre trycket, i form av att 
stress och frustration, blir för starkt (Brå-rapport, 1999).  
 

 
Konflikter, alkohol, kontroll, sexualrelaterat våld och medhjälp 

 
Resultatet visar på att det i de flesta fall förekommer ett gräl mellan kvinnan och 
mannen innan det fysiska våldet uppstår. Grälen, som ofta är olösta konflikter, har olika 
ingredienser så som ekonomi, alkohol eller rädsla för att bli lämnad eller att lämna. 
Hälften av de kvinnliga förövarna enligt en studie, dödade sina män just på grund av 
konflikter kring element som nämns ovan (Ekström, 2006). 
 
När kvinnor dödar sina partners förekommer också faktorer så som svartsjuka och 
separationsproblem som eskalerar till allvarliga konflikter. Kvinnan har i några fall 
utövat våld mot mannen då han förklarat att han vill separera. Kanske är handlingen 
från kvinnan en önskan om kontroll över separationen eller ett uttryck för att offret inte 
får leva om paret inte lever tillsammans. I resultatet framgår att i tre fjärdedelar (75%) 
av samtliga fall var paren inte gifta när de dödades. Detta resultat kan också bekräftas 
genom tidigare studier där det har påvisats att de par som är sammanboende och ej gifta 
löper större risk att bli dödade av sin partner i jämförelse med bland annat gifta par då 
man jämfört olika faktorer med varandra (Shackelford, 2001). 
 
I det dödliga våldet från kvinnor mot män spelar alkohol i viss mån roll. I många fall 
beskrivs det att paret tillsammans eller enskilt har suttit och druckit alkohol. Många 
kvinnor beskriver också att de på grund av att de förtärt för mycket alkohol också fått 
minnesluckor under tiden för brottet. Om man antar att den psykologiska 
förklaringsmodellen får gälla, där kvinnor tenderar att dämpa sin ilska som lagrats av 
tidigare psykisk- och/eller fysisk misshandel från mannen (Pollock, Mullings & 
Crouch, 2006) kan kvinnans aggression och ilska förs upp till ytan med hjälp av allt 
mer ökad konsumtion av droger som alkohol. Alkoholens effekt kan vara att spärrarna 
och kontrollen över ilskan som kvinnan tidigare haft släpper varpå aggressionen och 
därmed konflikten kommer till ytan. Denna olösta konflikt ger eventuellt upphov till ett 
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raseri hos kvinnan som får en stark impulsiv önskan om att skada eller döda mannen. 
Många kvinnor i denna studie har uttryckt, till vänner som de har förtärt alkohol 
tillsammans med, att ”jag kan kniva honom” eller ”jag kommer att döda honom”. 
Kvinnornas våldsuttryck uppstår då i raseri och i syfte återta kontroll över sin situation 
och/eller för att få stopp på det fysiska våldet i relationen.  
 
Kvinnan initierar, som tidigare nämnt, inte fysiskt våld mot mannen under parets 
relation. Våldet riktas främst från mannen mot kvinnan eller från båda mot varandra. 
Varför stannar kvinnorna kvar i dessa destruktiva relationer trots den höga förekomsten 
av fysiskt våld? Det kan finnas många orsaker till detta. Dels för att kvinnan socialt är 
uppväxt med rollen att ta han om mannen och sina barn. Hon har i vissa fall eventuellt 
avgett ett löfte om att stanna hos mannen och barnen för evigt. Dels också för att hon 
kanske inte har ett socialt nätverk att falla tillbaks på som kan hjälpa henne ut ur 
förhållandet. Utan att ha ett socialt nätverk kan det vara svårt ekonomiskt och även 
psykiskt att klara sig på egen hand. Detta kan stämma väl överens med Walkers teori 
om ”the battered woman syndrome”, där kvinnan fastnar i en inlärd hjälplöshet som 
medför att hon känner sig fångad och inte kan ta sig ur förhållandet. Kvinnan dödar 
enligt denna förklaringsmodell mannen, för att skydda sig själv ( Ekström, 2006; Serran 
& Firestone, 2004; Browne, 1987). Kvinnors våld är således genom detta synsätt att 
betrakta som motvåld eller försvarsvåld (Strauss & Gelles, 1990, refererat i Isdal, 
2001). I resultatet framkommer också att det endast är en fjärdedel (25 %) av kvinnorna 
som blev dömda för mord. I de övriga fallen där kvinnorna bland annat dömts för dråp 
eller misshandel har tingsrätten ofta tagit hänsyn till kvinnornas utsatthet för fysiskt 
och/eller psykiskt våld från mannen, vid bedömning av straffet. Kvinnorna har i många 
av dessa fall också åberopat försvarsvåld. Ännu en faktor, som ofta förekommer i 
kvinnornas berättelser är rädsla för att bli dödade av mannen om de lämnar relationen. 
Detta kan stämma överens med studier som visar att en tredjedel av de misshandlade 
kvinnorna stannar kvar hos den misshandlande mannen av rädsla för att bli mördade 
(Rying, 2001; Eliasson, 1997). Genom att se signaler hos dessa kvinnor tidigt och ge 
dem hjälp och stöd att ta sig ur det våldsamma förhållandet tidigt, kan man eventuellt 
förhindra att ett dödligt våld inträffar. Förhoppningsvis kan denna studie bidra med att 
lättare kunna kartlägga dessa riskfaktorer. 
 
Även sexualrelaterat våld förekommer i denna studie. Det är dock inte så vanligt 
förekommande. Sexualmord är mycket ovanliga i Sverige (Petterson & Rying, 2004) 
och förekommer i endast ett av samtliga fall. I det andra fallet dömdes kvinnan för 
vållande till annans död delvis på grund av grov oaktsamhet i samband med sexuell 
aktivitet. 
 
Enligt resultatet dominerar, som tidigare nämnt, kniv som våldsmetod vilken används 
vid det dödliga våldet från kvinnan riktat mot mannen i partnerrelationen. Detta 
bekräftas också genom tidigare studier (Rying, 2001) där det framkommer att kniv 
används mest vid dödligt våld. I resultatet framkommer att i de fall där kvinnorna 
använt pistol eller hagelgevär, har det ofta varit av någon medhjälpare till kvinnan som 
då varit en man som också utfört gärningen på kvinnans begäran. I något fall använde 
kvinnan också pistolen själv för att döda mannen och har då fått pistolen av en manlig 
bekant. Kvinnor själva väljer sällan skjutvapen i Sverige (Brå rapport, 1999). En annan 
studie visar dock på samma förekomst av vapen mellan kvinnor och män (Ekström, 
2006). 
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Begränsningar och vidare studier 
 
Eftersom det inte alltid finns vittnen som kan förklara hur våldet har sett ut tidigare i 
partnerrelationen eller hur det dödliga våldet sett ut vid tiden för brottet baseras mycket 
på kvinnans utsaga av förloppet. De vittnen som förhörts kan också ha haft intressen i 
att ge sitt perspektiv av förloppet, som kan vara mer eller mindre realistiskt. Dock finns 
starka skäl att tro att tingsrätten i möjligaste mån försökt få en så bred bild som möjligt 
av det dödliga våldet, genom utredning. Som nämnts i avsnittet om begränsningar, så 
har det visat sig att materialets omfattning i domsluten, om bland annat våldet varierar.  
Precisionen i denna studie är med anledning av detta osäker och det finns en 
medvetenhet om att bilden av våldet inte tillfullo kunnat kartläggas.  
 
Det är också viktigt att notera att det resultat som framkommit i denna studie baseras på 
uppgifter om personer som är lagförda för mord, dråp och vållande till annans död i 
samband med våldsbrott under åren 1995-2001. Med hänsyn till uppgifterna kan detta 
innebära att det under samma period återfinns fall där förövaren tagit sitt liv i samband 
med brottet. Dessa fall hamnar inte i lagföringsstatistiken, vilket också Yourstone 
(2003) framhåller. Dessa så kallade ouppklarade fall kan eventuellt påverka statistiken, 
varför materialet inte kan anses som heltäckande.  
 
Som tidigare nämnts bör viss försiktighet finnas vid generaliserande av detta material 
eftersom domsluten eventuellt inte är heltäckande. Dock bör betonas att det resultat 
som framkommit i denna undersökning också faller i linje med andra studier som 
framhåller att faktorer som alkohol, konflikter och förekomst av våld är starkt 
korrelerade till våldsbrott och dödligt våld (Petterson & Rying, 2004; Lenke, 1989).  
 
Ytterligare aspekter som kan vara av intresse för vidare forskning är till exempel att 
studera det kulturella perspektivet i Sverige men också utanför Sveriges gränser. Har 
kulturell bakgrund betydelse för hur partnervåldet uttrycks? Om så, hur urskiljer sig 
partnervåldet mellan par som kommer från olika kulturell bakgrund i Sverige? Och 
vidare hur utmärks det dödliga våldet mellan personer som kommer från olika kulturer 
och länder bosatta i Sverige? Påverkar exempelvis den svenska kulturen hur kvinnorna 
i Sverige uttrycker det fysiska respektive psykiska våldet mot sina män? Skiljer deras 
våldsuttryck sig från kvinnor som kommit till Sverige, från andra länder? En annan 
faktor är brottslighet och påverkan av våld i olika länder.  Förekommer till exempel 
fysiskt våld hos kvinnorna och männen oftare i andra länder med hög dokumenterad 
brottslighet och hur ser då våldet ut hos gärningsman och offer i dessa länder? Denna 
studie kan även utvecklas vidare genom att jämföra kvinnors och mäns våldsuttryck 
med grund i ett genusperspektiv. Kvinnors dödliga våld tycks komma allt mer i fokus. 
Dock saknas ännu viktig forskning inom området. Förhoppningsvis öppnar denna 
studie upp för vidare diskussion och forskning inom detta område. 
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