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Omkring 100 personer i Sverige dör varje år av våld. En av tio 
förövare till dessa dåd är kvinnor. Syftet med denna studie var att 
undersöka likheter och skillnader mellan manliga och kvinnliga 
förövare gällande ett antal variabler före, under och efter 
brottssituationen vid dödligt våld. Totalt undersöktes 86 individer, 43 
män och 43 kvinnor, dömda för mord, dråp eller vållande till annans 
död mellan åren 1995-2001 i Sverige. Resultaten visade att det fanns 
skillnader mellan könen främst gällande variabler före och delvis efter 
brottet. Under brottet skilde sig könen endast åt gällande brottsplats. 
Tänkbart är att de skillnader som förekommer hänger samman med 
förövarens relation till offret. 
  

 
I n l e d n i n g 

 
I Sverige inträffar årligen omkring 100 fall av dödligt våld, vilket innefattar mord, dråp 
och misshandel med dödlig utgång (Petersson & Rying, 2004). Detta antal har varit 
konstant under de senaste 30 åren. Historiskt sett har dock det dödliga våldet minskat 
drastiskt från 1500-talet och framåt (Kaspersson, 2000). Manliga förövare begår den 
största delen av det dödliga våldet, bara omkring 10 procent av de individer som lagförs 
för dessa brott är kvinnor (Petersson & Rying, 2004). Kvinnornas andel har legat på 
samma låga nivå sedan 1800-talet (von Hofer, 1985). 
 
Ett sätt att belysa brottssituationen är att undersöka skillnader och likheter mellan 
könen. Sådan kunskap skulle kunna bidra till att ge en bättre förståelse för hur dödligt 
våld uppstår och i förlängningen hur dess omfattning skulle kunna begränsas. Det har 
förts fram teorier kring att det lägre antalet kriminella kvinnor skulle kunna hjälpa till att 
åskådliggöra vad det är som får individer att begå brott (Brottsförebyggande rådet, 
1999). Teorier har också lyfts fram kring att manlig och kvinnlig brottslighet möjligtvis 
har olika grunder och består av olika komponenter (ibid.). Att närmare studera 
brottssituationen vid dödligt våld kan hjälpa oss att belysa dessa frågor. 
 
Tidigare forskning kring brottets motiv 
 
Tidigare forskning delar in förövarnas motiv på ett antal skilda sätt, och det är därför 
svårt att ge någon generell bild av de studier som finns. Vad som framgår är dock att det 
dödliga våldet ofta uppstår kring konflikter av olika slag (Bremberg, 2001; Chimbos, 
1993; Goetting, 1988), något som Jurik och Winn (1990) fann var mer karakteristiskt 
för kvinnliga förövare. En typ av konflikt som Wilbanks (1983b) fann att kvinnor oftare 
dödade i samband med var konfrontationer inom familjen. Nästan hälften av kvinnorna 
men knappt en tiondel av männen dödade enligt Wilbanks studie i ett sådant 
sammanhang. Detta ligger i linje med Chimbos (1993) undersökning av grekiska fall. 
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Där hade hälften av fallen med kvinnliga förövare och 31 procent av de med manliga 
sin grund i konflikter kring äktenskap, sex eller kärlek. Även i Goettings (1988) 
undersökning av kvinnliga förövare hade varannan dödat i samband med ett familjegräl. 
När Chan (2001) studerade 16 fall av individer som hade dödat sin partner fann hon att 
hälften av fallen skedde under ett gräl. Dock tycks män oftare än kvinnor ta livet av 
någon i samband med andra typer av konflikter än inom familjen; 32 procent av männen 
i Wilbanks (1983b) studie mot 13 procent av kvinnorna hade gjort det. Även andra 
studier har funnit liknande siffror för kvinnliga förövare (Goetting, 1988). Också 
Chimbos (1993) har visat att män oftare dödar i samband med andra typer av konflikter. 
I hans studie dödade fler manliga förövare (27 %) än kvinnliga (14 %) någon på grund 
av en konflikt kring pengar eller egendom, och det var endast män som dödade någon i 
samband med en politisk konflikt. Vidare fann Polk (1994) i sin studie av män att strax 
över en femtedel av fallen var konfrontationer med bekanta eller obekanta, vilka i näst 
intill samtliga fall också var män. Detta tolkar Polk som en tävling om heder mellan 
män. En tiondel av fallen i samma studie var en del av en lösning på en konflikt som 
byggts upp under en längre tid. En annan typ av konflikt är bagatellbråk; i Sverige 
började 30 procent av alla fall av dödligt våld som bråk kring vad som synes vara 
bagateller, vanligen mellan missbrukare (Rying, 2000). 
 
En stor del av den tidigare forskningen om kvinnliga förövare har inriktats på kvinnor 
som har misshandlats av sin partner och senare dödat denne, s.k. partnervåld (se 
Browne, 1987; Serran & Firestone, 2004; Walker, 1979). Walker (1979) beskrev �the 
battered woman syndrome�, hur kvinnan fastnar i en inlärd hjälplöshet vilken gör att 
hon känner sig fångad och som att hon inte kan ta sig ur förhållandet. Utifrån Walkers 
arbete har sedan �the self-defense theory� utvecklats, tanken att kvinnan dödar mannen 
för att skydda sig själv (Browne, 1987; Serran & Firestone, 2004). På motsvarande sätt 
har Daly och Wilson (1988) försökt att förklara varför en man dödar sin partner. Daly 
och Wilson menar att de viktigaste grundbultarna i ett förhållande är sexualitet och 
reproduktion, och att män har getts tillåtelse att kontrollera kvinnors sexualitet. När en 
man upplever att denna kontroll är hotad riskerar det att leda till dödligt våld riktat mot 
kvinnan. I linje med detta ligger andra studier som har visat att dödligt våld mot en 
partner för manliga förövare ofta har sin grund i svartsjuka, önskan om kontroll och 
brist på självkontroll, medan kvinnliga ofta dödar i självförsvar eller på grund av 
provokation (Chan, 2001; Polk, 1994). I Sverige var under 1990-talet 20 procent av 
fallen med dödligt våld kopplade till svartsjuka eller bråk kring en separation (Rying, 
2000). 
 
Wilbanks (1983b) fann att dödligt våld från mäns sida dessutom ofta utfördes i samband 
med något annat brott, vanligen narkotikarelaterat eller ett rån. Ett flertal studier har 
visat att betydligt fler män än kvinnor dödar i samband med rån eller andra brott 
(Chimbos, 1993; Polk, 1994; Wilbanks, 1983a). Polk (1994) fann även att då kvinnor 
dödade i samband med andra brott var de vanligen med som medhjälpare till män. I 
Sverige var 15 procent av fallen av dödligt våld under åren 1990-1996 brottsrelaterade 
(Rying, 2000). 
  
En stor del av förövarna är dessutom psykiskt sjuka; enligt Petersson och Rying (2004) 
är över 80 procent av förövarna av dödligt våld i Sverige psykiskt sjuka eller störda. I 
13 procent av fallen under 1990-1996 fanns det ingen annan förklaring till brottet än att 
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förövaren var psykiskt sjuk (Rying, 2000). Gällande könsskillnader fann Hodgins och 
Janson (2002) att risken för kriminalitet och våldsbrottslighet var större för kvinnor än 
för män vid psykisk sjukdom. I den kohort de följde (individer födda 1953 som bodde i 
Stockholm 1963) var de manliga förövarna fem gånger fler än de kvinnliga bland de 
psykiskt friska individerna, men enbart två gånger fler bland de psykiskt sjuka. 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 var dessutom elva gånger för 
kvinnorna mot fem gånger för männen. 
 
Andra typer av motiv som förekommer i litteraturen är att få ut försäkringspengar, 
rädsla för en förälder, försök att förhindra en romans (Scott & Davies, 2002), brist på 
tålamod med ett barn (Goetting, 1988), vilja att uppnå ett ekonomiskt och/eller sexuellt 
mål (Chan, 2001), hämnd samt hatbrott (Rying, 2000). 
 
Tidigare forskning kring variabler före brottet 
 
Det är ovanligt med dödligt våld mellan individer som inte har någon tidigare relation. 
Såväl svensk som utländsk forskning visar att mellan 35 � 45 procent av det dödliga 
våldet sker inom familjen (Chimbos, 1993; Nguyen da Huong & Salmelainen, 1992; 
Rying, 2000; Silverman & Kennedy, 1987). En motsvarande andel är våld mellan 
bekanta. I USA är andelen fall inom familjen något lägre, runt 15 � 30 procent; och de 
mellan bekanta högre, omkring 50 � 65 procent (Dawson & Langan, 1994; U.S. 
Department of Justice, 2004; Wilbanks, 1983a). Antalet fall mellan obekanta ligger i 
samtliga dessa länder på omkring 20 procent. Enligt tidigare undersökningar 
förekommer dock könsskillnader gällande förövarens relation till sitt offer. En större 
andel kvinnor än män dödar personer i familjekretsen - partners och före detta partners 
samt övriga familjemedlemmar (Chimbos, 1993; Jurik & Winn, 1990; Wilbanks, 1983a, 
1983b; Yourstone, 2003). Forskning koncentrerad specifikt på kvinnor som har dödat 
påvisar detsamma (Goetting, 1988; Mann, 1996). Från detta mönster skiljer sig en 
amerikansk undersökning av Scott och Davies (2002), där flest kvinnor (41 %) hade 
dödat någon för dem annan bekant person än en partner/före detta partner eller övrig 
familjemedlem. Män däremot dödar oftare än kvinnor bekanta personer som inte är 
partners och familjemedlemmar, samt helt obekanta individer (Jurik & Winn, 1990; 
Wilbanks, 1983a, 1983b). Vanligast är att män dödar en bekant (Chimbos, 1993; Jurik 
& Winn, 1990; Wilbanks, 1983a). Enligt Belfrage och Rying (2004) är dödligt våld 
mellan bekanta i Sverige ofta kopplat till missbruksrelaterade och kriminella miljöer, 
och i 60 procent av dessa fall är såväl förövare som offer alkoholmissbrukare. 
 
Förutom att offret vanligtvis är bekant med förövaren så är denne dessutom oftast en 
man; såväl män som kvinnor tar främst livet av män (Chimbos, 1993; Goetting, 1988; 
Mann, 1996; Rying, 2000; Wilbanks, 1983a, 1983b). Att kvinnor dödar andra kvinnor 
är ovanligt, i tidigare studier har mellan 2.1 procent (Wilbanks, 1983b) och 36.4 procent 
(Scott & Davies, 2002) av de kvinnliga förövarna dödat en annan kvinna. Ryings (2000) 
svenska undersökning visade att 31 procent av kvinnorna hade dödat en annan kvinna, 
vilken oftast var dennas barn. 
 
Bremberg (2001) konstaterar att den största delen av all svensk våldsbrottslighet är 
oplanerad. Detta visar också undersökningar av förövares beteende som Salfati (2003) 
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samt Santtila, Canter, Elfgren & Häkkänen (2001) har genomfört. Exempelvis hade bara 
en femtedel (Santtila et al., 2001) respektive en fjärdedel (Salfati, 2003) av förövarna 
tagit med sig ett vapen till brottsplatsen. Jurik och Winn (1990) visade att det i deras 
studie inte förekom någon skillnad mellan män och kvinnor när det handlade om att 
planera sitt brott i förväg. Av de 108 män och 50 kvinnor i Arizona som de undersökte 
hade 27 procent av kvinnorna och 45 procent av männen planerat brottet, en skillnad 
som inte var signifikant. 
 
Tidigare forskning kring variabler under brottet 
 
Den största delen av det dödliga våldet äger rum i en bostad; i Sverige sker omkring 70 
procent av det dödliga våldet i en sådan miljö (Rying, 2000). Tidigare undersökningar 
har visat att det är vanligare för kvinnor än för män att döda i en bostad (Chimbos, 
1993; Jurik & Winn 1990; Rying, 2000; Wilbanks, 1983b; Wolfgang, 1958). Även 
studier koncentrerade på kvinnliga förövare har visat att en bostad är den vanligaste 
brottsplatsen för kvinnor (Goetting, 1988; Mann, 1996). Jurik och Winn (1990) fann 
dock att även de flesta fallen med manliga förövare skedde i en bostad, medan andra 
undersökningar har visat att män oftast dödar på andra platser än i ett hem (Wilbanks, 
1983b; Wolfgang, 1958). 
 
Gällande kopplingen mellan alkohol och dödligt våld har forskning visat ett samband på 
en strukturell nivå (Parker & Auerhahn, 1999). Blandat annat har Rossow (2001) 
påvisat signifikanta samband mellan den totala alkoholförsäljningen och antalet fall av 
dödligt våld i ett antal länder, däribland Sverige. Osäkert är dock hur kopplingen mellan 
förekomst av alkohol eller droger och dödligt våld ska tolkas i det enskilda fallet 
(Parker & Auerhahn, 1999). Enligt Rying (2000) är 60 procent av förövarna i Sverige 
alkoholpåverkade då de utför sitt brott, och 12 procent narkotikapåverkade. Ett par 
utländska undersökningar har visat att runt en tredjedel av de kvinnliga förövarna var 
alkoholpåverkade vid brottstillfället (Goetting, 1988; Mann, 1996), och omkring en 
tiondel drogpåverkade (Mann, 1996). I Belfrage och Ryings (2004) svenska 
undersökning av män som dödat sin kvinnliga partner var nästan hälften (44 %) av 
dessa män alkoholpåverkade. Block och Christakos (1995) fann att det under de 29 år i 
Chicago som de undersökte oftare förekom alkohol i de fall då en kvinna dödade sin 
partner än när en man gjorde detsamma. Jurik och Winn (1990), som undersökte 158 
förövare i Arizona på åttiotalet, slog samman alkohol- och drogpåverkan. De fann ingen 
signifikant skillnad mellan män och kvinnor; hälften av kvinnorna och tre femtedelar av 
männen var på något sätt påverkade. 
 
Många tidigare undersökningar kring manliga och kvinnliga förövares 
vapenanvändning är amerikanska. Dessa har främst visat skillnader i användningen av 
stick- och skärvapen respektive skjutvapen. Wolfgang (1958) utförde tidigt en 
undersökning som visade att kvinnor främst använde kniv och män skjutvapen för att 
döda. Ett flertal senare studier har indikerat att det vanligaste hos båda könen har varit 
att döda med hjälp av skjutvapen (Goetting, 1988; Jurik & Winn, 1990; Wilbanks, 
1983a, 1983b). Även studier som enbart inriktat sig på kvinnor har funnit att skjutvapen 
är det vanligaste vapnet i dessa fall (Mann, 1996; Scott & Davies, 2002). Flera av de 
studier som visar att skjutvapen är den vanligaste metoden hos båda könen har också 
påvisat att färre kvinnor relativt män använder sig av skjutvapen medan fler kvinnor 
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relativt män dödar sina offer med kniv eller andra stick- och skärvapen (Goetting, 1988; 
Wilbanks, 1983a, 1983b). Icke-amerikanska studier skiljer sig dock från mönstret med 
skjutvapen som det vanligaste sättet att döda på. En grekisk undersökning av Chimbos 
(1993) fann att männen visserligen oftast dödade sina offer med hjälp av skjutvapen. 
Däremot använde kvinnorna metoderna skjutvapen, huggvapen, slag och övrigt i samma 
utsträckning. Från detta skiljer sig Chans (2001) undersökning av personer i England 
som dödat sin partner. Sextiofyra procent av kvinnorna hade stuckit eller skurit sin 
partner till döds. Männen ströp främst sina offer, 44 procent av männen använde sig av 
den metoden. En svensk studie visade att tre av fyra fall av dödligt våld i Sverige 
begicks med någon typ av vapen (Rying, 2000). Till skillnad från de amerikanska 
undersökningarna var dock kniv och andra typer av stickande eller skärande vapen 
vanligast. Detta användes i omkring 45 procent av fallen, att jämföra med skjutvapnens 
20 procent. Strypning och kvävning var de vanligaste metoderna då det handlade om 
dödligt våld utan vapen. Rying (ibid.) fann också att de flesta förövarna var män då 
skjutvapen användes, att män och kvinnor dödade med kniv i samma utsträckning, att 
fler kvinnor ströp eller kvävde sitt offer samt att enbart män misshandlade sitt offer till 
döds. Gällande partnervåld har en studie gjorts av svenska män som under 1990-talet 
dödat sin partner (Belfrage & Rying, 2004). Fyrtio procent av dessa män stick- eller 
skärskadade sitt offer till döds. Ett par undersökningar har också intresserat sig för det 
faktum att färre kvinnor dödade utan att använda sig av vapen (Rying, 2000; Wolfgang, 
1958). Medan Wolfgang ansåg det bero på kvinnans svagare fysik förklarade Rying det 
med att kvinnor oftare dödar barn, en grupp som ofta dödas genom strypning eller 
kvävning. 
 
Vidare har undersökningar inriktade på beskrivningar av förövares beteende påvisat att 
de flesta fallen av dödligt våld är impulsiva till sin natur (Salfati, 2003; Santtila et al., 
2001). Dessa studier visar att beteenden som tyder på ett impulsivt agerande utan 
föregående planering är vanligt förekommande. Detta inkluderar att förövaren använder 
ett vapen från brottsplatsen, att förövaren lämnar kvar vapnet på platsen och att offret 
ligger kvar på brottsplatsen så som det föll utan att förövaren har försökt att dölja 
kroppen. 
 
Tidigare forskning kring variabler efter brottet 
 
Forskning kring könsskillnader i beteende efter brottet är mycket begränsad. 
 
I enlighet med det faktum att de flesta fallen av dödligt våld är impulsiva till sin natur, 
tycks flertalet förövare inte heller aktivt försöka dölja sitt brott. Santtila et al. (2001) 
studerade 502 finska mord och dråp och visade att 91 procent av offren hittades på den 
plats där de hade dödats och att 58 procent av vapnen återfanns vid brottsplatsen. I 
Salfati och Haratsis (2001) undersökning hade enbart 17 procent av förövarna medvetet 
försökt att gömma undan offret, och 64 procent lämnade någon typ av forensisk 
bevisning på platsen. Chan (2001) undersökte individer som dödat sin partner och fann 
att de allra flesta (84 %) inte hade gjort några försök att i efterhand dölja sitt brott. 
 
Vidare tycks många, i alla fall kvinnliga, förövare stanna kvar på brottsplatsen. I 
Goettings (1988) undersökning av 136 kvinnliga förövare i Detroit i början av åttiotalet 
hade strax över två tredjedelar av dessa stanna kvar på platsen efter sitt brott. 
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 Enligt Kopelman (1987, refererad i Christianson & Bylin, 1999) hävdar 25-45 procent 
av förövarna av mord och dråp i efterhand minnesförlust. Kopelman redovisar för att 
verklig minnesförlust ofta är sammankopplad med ett i förväg oplanerat brott som begås 
under stor emotionell press, och där förövaren är alkohol- eller narkotikapåverkad. Det 
är dock också möjligt att förövaren hävdar minnesförlust men egentligen kommer ihåg 
händelseförloppet; ofta ligger sanningen någonstans mitt emellan att förövaren medvetet 
undantrycker sanningen och att denne omedvetet faktiskt inte kommer ihåg vad som 
hände (Christianson & Bylin, 1999). 
 
Gällande hur förövaren i efterhand förhåller sig till brottet skiljer sig tidigare studiers 
inriktning åt. Några har koncentrerat sig på om förövaren medgav ansvar eller inte, 
andra om förövaren erkände brottet eller inte. De individer som nekar ansvar kan 
exempelvis hävda självförsvar. Mann (1992) delade in de kvinnliga förövare som hon 
undersökte i Chicago och Houston i dels de som hävdade att de inte var ansvariga för 
det som skett och dels de som medgav ansvar. Den största andelen, nästintill 70 procent, 
medgav inte ansvar för brottet. I en annan undersökning av kvinnliga förövare fann 
Mann (1988) att omkring hälften nekade ansvar. Dock var det något fler av de kvinnor 
som hade dödat en partner som nekade ansvar än av de kvinnor som hade dödat någon 
annan än en partner. När Holmberg och Christianson (2002) undersökte 43 män som 
dömts för mord, försök till mord eller dråp kring deras upplevelser av polisförhören sa 
49 procent av förövarna att de vid förhör helt hade erkänt brottet, och 30 procent att de 
helt hade förnekat brottet. 
 
Andra studier har koncentrerat sig mer specifikt på huruvida förövaren hävdar 
självförsvar eller inte. I undersökningar av såväl Jurik och Winn (1990) som Wilbanks 
(1983b) har kvinnor haft en högre tendens att hävda att det dödliga våldet från deras 
sida var självförsvar. I Jurik och Winns studie hävdade 42 procent av kvinnorna 
självförsvar mot 30 procent av männen, och i Wilbanks studie var motsvarande siffror 
21 procent respektive 9 procent. I studier av kvinnliga förövare har mellan 18 och 59 
procent hävdat självförsvar (Mann, 1988; Mann, 1996; Scott & Davies, 2002). Chan 
(2001) undersökte manliga och kvinnliga förövare som dödat en partner. Hon 
konstaterade, liksom tidigare nämnts, att männen angav svartsjuka och förlust av 
självkontroll som orsak till sitt handlande, medan kvinnorna pekade på just självförsvar 
samt provokation som orsaker. 
 
Frågeställning 
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka skillnader och likheter mellan män och 
kvinnor som har dödat en annan individ i ett antal variabler kopplade till själva 
brottssituationen; såväl före, under, som efter själva brottstillfället. Utifrån tidigare 
forskning formulerades ett antal hypoteser; att 1) kvinnor oftare än män dödar partners 
och övrig familj, och män oftare än kvinnor bekanta och obekanta 2) kvinnor oftare än 
män dödar en individ av motsatt kön 3) såväl kvinnor som män vanligtvis inte planerar 
sitt brott i förväg 4) kvinnor oftare dödar sitt offer i en bostad 5) män och kvinnor är 
alkoholpåverkade i samma utsträckning 6) män och kvinnor är påverkade av narkotika 
och läkemedel i samma utsträckning 7) fler män dödar med hjälp av skjutvapen 8) 
kvinnor i större utsträckning än män hävdar nödvärn. 
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Gällande övriga variabler fanns en begränsad mängd tidigare forskning, och 
undersökningen var gällande dessa av ett mera explorativt slag. 
 

M e t o d 
 

Undersökningsdeltagare 
 
Undersökningsdeltagarna bestod av samtliga kvinnor som under åren 1995-2001 
dömdes för mord, dråp och vållande till annans död (i samband med våldsbrott)1 i 
Sverige, n=43, och ett i antal motsvarande slumpmässigt urval av de män som under 
samma tidsperiod dömdes för dessa brott, n=43. Det totala antalet individer var således 
86 stycken. 
 
Enligt brottsbalken, 3 kapitlet, ska den som berövar en annan person livet dömas för 
mord (Lindblom & Nordback, 2005). Om handlingen är att anse som mindre grov ska 
förövaren istället dömas för dråp. Mord ger, om förövaren inte bedöms vara allvarligt 
psykiskt störd, fängelse i tio år eller livstid och dråp ett fängelsestraff på mellan sex och 
tio år. Vållande till annans död är ett oaktsamhetsbrott med en straffskala på böter eller 
fängelse i högst två år. Denna undersökning omfattar enbart individer som har dömts för 
vållande till annans död i samband med våldsbrott. Barnadråp är ett brott som endast 
kvinnor kan dömas för. Detta om kvinnan dödar sitt barn vid barnets födsel eller en tid 
därefter då hon på grund av födseln befinner sig i upprivet tillstånd eller i svårt 
trångmål. Maxstraffet för barnadråp är sex års fängelse. Individerna i undersökningen 
fördelade sig på de olika brotten i enlighet med tabell 1. 
 
Tabell 1. Brottsbenämning för undersökningsdeltagarna 
 

Brottsbenämning Totalt antal 
N=86 

Antal kvinnor 
n=43 

Antal män 
n=43 

Mord 46 (53 %) 20 (47 %) 26 (60 %) 
Dråp 24 (28 %) 14 (33 %) 10 (23 %) 
Barnadråp - - - 
Vållande till annans död (i 
samband med våldsbrott) 

16 (19 %)   9 (21 %)   7 (16 %) 

 
De undersökta individerna var mellan 15 och 73 år gamla. Den kvinnliga medelåldern 
var 37 år (16-73 år, SD=10.55) och den manliga 32 år (15-64 år, SD=12.19). 
 
Datainsamling 
 
Grundmaterialet samlades in vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet 
(Yourstone, 2003). Som ett första steg inhämtades information från Brottsförebyggande 
rådet gällande alla som lagförts för mord, dråp, barnadråp och vållande till annans död (i 
samband med våldsbrott) under åren 1995-2001. De uppgifter som samlades in var 
personnummer, namn, tingsrättsnamn, avdelning, datum för beslut och 

                                                
1 En kvinna som under dessa år dömts för barnadråp föll tidigt bort i datahanteringen och ingår därför inte 
i undersökningen. 
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brottmålsnummer. Kvinnorna visade sig vara 43 till antalet (borträknat den kvinna som 
dömts för barnadråp, se fotnot föregående sida), och ett lika stort antal män slumpades 
då fram. Därefter beställdes från tingsrätter i Sverige tingsrättsdom, personutredning 
och rättsmedicinskt utlåtande för samtliga 86 individer. §7-intyg och rättspsykiatriska 
undersökningar inhämtades och studerades vid Rättspsykiatriska avdelningen i 
Stockholm. Etisk ansökan har beviljats av Karolinska institutets 
forskningsetikkommitté, (Dnr:271/02).  
 
Undersökta variabler 
 
De variabler som undersöktes är kopplade till själva brottsituationen, och kan delas in i 
grupperna före, under och efter själva brottet. 
 

Variabler före brottet. Motiv: psykisk sjukdom (psykiskt störd och/eller sjuk, 
innefattar även fall som inte bedöms falla inom ramen för �allvarligt psykiskt störd i 
lagens mening�; inkluderar också fall där kombinationen psykisk sjukdom och annat 
motiv förekommer), svartsjuka (inkluderar också fall där kombinationen svartsjuka och 
konflikt förekommer men där svartsjuka bedömts som huvudmotiv), långvarig fysisk 
och/eller psykisk misshandel från offret, konflikter inom en relation, konflikter utom en 
relation, brottsrelaterat (t.ex. narkotikarelaterat; upptäckt eller på väg att bli upptäckt 
med ekonomisk brottslighet) och övrigt (t.ex. rasistiska motiv, att offret har tjallat); 
relationen till offret: partner eller före detta partner, övrig familj (förälder, barn, 
syskon), bekanta, obekanta; offrets kön: om förövaren dödade någon av motsatt kön; 
planering: om brottet var delvis/väl planerat. 
 
Motiv undersöks endast deskriptivt, då antalet individer i de olika grupperna inte är 
tillräckligt många för att uppfylla kraven för signifikansprövning (Ferguson, 1966). 
 

Variabler under brottet. Brottsplatsen: en bostad (offrets, förövarens, offrets och 
förövarens gemensamma, förövarens före detta eller annans hem); förövarens 
alkoholpåverkan: huruvida förövaren med säkerhet var påverkad av alkohol vid tiden 
för brottet; förövarens påverkan av narkotika och/eller läkemedel: om förövaren med 
säkerhet var påverkad av narkotika och/eller läkemedel vid tiden för brottet; 
vapenanvändning: skjutvapen, knivar och andra stick- eller skärvapen, övriga vapen 
(t.ex. kudde, handduk), inga vapen (fall där enbart kroppsstyrka använts); typ av våld: 
impulsivt eller tvångsmässigt (spontant handlande respektive med grund i påträngande 
och tvingande tankar att, utan tydlig grund, handla på ett visst sätt). 
 

Variabler efter brottet. Undanröjde bevis: om individen försökte undanröja bevis 
(gömde eller dolde offrets kropp, letade efter offret tillsammans med andra, klädde sig i 
peruk); lämnade platsen: om förövaren lämnade brottsplatsen; anmälde själv brottet: 
om förövaren var den som anmälde brottet; mindes brottet: om individen helt eller 
delvis mindes brottet och inte hävdade minnesförlust; erkände brottet: om förövaren 
helt/delvis erkände brottet för polisen; hävdade nödvärn: om individen hävdade 
nödvärn. 
 
De statistiska jämförelserna gjordes med testet �Significance of the difference between 
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two independent proportions� (Ferguson, 1966). Detta ger möjlighet att rikta de 
hypoteser som finner stöd i tidigare forskning. 
 
Det förekommer på vissa variabler ett internt bortfall, då det inte fanns information om 
samtliga variabler gällande varje undersökningsdeltagare. Detta markeras i 
resultattabellerna. 
 

R e s u l t a t 
 

Före brottet 
 
Tabell 2. Skillnader mellan manliga och kvinnliga förövare gällande variabler före 
brottet 
 

 Totalt antal 
N=86 

Antal kvinnor 
n=43 

Antal män 
n=43 

    p 

Motiv    
     Konflikt inom relation 11 (14 %) a   6 (15 %) b   5 (14 %) c        - 
     Konflikt utom relation   6   (8 %) a   0   (0 %) b   6 (17 %) c        - 
     Svartsjuka   7   (9 %) a   1   (3 %) b   6 (17 %) c        - 
     Långvarig psykisk   
     och/eller fysisk   
     misshandel 

 
 
12 (16 %) a 

 
 
11 (28 %) b 

  
 
  1   (3 %) c 

 
 
       - 

     Psykisk sjukdom 23 (30 %) a 12 (30 %) b 11 (31 %) c        - 
     Brottsrelaterat   9 (12 %) a   5 (13 %) b   4 (11 %) c        - 
     Övrigt   8 (11 %) a   5 (13 %) b   3   (8 %) c        - 
    
Relation till offret    
     Partner, f.d. partner 32 (37 %) 24 (56 %)   8 (19 %) < .01 
     Övrig familj 13 (15 %)   7 (16 %)   6 (14 %)      ns 
     Bekanta 33 (38 %) 11 (26 %) 22 (51 %) < .01 
     Obekanta 
 

  8   (9 %)   1   (2 %)   7 (16 %)        - 

Offrets kön     
     Motsatt förövarens 49 (57 %) 34 (79 %) 15 (35 %) < .01 
     
Brottet delvis eller väl 
planerat 

 
26 (30 %) 

 
11 (26 %) 

 
15 (35 %) 

 
     ns 

aN = 76, bn = 40, cn = 36. 
 
Det vanligast motivet bakom brottet, för både män och kvinnor, var psykisk sjukdom, se 
tabell 2. Fler män (17 %) än kvinnor (3 %) hade svartsjuka och konflikt utom en 
relation som motiv, medan fler kvinnor (28 %) än män (3 %) hade långvarig psykisk 
och/eller fysisk misshandel från offret som motiv. Återstående motiv - konflikt inom en 
relation, brottsrelaterat och övriga motiv � hade i princip lika många manliga som 
kvinnliga förövare som grund för sitt handlande. 
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Tabell 2 visar att de vanligaste relationerna mellan offer och förövare var partner och 
före detta partner (37 %) samt bekanta (38 %). Det fanns signifikanta skillnader inom 
dessa grupper, där kvinnor (56 %) i högre utsträckning än män (19 %) dödade sin 
partner eller före detta partner, Z(ensvansat) = -3.57, p = < .01; och män (51 %) i högre 
utsträckning än kvinnor (26 %) dödade en bekant, Z(ensvansat) = 2.44, p = < .01. 
Gällande övrig familj förekom ingen signifikant skillnad, Z(ensvansat) = -0.30, p = ns. 
Antalet kvinnor som dödade en obekant var för få för att signifikanttest skulle kunna 
göras, men utifrån vad som går att bedöma med blotta ögat dödade betydligt fler män än 
kvinnor en helt obekant individ. 
 
Båda könen dödade vanligtvis män, vilket 79 procent av kvinnorna och 65 procent av 
männen gjorde, se tabell 2. Sammanlagt hade 72 procent av förövarna dödat en man, 
och 28 procent en kvinna. Skillnaden i huruvida män och kvinnor dödade någon av 
motsatt kön var signifikant, Z(ensvansat) = -4.14, p = < .01. 
 
Brottet var vanligtvis inte planerat, 70 procent av förövarna hade inte planerat sitt brott i 
förväg. De manliga och kvinnliga förövarna skiljde sig inte åt då det gällde huruvida de 
hade planerat sitt brott i förväg, Z(ensvansat) = 0.94, p = ns, se tabell 2. 
  
Under brottet 
 
Tabell 3. Skillnader mellan manliga och kvinnliga förövare gällande variabler under 
brottet 
 
 Totalt antal 

N=86 
Antal kvinnor 
n=43 

Antal män 
n=43 

   p 

Brottsplats: en bostad 
 

60 (70 %) 36 (84 %) 24 (56 %) < .01 

Med säkerhet 
alkoholpåverkad 
 

 
46 (54 %) 

 
20 (47 %) 

 
26 (61 %) 

 
     ns 

Med säkerhet påverkad 
av narkotika och/eller 
läkemedel 
 

 
 
16 (19 %) 

 
 
10 (23 %) 

 
 
  6 (14 %) 

     
 
     ns 

Vapen     
     Skjutvapen 12 (14 %)   6 (14 %)   6 (14 %)      ns 
     Kniv/annat stick- 
     eller skärvapen 

 
45 (52 %) 

 
24 (56 %) 

 
21 (49 %) 

     
     ns 

     Övriga vapen 20 (23 %)   9 (21 %) 11 (25 %)      ns 
     Inget vapen 
 

  9 (11 %)   4   (9 %)   5 (12 %)        - 

Typ av våld     
     

     Impulsivt 37 (61 %)a 19 (61 %)b 18 (60 %)c      ns 
     Tvångsmässigt 24 (39 %)a 12 (39 %)b 12 (40 %)c      ns 

aN = 61, bn = 31, cn = 30. 
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Från tabell 3 framgår att majoriteten (70 %) av brotten skedde i en bostad, oavsett 
förövarens kön. Det var dock signifikant fler kvinnor (84 %) än män (56 %) som 
dödade sitt offer i ett hem, Z(ensvansat) = -2.82, p = < .01. 
 
I tabell 3 är det också möjligt att utläsa att 54 procent av förövarna med säkerhet var 
alkoholpåverkade vid brottstillfället; männen och kvinnorna skiljde sig inte åt, 
Z(ensvansat) = 1.23, p = ns. Andelen som var påverkade av narkotika eller läkemedel 
var lägre, 19 procent av samtliga förövare. Inte heller gällande denna påverkan skiljde 
sig könen åt, Z(ensvansat) = -1.11, p = ns. 
 
Inga könsskillnader återfanns heller gällande vapenanvändning, se tabell 3. Kniv och 
andra stick- eller skärvapen användes av hälften (52 %) av förövarna och var det 
vanligaste vapnet för både män och kvinnor, Z(tvåsvansat) = -0.65, p = ns. Fjorton 
procent av såväl männen som kvinnorna använde sig av skjutvapen, Z(ensvansat) = 
0.00, p = ns; och omkring en fjärdedel (23 %) av alla förövare använde sig av andra 
vapen än skjut-, stick- eller skärvapen, Z(tvåsvansat) = 0.51, p = ns. Alternativet inget 
vapen uppfyllde inte kraven för signifikansprövning, men det går att se med blotta ögat 
att manliga och kvinnliga förövare inte skiljde sig åt. 
 
Efter brottet 
 
Tabell 4. Skillnader mellan manliga och kvinnliga förövare gällande variabler efter 
brottet 
 
 Totalt antal 

N=86 
Antal kvinnor 
n=43 

Antal män 
n=43 

    p 

Undanröjde bevis 
 

42 (49 %) 18 (42 %) 24 (56 %)      ns 

Lämnade platsen 
 

37 (45 %)a 11 (27 %)b 26 (62 %)c < .01 

Anmälde själv brottet 
 

28 (33 %) 19 (44 %)   9 (21 %) < .05 

Mindes brottet 
 

75 (87 %) 39 (91 %) 36 (84 %)        - 

Erkände brottet helt 
eller delvis 
 

 
49 (57 %) 

 
20 (47 %) 

 
29 (67 %) 

 
< .05 

Hävdade nödvärn 19 (22 %) 10 (23 %)   9 (21 %)      ns 
aN = 83, bn = 41, cn = 42. 

 
Enligt tabell 4 försökte hälften (49 %) av förövarna att undanröja bevis efter brottet. 
Manliga och kvinnliga förövare skiljde sig inte åt gällande denna variabel, Z(tvåsvansat) 
= 1.29, p = ns. 
 
Näst intill lika många individer, 45 procent, lämnade brottsplatsen efter brottet. Detta 
var det dock signifikant fler män (62 %) än kvinnor (27 %) som gjorde, Z(tvåsvansat) = 
3.21, p = < .01, se tabell 4. 
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Däremot var det signifikant fler kvinnor (44 %) än män (21 %) som själva anmälde 
brottet, Z(tvåsvansat) = -2.30, p = < .05, se tabell 4. 
 
Enligt tabell 4 mindes en majoritet (87 %) av såväl manliga som kvinnliga förövare i 
efterhand helt eller delvis brottet. Variabeln uppfyllde inte kraven för att 
signifikansprövning skulle kunna göras, men det går att se att manliga och kvinnliga 
förövare inte skiljde sig åt på denna punkt. 
 
Tabell 4 visar också att det var vanligare att män (67 %) än kvinnor (47 %) helt eller 
delvis erkände brottet, Z(tvåsvansat) = 1.96 , p = < .05. 
 
Slutligen, när det kommer till att hävda nödvärn skiljde sig könen inte åt, Z(ensvansat) 
= -0.26, p = ns, se tabell 4. Strax över en fjärdedel (22 %) av förövarna hävdade att det 
dödliga våldet hade sin grund i ett försök att försvara sig själv. 

 
D i s k u s s i o n 

 
Syftet med denna studie var att jämföra manliga och kvinnliga förövare av dödligt våld i 
ett antal variabler kopplade till brottssituationen. Resultaten kan sammanfattas i att 
manliga och kvinnliga förövare främst skiljer sig åt innan brottet utförs, och efter att det 
har utförts. Själva brottsituationen skiljer sig dock endast åt gällande brottsplats, då fler 
kvinnor än män dödar sitt offer i en bostad. Före brottet skiljer sig könen åt i relationen 
till offret samt offrets kön i förhållande till förövarens eget. Däremot planerar män och 
kvinnor sitt brott i förväg i samma utsträckning. Efter brottet lämnar fler män än 
kvinnor brottsplatsen, och fler män erkänner åtminstone delar av sitt brott. Kvinnorna 
anmäler dock själva händelsen i högre utsträckning. Vad gäller övriga variabler efter 
brottet � att undanröja bevis, att minnas brottet samt att hävda nödvärn - skiljer sig 
könen inte åt. 
 
Begränsningar i materialet 
 
Materialet innehåller endast lagförda individer. De fall där gärningsmannen tagit sitt liv 
efter brottet samt ouppklarade fall saknas därmed. Enligt Rying (2000) begås så kallade 
förlängda självmord i 10 procent av fallen av dödligt våld i Sverige och 15 procent 
består av ouppklarade fall. Det går inte att utesluta att dessa fall på ett systematiskt sätt 
skiljer sig från de fall som denna undersökning omfattar. 
 
Det faktum att undersökningen bygger på de personer som blivit dömda i tingsrätten 
innebär dessutom att den kan omfatta individer som senare frikänts i högre instans, 
liksom missa individer som frikänts i tingsrätten men som fällts i högre instans. 
 
Det går inte heller att komma ifrån det mått av subjektivitet som existerar i 
grundmaterialet. Undersökningen bygger enbart på redan existerande material, och detta 
är inte utformat i studiesyfte. Den information som finns gällande de deltagande 
individerna kan därmed skilja sig åt beroende på vem som har skrivit det. 
 
Vidare är det viktigt att hålla i minnet att antalet män respektive kvinnor inte ska 
jämföras i de olika grupperna på respektive variabel, då manliga förövare står för en 
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betydligt större andel av den dödliga våldsbrottsligheten än kvinnliga. Detta är lätt att 
glömma bort då skillnader och likheter mellan manliga och kvinnliga förövare 
undersöks såsom de görs i föreliggande studie. Det slumpmässiga urvalet möjliggör 
dock goda möjligheter att göra jämförelser mellan könen trots denna antalsmässiga 
skevhet.  Det är även viktigt att uppmärksamma att denna undersökning omfattar alla 
typer av dödligt våld. Detta ger en mer fullständig bild av mäns och kvinnors dödliga 
våld och eventuella skillnader och likheter dem emellan. Dock bör detta faktum hållas i 
minnet innan undersökningen jämförs med mer specifika studier, såsom sådana kring 
dödligt våld mot partners, barn etcetera. 
 
Skillnader och likheter mellan manliga och kvinnliga förövare 
 
De viktigaste skillnaderna mellan könen tycks ligga i vem de dödar och varför de gör 
det, samt i viss mån hur de beter sig efter brottet. Yourstone (2003) har tidigare utifrån 
samma material visat att de kvinnliga förövarna i större utsträckning hade blivit utsatta 
för våld och hot samt sökt hjälp hos olika samhällsinstanser innan brottet. Denna bild 
överensstämmer med det faktum att kvinnorna i större omfattning tycks döda någon de 
blivit utsatta för misshandel av. Detta överensstämmer också med tidigare forskning 
(Walker, 1979), liksom det faktum att fler män tycks döda av svartsjuka (Chan, 2001; 
Polk, 1994). Troligtvis skulle denna bild bli än mer utpräglad om undersökningen hade 
fokuserat på partnervåld. För att bättre förstå det dödliga våldet och kunna rikta insatser 
är det dock samtidigt viktigt att inte glömma de individer som inte dödar sin partner, 
eller som dödar av andra anledningar än tidigare utsatthet eller svartsjuka. Denna studie 
visar att partnervåld enbart utgör en del av det dödliga våldet. Ungefär hälften av 
kvinnorna dödar någon annan än sin partner, och strax över en fjärdedel en annan 
individ än en familjemedlem. Männen dödade i än mindre utsträckning en partner, detta 
hade knappt en femtedel gjort. Med ett alltför smalt fokus på partnervåld riskerar dessa 
individer att hamna i skymundan och risken finns att riktade insatser inte fångar upp 
dem. Det finns också en risk att en syn på partnervåld blir den rådande, en problematik 
som har uppmärksammats tidigare (Andersson & Lundberg, 2000). En tydlig fokusering 
på partnervåld med kvinnor som dödar sin misshandlande make och män som dödar av 
svartsjuka leder lätt till en tydlig dikotomisering där kvinnan är offret och mannen 
förövare oavsett situation. Detta gagnar varken män eller kvinnor, då risken finns att 
förutfattade meningar hindrar den individuella situationen och individens egen 
berättelse från att vara utgångspunkten. Detta kan leda till att individen inte får den 
hjälp denne är i behov av, och samhällsinsatser riskerar att riktas fel. 
 
Enligt Bernard (1990) vänder individer ofta sin ilska mot något eller någon som är mer 
tydlig och sårbar än vad den egentliga källan till ilskan är. Yourstone (2003) fann att 65 
procent av männen i föreliggande material var ensamstående mot 34 procent av 
kvinnorna, och följaktligen hade 66 procent av kvinnorna en partner mot 35 procent av 
männen. I enlighet med Bernards resonemang kan detta delvis förklara varför männens 
respektive kvinnornas relation till sitt offer skiljer sig åt. Individer med bakgrund och 
livsvillkor som leder till förövande av dödligt våld tycks beroende på kön ha olika 
livsförhållanden, och dessa individer riktar sin ilska mot personer i deras närhet. Medan 
majoriteten av männen är ensamstående och därmed främst riktar sin ilska mot bekanta, 
lever majoriteten av kvinnorna i förhållanden och riktar sin ilska mot en partner. 
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Noterbart är att det inte förekommer någon skillnad i hur många kvinnor respektive män 
som dödar en familjemedlem annan än en partner, något som skiljer sig från tidigare 
studier (t.ex. Jurik & Winn, 1990; Wilbanks, 1983a). Av intresse är dock om det 
förekommer några skillnader mellan könen gällande vilka dessa familjemedlemmar är. 
Rying (2000) fann i sin studie av dödligt våld i Sverige under åren 1990-1996 att då 
barn föll offer inom familjen var majoriteten av förövarna kvinnor. Däremot hade enbart 
manliga förövare dödat föräldrar. En sådan analys ryms dock inte inom ramen för denna 
undersökning. 
 
Vidare får det faktum att kvinnor i större utsträckning dödar i en bostad antas hänga 
ihop med att kvinnorna oftast dödar någon familjemedlem. Dödligt våld på offentliga 
platser begås oftare mot bekanta och obekanta (Rying, 2000). 
 
Att kvinnor i stor utsträckning dödar en partner medan män främst dödar bekanta är 
med största sannolikhet orsaken till att såväl kvinnor som män främst dödar män, något 
som är helt i linje med tidigare undersökningar (t.ex. Chimbos, 1993; Mann, 1996; 
Wilbanks, 1983b). 
 
Enhetligt med tidigare forskning är också det att brottet tycks vara en impulsiv gärning 
(Bremberg, 2001; Salfati, 2003; Santtila et al., 2001). Detta omfattar båda könen. De 
flesta förövarna planerar inte handlingen i förväg, och våldet är impulsivt till skillnad 
från tvångsmässigt. Att handlingen planeras i samma omfattning av båda könen 
stämmer överens med Jurik och Winns (1990) resultat, och tyder på likheter i själva 
handlingen oavsett förövarens kön. 
 
Vidare förekommer heller ingen skillnad i påverkan mellan könen, vare sig när det 
gäller alkohol eller narkotika/läkemedel. Detta kan tyckas förvånande då män i större 
utsträckning dödar bekanta och obekanta; och det är vanligare att förövaren är påverkad 
vid dödligt våld mot dessa grupper (Rying, 2000). Blount, Silverman, Sellers och Seese 
(1994) gjorde dock en jämförelse mellan misshandlade kvinnor som hade dödat sin 
partner och misshandlade kvinnor som inte hade gjort det. Denna visade att de kvinnor 
som dödade sin partner använde alkohol och droger i större utsträckning. Detta tolkade 
Blount et al. som en delförklaring till varför dessa individer gick så långt som att ta till 
dödligt våld. De påpekade också att det är troligt att dessa kvinnor i och med sin 
alkohol- och droganvändning blev mer sårbara och hade svårare att finna en alternativ 
väg ut ur förhållandet. Dessa tankar kan tänkas vara tillämpbara även på detta material. 
Troligt är att alkohol och droger spelar olika roller i varför det dödliga våldet uppstår 
beroende på relationen mellan offer och förövare. Därmed kan dess betydelse skilja sig 
åt mellan könen trots att dess omfattning är densamma. Av intresse är därmed att 
undersöka närmare i vilka situationer manliga respektive kvinnliga förövare är 
påverkade av alkohol och/eller narkotika/läkemedel. 
 
Föreliggande studie finner heller inga signifikanta skillnader mellan könen gällande typ 
av vapenanvändning. Detta faktum tillsammans med att studien gemensamt med andra 
icke-amerikanska studier (Belfrage & Rying, 2004; Chan, 2001; Rying, 2000) skiljer sig 
åt från flertalet amerikanska undersökningar (Goetting, 1988; Jurik & Winn, 1990; 
Mann, 1996; Scott & Davies, 2002; Wilbanks, 1983a, 1983b) gällande vilken typ av 
vapen som är vanligast tyder på att tillgänglighet är mer avgörande för 
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vapenanvändningen än vad kön är. 1996 ägde 44 miljoner amerikaner 192 miljoner 
skjutvapen enligt en nationell frågeundersökning (Cook & Ludwig, 1997, refererade i 
Hepburn & Hemenway, 2004); och år 1993 skedde 15.22 mord med skjutvapen per 
100 000 invånare i USA respektive 2.36 i Sverige (Krug, Powell & Dahlberg, 1998). 
Detta tycks avspegla sig i typ av vapenanvändning vid dödligt våld för båda könen. Det 
är dock tänkbart att bruket av vapen visar sig skilja åt mellan manliga och kvinnliga 
förövare om en närmare analys görs av offrens ålder och kön. Någon sådan analys ryms 
dock inte inom ramen för denna studie. En sådan koppling gällande kvinnliga förövare 
har tidigare påvisats av Mann (1996). Mann visade också att vapenanvändningen skiljde 
sig åt beroende på var våldet utfördes. Det är också möjligt att tillvägagångssätten inom 
de olika grupperna övriga vapen och inga vapen skiljer sig åt mellan könen. Liksom 
tidigare har nämnts visade Rying (2000) i sin studie att kvinnor i större utsträckning än 
män dödade sina offer via strypning/kvävning och mordbrand, medan enbart män 
dödade genom misshandel. 
 
Nästan hälften av individerna försöker dölja sitt brott i efterhand. Detta kan tyckas vara 
många i jämförelse med tidigare undersökningar (Salfati & Haratsis, 2001; Santtila et 
al., 2001). Dessa undersökningar har dock fokuserat på vissa beteenden hos förövaren, 
och har inte gett någon heltäckande bild av hur många individer som har försökt att 
dölja sitt brott. Chans (2001) undersökning gav en mera heltäckande bild, men 
koncentrerade sig enbart på individer som hade dödat en partner. Tänkbart är också att 
definitionen av vad det innebär att dölja sitt brott skiljer sig åt mellan hennes och denna 
undersökning. 
 
När det handlar om övrigt beteende efter brottet tycks männen i högre utsträckning 
försöka undkomma genom att lämna platsen och inte anmäla händelsen, medan de när 
de väl hamnar inför rätta i majoriteten av fallen erkänner sitt brott. Kvinnorna däremot 
stannar oftast på platsen, och ungefär hälften anmäler händelsen. Trots detta nekar fler 
kvinnor än män sedan till brottet. Detta kan tyda på att många kvinnor stannar och 
anmäler men sedan hävdar att det var någon annan som dödade offret eller att det 
exempelvis var en olycka. Ett alternativ är att det tydligare är en grupp bland kvinnorna 
som själva anmäler händelsen och erkänner brottet, och en annan som inte anmäler och 
sedan inte heller erkänner. Detta skilda mönster mellan könen kan ha med relationen till 
offret att göra. Eftersom de flesta kvinnorna dödar någon familjemedlem är det tänkbart 
att de inser att de ändå kommer att bli förhörda och att det kan framstå som mer 
misstänkt om de lämnar platsen.  Näst intill samtliga fall av dödligt våld inom familjer 
sker dessutom i en bostad, och dessa fall är också de som har den lägsta andelen vittnen 
(Rying, 2000). Om inte förövaren anmäler är sannolikheten stor att ingen annan finns 
som kan anmäla brottet. Då förövaren dessutom ofta befinner sig i sitt eget hem (Rying, 
2000) betyder det att denna antingen måste förflytta offret eller blir tvungen att anmäla 
för att inte ha kvar personen i bostaden. Det är även tänkbart att det inte heller är lika 
naturligt att lämna platsen om individen redan befinner sig i sin egen bostad. När det 
gäller männen dödar nästan 70 procent av dessa någon bekant eller obekant. Det är 
möjligt att en förövare som dödar en obekant eller bekant i större utsträckning än i fall 
med familjemedlemmar hoppas på att kunna undkomma och att inte bli misstänkt för 
brottet. Då antalet vittnen är fler ju mer avlägsen relationen mellan offer och förövare är 
(Rying, 2000), är det vidare troligt att det oftare framställs bevis mot dessa förövare när 
de väl hamnar i förhör. Detta kan bidra till att det är fler män än kvinnor som helt eller 
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delvis erkänner sitt brott. Utifrån dessa skilda mönster är det tänkbart att relationen till 
offret spelar en större roll än förövarens kön gällande beteende efter brottet. Grunden till 
manliga och kvinnliga förövares delvis skilda beteende efter brottet kan finnas i det som 
också tycks skilja dem åt � relationen till offret och sammankopplat med detta motivet 
till det dödliga våldet. De skillnader som återfinns efter brottet skulle därmed vara 
underordnade dessa skillnader. 
 
Intressant är att det inte förekommer någon könsskillnad gällande att hävda nödvärn, 
något som skiljer sig från tidigare forskning (Jurik & Winn, 1990; Wilbanks, 1983b). 
Det är möjligt att mönstret skiljer sig om fokus läggs enbart på partnervåldet. Noterbart 
är dock att ingen av de refererade undersökningar som fann könsskillnader gällande 
denna variabel koncentrerade sig enbart på våld mellan partners. Viktigt att påpeka är 
dock att siffrorna i materialet handlar om hur många individer som har hävdat nödvärn, 
och det är möjligt att ettdera könet i större utsträckning än det andra felaktigt hävdar 
nödvärn. Av intresse är också huruvida det finns skillnader mellan könen gällande 
nödvärn som hänger samman med relationen till offret. 
 
Föreliggande undersökning skiljer sig också från tidigare studier (Kopelman, 1987, 
refererad i Christianson & Bylin, 1999) i antalet individer som hävdar minnesförlust. 
Knappt en åttondel av förövarna i föreliggande studie hävdade minnesförlust, till 
skillnad från mellan en fjärdedel upp till nästan hälften av förövarna i de studier som 
Kopelman redogjorde för. Förövare som hävdar minnesförlust tycks alltså vara ett 
relativt ovanligt fenomen oavsett förövarens kön. En reservation måste dock göras för 
möjligheten att information kring minnesförlust i föreliggande material inte finns 
gällande alla de individer som verkligen har hävdat det, då grundmaterialet liksom 
tidigare har nämnts inte är utformat i studiesyfte. 
 
Med grund i materialet kan profiler av en typisk kvinnlig respektive manlig förövare 
skapas. Det är dock viktigt att påpeka att dessa bara är profiler som används för att 
tydliggöra likheter och skillnader mellan de kvinnliga och manliga förövarna. Den 
typiska kvinnliga förövaren är 37 år och dödar sin manliga partner eller före detta 
partner på grund av psykisk sjukdom eller utsatthet för långvarig fysisk och/eller 
psykisk misshandel från offret. Brottet är planerat i en tredjedel av fallen, utförs 
vanligen i en bostad och begås med hjälp av en kniv eller något annat stick- eller 
skärvapen. Våldet är impulsivt i en majoritet av fallen och kvinnan kan i stort sett lika 
gärna vara alkoholpåverkad som inte, men är sällan påverkad av läkemedel eller 
narkotika. Efter brottet lämnar kvinnan vanligen inte platsen, men nästan varannan 
kvinna försöker däremot undanröja bevis. Hälften anmäler själva brottet. Lika många 
kvinnor erkänner inte brottet i efterhand. Kvinnan hävdar dock inte minnesförlust och 
vanligen inte heller nödvärn. Den typiska manliga förövaren är 32 år, psykiskt sjuk och 
dödar en manlig bekant. Liksom för kvinnliga förövare är brottet planerat i omkring en 
tredjedel av fallen, och utförs oftast i en bostad, men näst intill lika ofta på övriga 
platser. Vapnet är vanligen en kniv eller ett annat stick- eller skärvapen, och våldet är 
oftare impulsivt än tvångsmässigt. Den manliga förövaren är i majoriteten av fallen 
påverkad av alkohol, men betydligt mer sällan av narkotika eller läkemedel. Mannen 
lämnar oftast brottsplatsen, och är vanligen inte den som anmäler brottet. Varannan 
försöker undanröja bevis. Efteråt minns mannen i näst intill samtliga fall händelsen, och 
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han erkänner ofta brottet helt eller delvis. Liksom för de kvinnliga förövarna hävdar 
omkring var fjärde man nödvärn. 
 
 
Sammanfattning 
 
Dödligt våld tycks utföras på samma sätt av såväl män som kvinnor, med samma 
inblandning av alkohol och narkotika/läkemedel, samma vapenbruk, samma grad av 
planering och som en impulsiv gärning för båda könen. Motiven för handlingen tycks 
dock på vissa punkter skilja sig åt, och framför allt är det tydligt att relationen till offret 
skiljer sig åt mellan könen. Att offrets kön i förhållande till förövarens samt 
brottsplatsen också skiljer sig åt hänger med allra största sannolikhet ihop med detta. 
Individernas beteende efter brottet är på några punkter - undanröjande av bevis, 
hävdande av minnesförlust och hävdande av nödvärn � lika. På de övriga variablerna - 
lämnande av platsen; egen anmälan av händelsen samt erkännande av handlingen - 
skiljer sig det åt. Tänkbart är dock att även dessa skillnader hänger samman med 
förövarens relation till offret och därmed kan sägas vara underställda denna. 
 
Utifrån resultaten i denna undersökning bör fortsatt forskning studera om de skillnader 
som förekommer i beteende efter brottet är kopplade till relationen mellan förövare och 
offer samt förövarens motiv. Vidare är det av intresse att undersöka hur de olika 
variablerna är relaterade till varandra för de båda könen som förövare. Fortsatta studier 
bör därmed närmare studera hur de kvinnliga respektive manliga förövarnas handlande 
skiljer sig åt i relation till ett antal variabler såsom 1) motiv 2) relationen till offret, 3) 
offrets ålder, 4) offrets kön och 5) platsen våldet utförs på. 
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