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Sammanfattning  

Syftet med studien var att försöka förstå en mans dödliga våld mot en kvinna för att öka 

kunskapen kring mekanismerna bakom mäns dödliga våld mot kvinnor och på sätt kunna 

förhindra våld. I denna kvalitativa fallstudie användes tematisk analys med en deduktiv 

ansats där teorier kring strukturella-, terapeutiska- samt socialpsykologiska perspektiv 

användes i samspel med tidigare forskning om reaktiv- och proaktiv aggression samt 

utåtagerande våldsmönster. Resultatet från studien påvisade hur man i det enskilda fallet till 

stor del kunde förklara våldets orsaker, motiv och tillvägagångssätt. Man fann 

bakomliggande mekanismer till våldsutövandet genom kategorin “sociala problem och 

våld”, medan våldsmönstret speglades bäst i Johnsons typologi Coercive Controlling 

Violence. Gärningsmannens aggressiva drivkraft bedömdes i denna studie vara proaktiv.  

 

Nyckelord: Våld i nära relationer, mord, kontroll, makt 
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Abstract  

The purpose of the study was to try to understand a man's deadly violence against a woman 

in order to increase the understanding of the mechanisms behind men's deadly violence 

against women in order to prevent it. In this qualitative study, thematic analysis with a 

deductive approach was used where theories of structural-, therapeutic- and social 

psychological perspectives were applied to illuminate the results, as were previous research 

on reactive- and proactive aggression and violence patterns. The results of this study showed 

that in this individual case, one could contribute to explain the causes, motives and 

approaches of the violence. The underlying mechanisms for violence were found through 

the category of "social problems and violence", while the pattern of violence was best 

reflected in Johnson's typology. The aggressive driving force was judged to be proactive.  

 

Keywords: Intimate partner violence, homicide, control, power 
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1. Inledning 

En sommarnatt 2017 mördas en ung kvinna av en tidigare partner som länge utövat makt, kontroll 

och våld. Hon är en av flera hundra kvinnor som årligen förlorar kampen mot en man de står eller 

stått i en nära relation till. Från hennes dagbok kan man utläsa att hon visste att utgången skulle 

bli dödlig och nu vill vi veta hur hon kunde förstå det. Vi har valt att granska fallet närmare genom 

att gå igenom det omfattande material som utgörs av det offentliga förundersökningsprotokollet 

med dess vittnesutsagor för att försöka att förstå det offret redan visste. Varför blir ex-pojkvännen 

en mördare, och kan vi finna en teori som hjälper oss att identifiera det våldsmönster som förekom 

dem emellan?  

 

1.1 Bakgrund 

Vårt samhälle har utvecklats till en mer jämlik plats, och det finns röster som hävdar att kvinnor 

fått en utjämnad maktbalans och att patriarkatet håller på att uppluckras,trots detta kvarstår våldet 

(Johansson, 2012). Våld i nära relationer är ett av vår tids största samhällsproblem och det 

förekommer i flera olika former; fysiskt, sexuellt, materiellt, psykiskt och latent, och det är ofta en 

blandning av dessa. Både kvinnor, män och barn blir utsatta - men det är främst kvinnor som blir 

utsatta för upprepat grovt våld (Socialstyrelsen, 2019).  

Regeringen antog år 2017 en nationell strategi vars syfte är att förebygga och bekämpa mäns 

våld mot kvinnor. Under de kommande tio åren ska arbetet sträva efter att utveckla ett 

verkningsfullt preventivt arbete gentemot mäns våld mot kvinnor, en förbättrad upptäckt av 

våldsutsatta kvinnor samt ett starkare stöd och skydd för dessa. Man ämnar också utveckla 

effektivare brottsbekämpning och nå förbättrad kompetens och metodutveckling inom området 

(skr. 2016/17:10). Det hör till socialtjänstens uppdrag att hantera våldsärenden, hjälpa de 

våldsutsatta samt att förebygga våld i enlighet med regeringens mål (Socialstyrelsen, 2019). 

Personal som genomför insatser enligt socialtjänstlagen bör ha gedigna kunskaper om våld som de 

kan omsätta i praktiken för att uppmärksamma och hjälpa våldsutsatta individer (Socialstyrelsen, 

2014). Med olika förklaringsmodeller ämnar experter på området att försöka förstå varför män 

utövar våld mot kvinnor. Beroende på vilket perspektiv man intar i frågan om mäns våld mot 

kvinnor så finns en uppsjö av olika förklaringar. Vissa forskare hävdar att den manliga hegemonin 
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reproducerar en våldsutövande manlig personlighet, medan andra är av den bestämda åsikten att 

våldet uppkommer från patologiskt störda män (Johansson, 2012).  

Under enbart år 2018 blir 7160 personer misstänkta för kvinnomisshandel mot någon de 

ingått eller ingår i en nära relation till och 96 procent av dessa utövare är män (Brå, 2019). Under 

2018 mördas 26 personer där gärningsman och offer tidigare har haft eller hade vid tiden för våldet 

en parrelation. 22 av dessa 26 offer är kvinnor som mördats av en man vilket utgör 67 procent av 

alla konstaterade kvinnomord under året. Motsvarande siffra utgjorde 5 procent för män och 

föregående år enbart 1 procent (Brå, 2019). Nästan varannan kvinna (46 procent) uppger att de har 

utsatts för våld av en man efter sin 15-årsdag. 56 procent uppger att de har trakasserats sexuellt 

(Lundgren et al., 2001). En omedelbar fundering när man tittar på statistik som den ovan är hur 

det kommer sig att en del män tycks kunna bli så arga att de totalt förlorar kontrollen. För att 

förklara aggression har många forskare funnit det lönsamt att dela upp aggression i reaktiva 

aggressionsmönster samt proaktiva. Bland annat menar Poulin och Boivin (2000) att skillnaden i 

de två aggressionsmönstren ligger i att den proaktiva aggressionen omsveps av en kalkylerande 

kontroll, dvs. ett målmedvetet handlande i syfte att exempelvis öka sin makt. Medan den reaktiva 

aggressionen snarare är ett uttryck för bristande impulskontroll som ett svar på en upplevd 

provokation. Det vill säga, aggressionen blir ett uttryck för frustration, även om det inte gynnar 

personen i fråga (Poulin & Boivin, 2000). 

Forskningsfältet om mäns våld mot kvinnor är ett utbrett och mångfacetterat område. Det är 

en omfattande uppgift att få en överblick av de många teorier, indelningar och infallsvinklar som 

präglar forskningen (Ali, Dhingra & McGarry, 2016). Trots detta tycks varje nyhetssensation som 

skildrar mordet på en kvinna vilja gå till botten med att förklara orsakerna bakom gärningsmannens 

vansinnesdåd. Det är inte ovanligt att mötas av rubriker som “Han var inte psykiskt sjuk” eller det 

omvända, som då tjänar ett syfte som orsaksförklaring till varför det ofattbara har skett. Kan vi 

verkligen förklara mekanismerna bakom mäns våld mot kvinnor i ett sådant brett fält, och än mer 

intressant, kan vi renodla vår förklaringsmodell i ett område som tycks göra överlappningar och ta 

anspråk på varandras indelningar och teorier för jämnan? Ali, Dhingra och McGarry (2016) 

redogör för de mest aktuella indelningarna och kategorierna som gjorts på forskningsfältet i syfte 

att förklara mäns våld mot kvinnor, där de beskriver att Johnsons (2008) typologi med fem 

kvalitativt olika typer, är den mest utvecklade och inflytelserika. Därav borde våldsmönstret hos 

enskilda män kunna skildras med hjälp av Johnsons (2008) typologi.  
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I enlighet med Regeringens mål (skr. 2016/17:10) behöver vi förstå bakgrunden till våld för 

att kunna delta i en samhällsförändring och förhindra att detta våld uppstår. Till bakgrund av detta 

är det tydligt att det krävs ökad kunskap för de professionella vid olika myndigheter liksom för 

den socialarbetare som kommer i kontakt med våld, oavsett om det handlar om skydda en 

våldsutsatt individ eller att förhindra att en våldsutövare tar till våld igen. Motivet till vår studie 

växte således fram genom viljan att belysa hur mäns våld mot kvinnor kan förklaras i det enskilda 

fallet i syfte att bidra till ökad kunskap och på så sätt bidra till att våldet minskar. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att bidra till ökad kunskap och belysa bakomliggande orsaker för mäns 

dödliga våld mot kvinnor. Följande frågeställningar har skapats utifrån studiens syfte:   

 

● Hur kan vi förklara gärningsmannens handlingar utifrån valda teorier?  

● Hur kan de teoretiska perspektiven bidra till att identifiera våldsmönster hos män?  

 

1.3 Begreppsdefinition 

I detta avsnitt redogörs de centrala begrepp och dess definitioner som används i studien.  

 

1.3.1 Våld 

Begreppet våld kan definieras på många sätt, och den vanligaste definitionen av våld är att använda 

fysiskt våld i avsikt att skada en annan människa. Den typen av definition kan dock anses vara 

något snäv, vilket gör att vi söker oss till en definition som tar upp handlingen i sig och 

konsekvenserna av denna. Per Isdal (2017) tydliggör detta i sin definition: 

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer 

eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.” (Isdal, 2017, 

s.34). 

Genom denna definition vill vi visa att våldet är en handling som sker mellan en avsändare 

(våldsutövare) och en mottagare (den våldet riktas mot) och våldet, oavsett form, är dess budskap.  
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1.3.2 Dödligt våld i nära relationer 

Dödligt våld i nära relationer beskrivs av Brå (2019) som det våld där brottsoffer och 

gärningspersonen har, eller har haft, en kortvarig eller långvarig partnerrelation. Brå beskriver att 

denna kategori ska vara överordnad övriga kategorier i kodningen av fallet. Det vill säga, att om 

gärningspersonen lider av en grav störning så ska fallet likväl kodas enligt kategorin dödligt våld 

i nära relationer. 
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2. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras relevant forskning gällande våld i nära relationer.  Denna tidigare 

forskning kommer sedan att användas i tolkningen av insamlat material från förundersöknings-

protokollet.  

 

2.1 Aggression 

Fokus i denna studie är när aggression och dess uttrycksformer leder till mord. Dodge och Coie 

(1987) beskriver i sin studie hur reaktiva aggressionsmönster skiljer sig från proaktiva. De 

förklarar att den reaktiva aggressionen fungerar som ett svar på en provokation. Det är ett direkt 

och impulsivt resultat utav ett hot eller anfall, och man kan tyda spåren av ilska på den aggressives 

kroppsspråk. Till skillnad från detta, beskriver Dodge och Coie (1987) att den proaktiva 

aggressionen omsveps av kontroll. Det är mer planerat och inte nödvändigtvis ett resultat av en 

provokation eller ett hot, utan snarare målinriktat för att få ut en belöning, exempelvis hämnd. 

Poulin och Boivin (2000) konstaterar samma skiljelinje mellan de två, och hävdar att skillnaden 

ligger i att utöva terror medvetet för att få inflytande eller makt, kontra att ge efter för frustrationen 

genom ett impulsivt beslut (Poulin & Boivin, 2000). 

Det proaktiva perspektivet utgår från att individens aggressiva beteende bottnar i någon slags 

upplevd mening hos våldsutövaren, eller ett mål, där individerna som utgör skada på andra uppnår 

något slags värde för sin egen skull och därför ser det som en fullt rationell handling att skada 

någon annan. Beteendet är instrumentellt och målorienterat även i de fall där konsekvenserna blir 

enorma för förövaren, det handlar alltså om ett rationellt beslutstagande (Vitaro, Brendgren & 

Barker, 2006). Felson (2006) hävdar att den proaktiva våldsutövaren ser våld och aggression som 

ett naturligt verktyg för att nå de mål som ligger till grund för mycket mänskligt beteende. 

Exempelvis att straffa den som de anser har gjort oss fel, få andra att tänka högt om oss eller utsätta 

oss själva för ett spännande risktagande. Att genom aggression kunna få folk att lyda, återupprätta 

rättvisa mot den som felat, utsätta sig själv för risktagande aktiviteter eller uppnå ett särskilt rykte, 

menar Felson (2006).  

Den reaktiva aggressionen beskrivs som en direkt konsekvens på ett reellt eller uppfattat hot, 

en provokation eller rädsla. Det är inte frågan om någon måluppfyllelse annat än att ge efter för 

frustrationen som uppstått vid stimulin. Det uttrycks vanligen med ilska och målet är att möta 
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frustrationen av ilska genom att ge efter till att skada provokatören eller det hot som uppstått. 

Reaktionen är ett direkt och impulsivt svar som ger uttryck för en bristande kontroll. Människor 

som har ett starkt reaktivt aggressionsmönster beskrivs ofta som hetlevrade, defensiva och arga 

(Vitaro, Brendgren & Barker, 2006). Felson (2006) beskriver perspektivet som ett uttryck för 

biologiska impulser och lustar som först blir tillfredsställda när aggressionen får komma till 

uttryck. Felson (2006) menar vidare att det är svårt att argumentera för att det skulle finnas några 

direkta belöningar efter detta uttryck av aggression. Detta perspektiv hävdar även att all form av 

negativ stimulering kan leda till aggression, och att den uttryckta aggressionen är bristen av 

självkontroll när man ger efter för ilskan. 

 

2.2 Utåtagerande våldsmönster 

De senaste två decennierna har det producerats mycket forskning inom området för våld i nära 

relationer. Forskare har granskat dess orsaker, mönster och samband, likväl som våldets 

konsekvenser (Ali, Dhingra & McGarry, 2016). Vi har valt att nedan skildra de mest relevanta 

typologierna för studien och gör alltså inte anspråk på att presentera samtliga kategorier från 

artikeln. Typologier om våld som bildats de senaste tjugo åren har olika orsaksförklaringar i 

grunden. Vissa baseras på våldets karaktär, medan andra fokuserar mer på individens 

karaktärsdrag som förklaringsmodell till att våldet uppstår. Medan ytterligare andra, hävdar att det 

är ett samspel av de bägge fälten. 123 artiklar ingick slutligen i studien och man beskrev hur de 

olika typologierna i själva verket uppvisar starkt liknande drag, men där Johnsons (2008) typologi 

anses vara den mest täckande och inflytelserika. Ali, Dhingra och McGarry (2016) problematiserar 

nytillkomna typologier som inte bär en klar distinktion till övriga klassifieringsmodeller och 

uppmuntrar andra forskare till att istället empiriskt validera Johnsons (2008) typologi. Detta gör 

att vi i denna studie främst använder oss av Johnsons (2008) typologi som klassificerar våld i nära 

relationer utifrån fem kvalitativt olika typer (Johnson, 1995; Johnson, 2008; Kelly & Johnson, 

2008) vilka redovisas nedan. 

Coercive Controlling Violence (CCV) refererar till en allvarlig form av våld där mönstren 

uttyds ur förövarens känslomässiga tvång, skrämsel och kontrollutövning över partnern i 

kombination med fysiskt våld. Förövaren kontrollerar och övervakar sin partners handlingar, 

relationer och aktiviteter samt utdelar straff vid eventuella snedsteg från de regler som finns i 

relationen. Kontrollformerna inkluderar bland annat känslomässig och ekonomisk misshandel, 
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isolering, förminskande, förnekade, manligt tolkningsföreträde, hot och tvång. Förövaren kan 

använda en eller flera taktiker för att hålla sin partner under tvångskontroll och våldet eskalerar 

vanligtvis med tiden (Kelly & Johnson, 2008).  

Violent Resistance (VR) är en kategori vars syfte är att beskriva det våld som uppstår när 

offret försvarar sig mot en våldsam partner. Kvinnor som utövar detta våld hamnar sällan i trubbel 

med lagen på grund av den kortlivade natur som våldsutövandet har. Många kvinnor märker 

relativt snabbt att deras försök att skydda sig själva resulterar i större skador från den våldsamma 

partnern (Kelly & Johnson, 2008).  

Situational Couple Violence (SCV) utgör den vanligaste formen för våld och kommer till 

uttryck både hos män och kvinnor. Intentionen bakom våldet är inte att kontrollera eller tvinga sin 

partner till någonting, utan våldet uppstår i situationer av gräl eller konflikt som ett resultat av att 

man inte kan dämpa eller kontrollera sin ilska. En vanlig uttrycksform för SCV är att man verbalt 

försöker skada den andra personen med svordomar, skrik och anklagelser som eskalerar till fysiskt 

våld. Detta som en respons på sin egen bristande impulskontroll att hålla tillbaka ilskan i 

konfliktfyllda situationer. Denna typ av våld är främst situationsbaserad och brukar inte eskalera 

med tiden (Kelly & Johnson, 2008).  

Mutual Violent Control Violence (MVCV) är en ovanlig kombination av våld som man inte 

vet särskilt mycket om ännu. Denna kategori handlar om att bägge parter i en nära relation är starkt 

kontrollerande och våldsamma mot varandra.  

Separation-Instigated Violence (SIV) handlar om allvarlig förlust av psykisk kontroll och 

brukar utspela sig i form av 1-2 situationer med våldsutövning under separationen. Det är lika 

vanligt att män och kvinnor utövar denna typ av våld, men mönstret man tydligt kan urskilja är att 

det främst är den som blir lämnad som utövar våldet. Reaktionen kan vara allt från att kasta saker 

mot sin partner, skrika, till att skada dennes materiella tillhörigheter. Relationen har ofta dittills 

varit helt våldsfri och våldet blir en reaktion på den traumatiska upplevelsen som en oönskad 

separation kan innebära (Kelly & Johnson, 2008). 

Trots att många klassificeringar har skapats för mäns våld mot kvinnor, som resulterat i 

screeningverktyg för det preventiva arbetet och kliniska upptäckandet av våldsutsatta kvinnor, så 

finns inga belägg för dess funktion i att minska det våld som kvinnor utsätts för. Även behandling 

för män som utför våld, och de behandlingsåtgärder som finns för våldutsatta kvinnor, saknar 

egentliga belägg för effektivitet och funktion (Wathen & MacMillan, 2003). Arbetet med mäns 
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våld mot kvinnor har producerat massiva mängder av predikatorer, klassificeringar, och resultat 

av både behandlingar och mående för den våldsutsatta, trots detta finns stora skillnader och brist 

på integration som skulle kunna konceptualisera ett framtida arbete med våldsutsatta kvinnor. Man 

renodlar våld i nära relationer utifrån olika erfarenheter och personer, och fortsätter därigenom 

skapa en distinktion mellan det som för forskningsfältet blir flera former av våld i nära relationer. 

Det är ett svårt, men mycket viktigt jobb, att skapa relevanta och mätbara koncept för våld i nära 

relationer (Hardesty & Ogolsky, 2020).  
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3. Teori och tolkningsram 

Vi har valt att utgå från den inledning som Johansson (2012) skildrar i kapitlet ”Maskulinitet, våld 

och den farliga intimiteten” i syfte att få en bra uppdelning av de breda perspektiv som skildrar 

mäns våld mot kvinnor. Vi har under avsnittet för tidigare forskning skildrat problematiken med 

otydliga distinktioner mellan olika förklaringsmodeller för våld i nära relationer. I detta avsnitt 

kommer vi istället med hjälp av Johanssons (2012) kapitel att studera hur den manlighet som leder 

till att män misshandlar kvinnor reproduceras, i syfte att förklara hur våldet uppkom i fallet som 

denna studie behandlar.  

 

3.1 Det strukturella perspektivet 

Genom det strukturella perspektivet ämnar förespråkare förklara våldet som ett uttryck för 

maktordning ur ett samhällsperspektiv. Det vill säga, att mäns våld mot kvinnor kan ses som ett 

förtryck baserat på en viss genusordning (Johansson, 2012). Perspektivet bygger på feministiska 

analyser av samhället som fastslår de patriarkala strukturerna där män är överordnade kvinnor. 

Detta perspektiv innebär att män i egenskap av att just vara man, tar anspråk på sin dominerande 

ställning och ger sig själva rätten att inte bara definiera en kvinna, utan också att dominera henne. 

Varje våldshandling ses som ett strukturellt fenomen där varje slag bidrar till att ackumulera en 

rädsla hos kvinnor mot manligt genusbaserat förtryck och våld. I ett samhälle där mannen 

definierar vad kvinnoförtryck är, menar man att normaliseringsprocessen bidrar till förtryckets 

fortlevande. Enligt patriarkatsteorin har män tolkningsföreträde på vad som anses vara socialt 

accepterade händelser och osynliggör gärna förtrycket till att normalisera det. Det bidrar till 

kvinnors maktlöshet och osäkerhet kring vad hon i själva verket upplevt. Om förövaren som också 

har tolkningsföreträde bagatelliserar sina egna våldsaktioner så riskerar offret att omdefiniera 

förtrycket till något hon får finna sig i på ett strukturellt plan (Johansson, 2012). Utifrån detta 

perspektiv är det orimligt att förklara mäns våld mot kvinnor utifrån patologi hos individen, då 

våldet är för utbrett och det skulle innebära att en stor andel män skulle vara psykologiskt 

patologiska (Johansson (2012).  
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”Siffrorna tyder på att det existerar ett svart hål i den svenska jämställdhetsdiskursen. Även om människor i 

allmänhet tar avstånd från denna typ av våld, genomsyras vardagslivet av detta relativt dolda och normaliserade 

våld.” (Johansson, 2012, s. 111) 

Toleransnivån för vad kvinnor accepterar är relativt hög. En tafsande man på dansgolvet, en 

blottare i skogen eller glåpord som kastas ut i offentligheten blir till ett acceptabelt vardagsbrus 

och normaliseras istället för att betraktas som resultatet av ett könsbaserat och strukturellt förtryck 

till mäns fördel (Johansson, 2012).  

 

3.2 Det terapeutiska perspektivet 

Vid detta perspektiv riktas fokus på förövarens barndomsår och uppväxt. Man vill förklara 

våldshandlingarna utifrån sociala-, psykiatriska- och psykologiska mekanismer. Kunskaps-

genereringen syftar till att skapa behandlingsformer för förövaren och därigenom förebygga nya 

brott (Johansson, 2012). Inom perspektivet beskriver man män som mentalt sköra och 

känslomässigt fattiga. Oförmögenhet att hantera kontrollförlust eller separation och även 

exempelvis ha haft en kämpig barndom, är en orsaksförklaring för männens våld. Johansson 

beskriver hur bägge perspektivet tjänar utrymme i kunskapsfältet men problematiserar det 

terapeutiska perspektivets vilja att psykologisera strukturella problem samtidigt som han framför 

vikten av att identifiera psykiskt instabila män för att förebygga återfall i våldet. Lennéer-Axelson 

(1989) har tagit fram fyra kategorier för män som är benägna att utöva våld utifrån vad som kan 

tjäna orsaksförklaring till att våldsamheten växt fram från första början: 

1. Sociala problem och våld  

Denna grupp av män har en mångfacetterad komplexitet kopplat till deras 

socialpsykologiska livssituation och våldet löper ur känslor av underlägsenhet och 

utanförskap. Det är inte ovanligt att dessa män är arbetslösa och utslagna. 

2. Kulturellt våld 

Detta våld uppstår när norm- och värdesystem möts, vanligt i blandäktenskap där mannen 

präglas av ett starkt patriarkat orienterad syn och har svårt att acceptera kvinnors strävan 

efter jämlikhet. 

3. Mansrollsvåld 
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Denna grupp består av stereotypt manliga personer som lärt sig att det är rätt att dominera 

kvinnor och ofta är hypermaskulina. Dessa män har en välordnad ekonomi och lever ofta 

goda liv. 

4. Separationsvåld 

Känslor av svartsjuka och maktlöshet får denna typ av man att reagera med våld. Han kan 

inte hantera ensamhet och känner sig utsatt om deras partner vill separera, till den grad att 

de tar till våld (Lennéer-Axelson, 1989).  

 

3.3 Det socialpsykologiska perspektivet 

Mellan det starkt aktörsinriktade terapeutiska perspektivet och det strukturella perspektivet saknas 

en brygga som Johansson (2012) menar att det socialpsykologiska perspektivet kan bidra till. 

Johansson (2012) menar att de bägge ovanstående perspektiven utgör “stora berättelser” som gör 

anspråk på att förklara allt, även om det är på bekostnad av förståelse för komplexiteten. Det 

reduceras till att förklaras som en skara av patologiska män, eller att göra alla män delaktiga i det 

våld som riktas mot kvinnor. Johansson menar att vi inte kan få en fullt nyanserad bild av att svara 

“alla män slår kvinnor för att de just är män” men att vi heller inte kan utgå från att så otroligt 

många män lider av allvarliga patologiska drag. Johansson (2012) föreslår i detta perspektiv att 

man kombinerar förståelsen av mäns maktövertag och patriarkala logik med hur män från olika 

bakgrunder förhåller sig till våld. Det finns grupper i samhället som är emot jämställdhetideologin 

men samtidigt har våra centrala norm- och värderingssystem förändrats med tiden. Många av de 

tidigare självklara, manliga privilegierna, har avskaffats och det finns män som tagit direkt avstånd 

från manssamhället (Johansson, 2012). Balansen är inte hårfin, och undersökningar har visat att 

de grövsta våldet - det som leder till att kvinnor avlider - utövas av män med allvarliga psykiska 

störningar. Detta kan inte enbart förklaras utifrån patriarkala strukturer, utan måste balanseras till 

uppväxtmiljö och kontextuell förståelse som bidragit till att forma personen (Johansson, 2012). 

Genom att kombinera det strukturella- och det terapeutiska perspektivet i ett socialpsykologiskt 

perspektiv, så vågar vi utmana våra normativa föreställningar för att förstå hur dessa ojämlika 

relationer produceras och reproduceras (Johansson, 2012). 
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4. Metod och material 

I detta avsnitt redogörs för studiens metod, forskningsetiska överväganden samt studiens 

överförbarhet, tillförlitlighet samt trovärdighet. Studiens design är kvalitativ och tematisk 

analysmetod användes för att analysera vittnesmål i ett förundersökningsprotokoll med en 

deduktiv ansats.  

 

4.1 Metod  

4.1.1. Design 

Denna studie har en kvalitativ design. Bryman (2011) beskriver hur man i samhällsvetenskaplig 

forskning använder sig av två forskningsmetoder - kvalitativ och kvantitativ metod - vilka 

klassificerar tillvägagångssätt inom samhällsvetenskaplig forskning. Kortfattat innebär den 

kvantitativa metoden en objektiv forskningsstrategi som riktar in sig på kvantifiering i insamlingen 

och dataanalysen. Den kvalitativa forskningsstrategin fokuserar snarare på ord istället för 

kvantifieringen vid själva datainsamlingen och analysen. Den kvalitativa strategin utgör därmed 

en subjektiv bild av den ständigt föränderliga sociala verkligheten (Bryman, 2011). Ofta ämnas 

inom kvantitativ forskning kunna dra mer eller mindre generella slutsatser, vilket inte är syftet med 

denna studie. Syftet i denna studie är snarare att bidra till kunskap som kan förutsäga och förhindra 

att våld i nära relationer uppstår och fortlöper. En forskningsdesign utgör den struktur som 

forskningen utgår från (Bryman, 2011). Designen beskriver bland annat hur man använder sig av 

en viss insamlingsmetod, men även hur man ska analysera den data som samlas in. Bryman (2011) 

beskriver att en fallstudie är ett detaljerat och intensivt studerande av en enskild situation, person, 

del av ett samhälle eller miljö. Ofta sker forskningen genom kvalitativ metod och då främst genom 

deltagande observation och ostrukturerade intervjuer, men det förekommer även att kvantitativ 

metod används för att komplettera den empiri som finns eller redan har samlats in. Ett “fall” kan 

definieras på ett flertal sätt. Yin (2014) utvecklar detta genom att förklara att en fallstudie kan 

användas för att undersöka komplexa sociala fenomen inom många olika områden, t.ex. individer, 

grupper eller organisationer. Vidare menar Yin (2014) att det går att göra fallstudier på ett enstaka 

fall eller flertalet fall, men att det bör vara fallet/fallen som av egen kraft utgör intresset för att 

forskaren ska påbörja en studie. 
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4.1.2 Avgränsning 

I en fallstudie avgränsas studien till att på en detaljerad nivå studera ett enda fall (Bryman, 2011). 

I denna studie avgränsas analysen till att enbart undersöka ett fall och kunna bidra till att förklara 

detta fall utifrån relevanta teorier. Bryman (2011) hävdar att fallstudien väljs av en forskare vars 

mål är att på ett ingående sätt beskriva och skildra ett enda fall, vilket också är vår avsikt. Genom 

att studera de 3827 sidorna som utgör förundersökningsmaterialet har detta fall analyserats i detalj, 

främst med fokus på tänkbara drivkrafter bakom mordet i det inkluderade fallet, med förhoppning 

om en ökad förståelse för handlingens natur för att på sätt kunna bidra till kunskap så dessa 

handlingar kan förhindras i större grad.  

 

4.1.3 Förförståelse 

Utan förförståelse kan vi inte förstå vad det är vi letar efter, vilken riktning, eller vad vi ska rikta 

vår uppmärksamhet mot (Gilje & Grimen, 2007). Eftersom vi valt att fördjupa oss inom ett område 

som haft högt nyhetsvärde så är det givet att vår förståelse angående det valda fallet påverkats. Vi 

har tagit till vara på det faktum att våra föreställningar om händelsen kan skilja sig något åt och 

har därför valt att inte diskutera fallet med varandra förrän bägge satt sig in i materialet vi valt att 

använda. Gilje och Grimen (2007) beskriver hur skilda uppfattningar i studiet av samma objekt 

kan få olika resultat baserat på aktörens förförståelse och föreställningar om världen. De skriver 

att just denna aspekt i vår förförståelse kommer utgöra skäl för- eller emot en särskild ståndpunkt 

och problematiseringen av densamma, därför valde vi att diskutera fallet först efteråt så att våra 

egna fördomar och uppfattningar skulle få en chans att revideras och medvetandegöras. Vidare 

inser vi att vi kliver i denna studie med kunskap och erfarenheter av våld som gärna vill styra vår 

uppfattning av det valda fallet. Delvis på grund av medias skildring av händelsen som påverkat 

vår uppfattning, men också delvis på grund av handlingen utgör ett lag- och normbrott. Man kan 

inte förhålla sig helt neutralt till ett sådant känsloladdat ämne som detta, men man kan vara 

medveten och ständigt försöka lyfta andra aspekter och perspektiv för att vara medveten om de 

egna glasögonen som förförståelsen ger.  
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4.1.2 Datamaterial 

I denna studie har ett förundersökningsprotokoll i ett mordfall analyserats. I 

tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) framgår att en handling är allmän då den förvaras, 

inkommit eller upprättats hos en myndighet. Vidare regleras dess offentlighet genom offentlighets- 

och sekretesslagen (SFS 2009:400) där man kan man utläsa att myndigheter är skyldiga att lämna 

ut allmänna handlingar på förfrågan av den enskilde, såvida dessa inte omfattas av sekretess eller 

förhindrar arbetets gång. Det innebär att en allmän handling är offentlig såvida inget annat 

bestämts genom OSL. Vårt material inhämtades därav som offentlig handling från berörd domstol. 

Bryman (2011) beskriver att dokument som kan användas i samhällsvetenskaplig forskning kan 

vara bland annat personliga dokument som dagböcker och brev, officiella dokument från statliga 

myndigheter, massmediedokument, m.fl. Att använda sig av dokument handlar om att samla in 

material som inte har producerats i syftet att utföra en studie utan de är helt neutrala utan påverkan 

av forskare, det vill säga, att materialet inte har skapats i ett samhällsvetenskapligt syfte och 

därmed kan ha påverkats av forskarens värderingar och uppfattningar (Bryman, 2011). Detta gör 

att det kan vara en svår och tidskrävande uppgift att bearbeta den stora mängden information som 

ofta framkommer i dokument då dessa inte är utformade efter ett syfte och frågeställningar.  

Datamaterialet som har använts i denna studie är ett förundersökningsprotokoll vilket är ett 

offentligt dokument från en statlig myndighet. Enligt offentlighetsprincipen begärdes ett 

förundersökningsprotokoll ut från aktuell domstol, vilket visade sig vara ett material på 3827 sidor. 

Det gjordes en avgränsning att endast analysera dokumentets anteckningar från förhör och 

vittnesmål samt dokumenterade anteckningar från offrets dagbok. Detta resulterade i att antalet 

analyserade sidor uppgår i ett antal av totalt 2029 sidor. Vittnesmål och förhörens upplägg är 

blandade transkriberingar av hela förhör och sammanfattningar av förhör. Dagboksanteckningarna 

är skannade bilder från dagboken som även redovisas i text.  

 

4.1.3 Dataanalys 

Den valda analysmetoden, tematisk analys (Braun & Clarke, 2006) med en deduktiv ansats, 

bedömdes passa studiens syfte och frågeställningar. Studien hade även kunnat genomföras med en 

induktiv ansats, dvs. att utifrån analysen generera en ny teori och modell kring fallet. Vi bedömde 

dock att i och med att vi inte hittade några fasta teorier inom våldsforskningen utan snarare 

förklaringsmodeller så var det ett stort åtagande att generera en ny teori i och med den korta 
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tidsperioden som studien pågick. Därav valdes den deduktiva ansatsen i studien. Den tematiska 

analysmetoden valdes då den tillät att vi på ett relativt enkelt och tydligt sätt kunde fokusera på de 

tre förklaringsmodellerna som presenterats.  

Vi började med att läsa in oss på materialet för att få en förståelse för djupet i innehållet. 

Detta gav oss en insyn i hur väl den teoretiska ramen kunde passa för vidare läsning och analys. 

Meningar som bland andra ”han var mobbad i skolan”, ”led av grav ångest”, ”var 

självmordsbenägen” passades in i den teoretiska ramen och vi gjorde därmed bedömningen att gå 

vidare med de valda teorierna. Huvudteman med tillhörande begrepp som eftersöktes deduktivt i 

den tematiska analysprocessen var; strukturella-, terapeutiska- och socialpsykologiska perspektiv 

(Tabell 1). Dessa teman var alltså förutbestämda utifrån vald teori. Nedan presenteras huvudteman 

respektive underteman som skapades utifrån vad som förklaras i den teoretiska ramen och som 

alltså eftersöktes i vår deduktiva tematiska analys. Vi valde att främst använda oss av 

förklaringsmodeller inom strukturellt-, terapeutiskt- samt socialpsykologiskt perspektiv. Vi läste 

och analyserade materialet på varsitt håll för att sedan mötas och diskutera våra resultat. Vi hade 

uppfattat vittnesmål och dagboksanteckningarna på övervägande samma sätt, men även olikheter 

framkom i våra separata analyser. Dessa diskuterades och övervägdes för att komma överens om 

ett resultat. Inget resultat ansågs färdiganalyserat innan vi båda var helt överens om fynden. 

 

Tabell 1. Huvudteman och underteman 

Huvudtema Undertema 

Det strukturella perspektivet Normer och normalisering 

Livsstil och miljö  

Det terapeutiska perspektivet Uppväxt och barndom 

Värderingar och beteende 

Det socialpsykologiska perspektivet Aggression 

Utåtagerande våldsmönster  

 

4.1.4. Sökningar i databaser 

Materialet för tidigare forskning samt teorier baserades på sökningar i Web of Science, databasen 

Summon (Högskolan Dalarnas egen databas) och Google Scholar. Sökord så som femicide, 

partner violence, intimate violence, violence typologi, explaining battering, battering, battered 
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woman, aggression, reactive aggression, proactive aggression, och instrumental aggression, 

violence och har använts i olika kombinationer innan abstract fått vara avgörande i huruvida 

materialet varit användningsbart. På grund av det omfattande resultatet i sökningarna, så tog detta 

längre tid än vi förutspått. Mycket tid spenderades till att försöka förstå hur mäns våld mot kvinnor 

förklarats genom tiderna och i olika kontexter.  

 

4.2 Forskningsetiska överväganden   

Vid svensk forskning betonas framför allt fyra forskningsetiska principer som en forskare behöver 

ta ställning till (Vetenskapsrådet, 2007). Informationskravet innebär att de personer som är direkt 

inblandade i studien ska få information om studien och ges möjlighet att hoppa av när de så önskar. 

Vi har i vår studie analyserat offentliga handlingar och därför inte kontaktat några deltagare. 

Personerna som datamaterialet rör är inte namngivna i vår text. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna själva ska få bestämma över sin medverkan. I vår studie analyserades text i form av 

offentlig handling och därför tillfrågades inte några personer för denna studie. 

Konfidentialitetskravet handlar om att personliga uppgifter ska behandlas med konfidentialitet för 

att skydda personer som ingår i studien vilket vi har beaktat genom att dölja identitet och ort för 

alla redovisade personer i studien. Nyttjandekravet innebär att det material som samlas in endast 

ska användas till studien och enbart nyttjas i detta forskningsändamål och inte för andra icke-

vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2007). Vi har tagit denna punkt i beaktande genom att 

endast studera materialet relevant för studiens syfte och dölja uppgifter så att den publicerade 

studien sedan inte direkt ska påverka de enskilda. 

Vid den etiska egengranskningen (se bilaga 1) besvarades samtliga punkter med ”nej” i samråd 

med handledare med argumentet att materialet som behandlas i studien är offentligt för 

allmänheten enligt offentlighetsprincipen. Detta innebär även att de personer som förekommer i 

materialet inte har fått information eller uppgett samtycke till deltagande i studien. Detta medför 

att det är extra viktigt att vi som författare håller identitet och platser så konfidentiellt som möjligt.  

Namn och platser är därför avidentifierade och vi benämner huvudpersoner enligt följande i resten 

av studien: gärningsmannen och offret. Vi har även valt att inte redogöra mordet i detalj med 

respekt för offrets familj och närstående.  
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4.3 Överförbarhet, tillförlitlighet och trovärdighet 

En kritik som riktas mot kvalitativa studier är att de generellt sett inte är överförbara till 

verkligheten då det handlar om så specifika och unika fall (Bryman, 2011). Hur kan ett enda fall 

vara representativt för samtliga liknande fall? Svaret är att det är omöjligt att kunna göra en sådan 

generalisering. Däremot kan studien bidra till ökad kunskap och möjligt att koppla till teori och 

forskning som i sin tur är generell, istället för att direkt koppla till en population (Bryman, 2011). 

Att resultatet av denna studie skulle vara överförbar till samtliga mordfall i nära relationer i Sverige 

är därmed ingenting som vi försöker att sträva efter, utan snarare vill vi utifrån detta enstaka fall 

bidra till ökad förståelse och på så sätt bidra till att fler av denna typ av brott ska förhindras.  

I forskning och studier bedöms graden av tillförlitlighet - extern och intern (Bryman, 2011). 

Den externa tillförligheten är graden av replikerbarhet. Kvalitativa studier är överlag svåra att 

replikera i och med att all kvalitativ forskning till stor del är del av ett föränderligt samhälle, det 

innebär även den föränderliga diskursen och normer som påverkar forskaren då det till stor del 

handlar om subjektiva tolkningar och analyser av det resultat som framkommer (Bryman, 2011). 

Den interna tillförlitligheten handlar om hur forskarna överväger och reflekterar över det material 

som samlas in och analyseras (Bryman, 2011). För att öka studiens interna tillförlitlighet samt 

trovärdighet har vi läst materialet på varsitt håll och sedan jämfört det resultat som vi kommit fram 

till.  

Hela studieprocessen har genomsyrats av reflexivitet och en kritisk diskussion vilket kan 

anses bidra till att stärka studiens trovärdighet (Lincoln & Guba, 1985). Vidare har ambitionen 

varit att förklara analysen tydligt och systematiskt för att vara så transparent så möjligt, vilket 

också bidrar till en studies trovärdighet (Lincoln & Guba, 1985). I analysen har de olika stegen 

hela tiden kontrollerats gentemot ursprungskällan, dvs. den text som utgjort studiens datamaterial, 

för att säkerställa att de olika fynden är väl grundade i ursprungsmaterialet och inte i vår 

förförståelse.   
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5. Resultat 

Vi har valt att använda oss utav deduktiv tematisk analys och tematiserat Johanssons (2012) 

strukturella-, terapeutiska perspektiv samt socialpsykologiska perspektiv. I följande avsnitt 

kommer läsaren få ta del av många citat, där vi manipulerat texten genom att stryka personernas 

namn och istället sänka in begreppen “gärningsman” kontra “offer”. 

 

5.1 Det strukturella perspektivet  

Under det strukturella perspektivet ingår följande underteman: “Normer och normalisering” samt 

“Livsstil och miljö”. Resultat från datamaterialet med tillhörande citat presenteras nedan.  

 

5.1.1 Normer och normalisering 

Enligt Johanssons (2012) strukturella perspektiv så har män tolkningsföreträde på vad som anses 

vara socialt accepterade händelser och osynliggör gärna förtrycket i syfte att normalisera det. Det 

bidrar i dessa fall till kvinnors maktlöshet och osäkerhet kring vad hon i själva verket upplevt. Om 

förövaren som också har manligt företräde och maktövertag bagatelliserar sina egna våldsaktioner 

så riskerar offret att omdefiniera förtrycket till något som inte alls är så allvarligt eller illa menat. 

Det blir normaliserat. Offrets vänner beskriver i förhör för polisen otaliga gånger hur 

gärningsmannen inte menat något illa och inte förstått sina egna handlingar. Normalisering är ett 

viktigt begrepp inom det strukturella perspektivet då det lyfter hur kvinnor i våldsutsatta positioner 

normaliserar våldet till att inte vara något anmärkningsvärt eller allvarligt. 

”Varje gång vi pratade om det här så försvarade hon ex-pojkvännen, ’Han blev så arg och jag vet att han inte 

menade något illa’. Jag frågade flera gånger om han slog henne. Hon sa ’Ja, självklart’. Hon sa att han blev 

våldsam när han tagit något. Han brukade knuffa in henne i en vägg eller byrå sa hon. Hon brukade då säga 

’Han menade inte så mycket, han vet inte hur stark han är’. Hon hade stort blåmärke på höften till exempel. 

Hon försvarade honom” (Offrets vän E). 

 

5.1.2 Livsstil och miljö  

Upprätthållandet av en kriminell livsstil tenderar att innebära både norm- och lagöverträdelse, 

vilket kan resultera i att förövarens handlingar normaliseras eller bagatelliseras. Under förhören 
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framgår att de flesta i gärningsmannens omgivning är bekanta med rättsväsendet och kriminella 

levnadsvanor. Den kriminella livsstilen tycks vara väletablerad och enligt styvbroderns utsaga 

torde gärningsmannen vara bekant med rättsväsendet sedan tidigare: 

”...jag vet ju att han har slangat bensin, snott fälgar och bla, bla, bla lite hit och dit liksom, han har aldrig erkänt, 

även om han har blivit huvudmisstänkt flera gånger, han har aldrig erkänt, han tror jämt på att neka in i det 

sista, det har han sagt till mig också att neka in i det sista…” (Gärningsmannens styvbroder).             

När man tittar nogrannare på gärningsmannens miljö, framgår det att droger och missbruk var 

ständigt närvarande för gärningsmannen och hans omgivning. Modern kommer att uppge, redan i 

inledande förhör att gärningsmannen flyttat från huset där han pappan, styvmodern och 

styvbrodern bodde på grund av den stora mängd narkotika som florerade:  

“...eftersom det var så pass mycket droger runt styvbrodern” (Gärningsmannens moder). 

Under samma förhör framgår att gärningsmannens körkort blivit taget av polis på grund av att ha 

kört bil drogpåverkad. Droganvändandet beskrivs under flertalet förhör som normalt 

förekommande både för gärningsmannen och människorna i hans omgivning. Under förhör med 

styvbrodern framkommer att man sålt drogpreparat till gärningsmannen samt att han blir “konstig” 

av preparatet: 

”Ja, eller sen om han sålde till nån fler det vet jag inte men alltså jag vet att min bror köpte piller i alla fall och 

jag vet att han drack sprit också, och jag vet att det är en livsfarlig kombination. En till sak värd att tillägga är 

att för några år sen, jag vet inte hur gammal jag var då, kanske 14, 15 då hade han också något Benzo-race du 

vet, och då satt jag och sa till han: ’Sluta med det där, du blir helt konstig’” (Gärningsmannes styvbroder). 

Även gärningsmannens styvmoder uppges ha problem med missbruk till den grad att hennes 

omdömesförmåga ifrågasätts av styvbrodern: 

“Ja, men jag ska vara helt ärlig, min morsa är alkoholist” (Gärningsmannens styvbroder). 

 

5.2 Det terapeutiska perspektivet 

Under det terapeutiska perspektivet ingår följande underteman: “Uppväxt och livsmål” samt 

“Värderingar och beteende”. I det terapeutiska perspektivet lyfts gärningsmannens egenskaper och 

eventuella patologi som en förklaring till våldet. Man letar efter psykologiska, sociala och 

psykiatriska mekanismer för att förklara varför våldet uppstår. Psykiskt instabila män antas ha en 

större benägenhet att bruka våld än andra och man menar att det är ett resultat av den oförmögenhet 
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som finns i att hantera kontrollförlust (Johansson, 2012). I detta avsnitt ämnar påvisas hur 

gärningsmannens psykologiska, sociala och psykiatriska egenskaper speglas i 

förundersökningsprotokollet. Resultat från datamaterialet med tillhörande citat presenteras 

nedan.   

 

5.2.1 Uppväxt och livsmål  

Gärningsmannen verkade uppleva att hans livsmål låg utom räckhåll och att det var förstört, menar 

styvbrodern. Han var arbetslös, körkortet hade blivit honom fråntaget och ett relativt omfattande 

drogbruk speglas i förhören. Lennéer-Axelson (1989) skapar en kategori för män med sociala 

problem och våld, han menar att dessa män lider av en mångfacetterad komplexitet kopplat till 

deras socialpsykologiska livssituation och att våldet löper ur känslor av underlägsenhet och 

utanförskap. Det är inte ovanligt att dessa män är arbetslösa och utslagna, vilket kan utläsas ur 

följande citat: 

”Alltså han har ju alltid varit inställd på bli rik men inte liksom inte riktigt vetat hur. Sen här på sista tiden... 

jag vet väl inte riktigt vad han... hur han kände men han kände att hans liv var ganska förstört i alla fall på 

grund av att han åkt dit på narkotikabrott och bla bla bla. Så han kände väl att... jag vet inte... att han hade 

hinder” (Gärningsmannens styvbroder). 

Vidare tycks underlägsenhet ha varit ett resultat av många års mobbning som framkommer i det 

omfattande materialet, denna gång är det styvbrodern som berättar om deras hämndspekulationer: 

“Alltså jag ska vara helt ärlig, vi har snackat tusentals gånger om liksom, ja undra om jag hade kommit undan 

med mord du vet, För han blev mobbad förr” (Gärningsmannens styvbroder). 

Hämndbehovet tycks enligt datamaterialet vara kopplat till en känsla av att vara underlägsen, 

uppleva utanförskap och utsatthet. Detta är i linje med Lennéer-Axelsons (1989) kategori av 

”Sociala problem och våld”. 

 

5.2.2 Värderingar och beteende 

I datamaterialet fann vi att gärningsmannen verkar ha mått dåligt tiden innan mordet skedde, och 

antaganden görs från den närmaste omgivningen att drogmissbruket eskalerat i syfte att 

självmedicinera det dåliga måendet. Vi finner många likheter med Lennéer-Axelsons (1989) 

kategori för ”Sociala problem och våld”. Det terapeutiska perspektivet framhåller de 
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våldsutövande männens oförmåga att hantera kontrollförlust. Kontroll är ett återkommande 

begrepp i datamaterialet. 

“Det är väl om gärningsmannen ska kunna hennes kod och grejer, för jag vet att gärningsmannen var lite av ett 

kontrollfreak” (Gärningsmannens styvbroder). 

Gärningsmannen beskrivs som svartsjuk, styrande och kontrollerande. En nära vän till 

gärningsmannen beskriver det med följande exempel: 

“Så var det typ nån kille som hade skrivit till offret då vart han ju helt jävla galen typ, ja skitsur var han, jag 

vet att han var svartsjuk” (Gärningsmannens vän F). 

Angående att gärningsmannen påstått att en främmande person skulle hämtat offret, beskriver 

styvbrodern att: 

”...det skall jag säga att det är väldigt okaraktäristiskt för honom det alltså, för som sagt han har kontrollbehov 

han, och jag tror inte han hade släppt iväg offret med nån som han inte visste vem det var ens alltså, eller visste 

namnet på” (Gärningsmannen styvbroder).                  

Gärningsmannens styvbror förtydligar vad han menar med att gärningsmannen blir “konstig” av 

bensodiazepiner genom att ge ett exempel på en tidigare händelse. Gärningsmannens förändrade 

karaktärsdrag vid narkotikapåverkan blir belyst av citatet som följer som förklarar hur 

gärningsmannen uppfattades av styvbrodern: 

”...då blev han vansinnig på mig alltså, då kom han och bara slet upp min dörr, och stod där typ helt, ja typ tom 

i ögonen, fattar du vad jag menar då, ja alltså som helt inga känslor du vet, stod och skrek bara att han ville 

döda mig, inte döda mig men han stod typ och flåsade och dreglet rann från han, och alltså ’jag skulle kunna 

ha ihjäl dig nu’ typ…” (Gärningsmannens styvbroder). 

Lennéer-Axelson (1989) beskriver i kategorin ”Separationsvåld” är att svartsjukan och 

maktlösheten som uppstår till följd av att separationen tenderar att påverka denna kategori av 

våldsutövare till att utöva våld i känslor av ensamhet och utsatthet. Detta är även någonting som 

gärningsmannens moder berättar att gärningsmannen upplevde i samband med separationen från 

flickvännen: 

Modern uppger i förhör att gärningsmannen besökt akuten två gånger med anledning av panikångest sedan 

relationen till offret upphört (Anteckning från förhör med gärningsmannens moder). 
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5.3 Det socialpsykologiska perspektivet  

Precis som vi ovan demonstrerat så tjänar Johanssons (2012) socialpsykologiska perspektiv en 

plats som en brygga mellan de bägge perspektiven. I datamaterialet fann vi att gärningsmannens 

beteenden kunde placeras i det strukturella- och terapeutiska perspektivet utefter de utsagor som 

uppges i vittnesbeskrivningarna, men väldigt snart kom vi att inse hur det socialpsykologiska 

perspektivet upptog sin rättmätiga plats i Johanssons kapitel. Vi kan välja att se på det terapeutiska 

perspektivet och renodla förövarens psykologiska, psykiatriska och sociala uttrycksformer, men 

vår bild blir mer nyanserad när vi funderar över varför offrets omgivning inte reagerat på deras 

relation kraftigare trots att man kände till förövarens utövande av terror. Genom att undersöka 

vilken livsstil förövaren levt, hans aggressioner och våld och hur detta upprätthåller och 

upprättshålls av ett manligt tolkningsföreträde göder det kraft till ett strukturellt förtryck.  

 

5.3.1. Aggression 

Poulin och Boivin (2000) beskriver att den reaktiva aggressionen är ett svar på en provokation. 

Det handlar om bristande impulskontroll som tar över vid stimuli, medan den proaktiva 

aggressionen är målorienterad och syftar till att exempelvis få ett maktövertag. Poulin och Boivin 

(2000) beskriver hur den proaktiva aggressionens natur innebär ett mer planerat tillvägagångssätt 

där exempelvis terror utövas medvetet i syfte att få makt, eller att belönas med hämnd. Den 

proaktiva våldsutövaren ser våld och aggression som ett naturligt verktyg för att nå de mål som 

ligger till grund för mycket mänskligt beteende. Exempelvis att straffa den som vi anser gjort oss 

fel, eller att genom aggression tvinga andra till underkastelse eller återupprätta rättvisa (Felson, 

2006). I förhör med gärningsmannens styvbror framkommer att gärningsmannens haft ett 

hämndbehov gentemot sina forna mobbare och hypotetiskt planerat med brodern hur de skulle gå 

tillväga för att hämnas på dessa personer. En del av citatet redovisas som är relevant:  

”...alltså vi satt ju och planerade, men ja men ska vi bli av med dem där då, för jag vet att de är alkoholister 

allihop, så då tänkte jag, men vi tar en flaska med sprit och en spruta och sprutar ner lite etanol och så ställer 

det utanför där bara, här har du…” (Gärningsmannens styvbroder). 

Men det finns alltid två sidor av myntet, sett till följande citat vill vi lyfta denna komplexitet där 

det å ena sidan framgår ett målorienterat handlande för att utestänga eventuella hot mot relationen, 

sett ur förövarens perspektiv av att tro sig ha någon äganderätt till offret. Men med reaktiva termer 
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kan man dock istället hävda att all form av negativ stimulering kan leda till aggression, och att den 

uttryckta aggressionen är bristen av kontroll när man ger efter för ilskan (Felson, 2006), det 

följande citatet från ett sammanfattande förhör med offrets moder ämnar visa denna 

dubbelsidighet: 

Hon berättar att offret och gärningsmannen blev ett par för cirka tre år sedan, då offret gick i ettan på gymnasiet. 

Modern säger att det tidigt kom fram att gärningsmannen var väldigt svartsjuk av sig. Modern berättar att för 

ett par år sedan var det en kille som skickade ’inbjudande’ sms till offret. Gärningsmannen blev då arg och 

tillsammans med några kompisar sökte han upp och misshandlade den här killen (Anteckning från förhör med 

offrets moder). 

Trots detta är mycket av gärningsmannens handlande direkt proaktivt och målinriktat för att kunna 

kontrollera offret som sin egendom. Det råder inga frågetecken kring terrorn, våldet och kontrollen 

som tränger sig på offrets alla livsområden. Detta finner vi i sammanfattande förhör med offrets 

moder: 

 Modern uppger att hon fått reda på att offret avstått att åka på en resa för gärningsmannens skull, hon har slutat 

att simträna och har tackat nej till jobb när han har styrt henne (Anteckning från förhör med offrets moder).  

 

5.3.2. Utagerande våldsmönster 

Under undertemat “våldsmönster” som presenterats i tidigare forskning återfanns följande 

begrepp: “Coercive Controlling Violence (CCV)” och “Situational Couple Violence (SVC)” som 

aktuella i datamaterialet.  

Coercive controlling violence (CCV): Utifrån datamaterialet kan vi utläsa att offrets vardag 

har präglats av tvång, maktutövning och våld. Johnsons kategori CCVutgör en kategori där våldet 

är allvarligt, exempelvis är det är inte ovanligt att förövaren skapar regler för relationen och 

bestraffar offret vid snedsteg från dessa typer (Johnson, 1995; Johnson, 2008; Kelly & Johnson, 

2008). Detta finner vi stöd för i förundersökningsprotokollet som skildrar offrets dagbok där hon 

skriver: 

“Han har en massa ’regler’ om vad jag får/inte får göra och om det inte går som han vill så fuckar han ur” 

(Anteckning från offrets dagbok). 

Johnson och Kelly (2008) menar att CCV innebär känslomässigt tvång, skrämsel och 

kontrollutövning i kombination av det fysiska våldet. Känslomässig och ekonomisk misshandel, 
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manligt företräde och isolering är bara några av de kontrollformer som används av förövare som 

ingår i kategorin för CCV typer (Johnson, 1995; Johnson, 2008; Kelly & Johnson, 2008). Det är 

också det mönster vi kan utläsa när vi analyserar de dagboksanteckningar och vittnesutsagor som 

finns i förundersökningsprotokollet. Följande citat är taget ur vittnesförhör med gärningsmannens 

styvbror: 

”...det skall jag säga att det är väldigt okaraktäristiskt för gärningsmannen det alltså, för som sagt han har 

kontrollbehov han, och jag tror inte han hade släppt iväg offret med nån som han inte visste vem det var ens 

alltså, eller visste namnet på” (Gärningsmannens styvbroder). 

Vidare vill vi genom ett dagboksinlägg påvisa hur isolering, skrämsel, tvång, hot och fysiskt våld 

samspelar. Gärningsmannen vill inte att offret ska ha kontakt med sina vänner och offret får enbart 

alternativen att avbryta relationerna eller att dö. Genom detta tvingar han henne till isolering och 

påvisar att han menar allvar genom att utöva fysiskt våld och hota henne om att han ska ta hennes 

liv. Ett av offrets många dagboksinlägg tydliggör detta: 

”Jag och gärningsmannen är fortfarande tillsammans och just nu är det ’bra’, förutom att jag inte får ha nån 

kontakt med M och N. Allt började med… Eller jag vet fan inte vart det började. Men han sa att jag var tvungen 

att skita i dom eller dö. Han hotade mig, slog mig, ströp mig. Han höll på så hela natten och sen var jag tvungen 

att skriva till dom och ’göra slut’ med dom. … Båda fucka ur och han dödade mig nästan. … Han säger att om 

jag gör slut så dödar han mig, vågar inte chansa” (Anteckning från offrets dagbok). 

Vidare vill vi hänvisa till ekonomisk misshandel som också kan utgöra en del av CVV. Många 

vittnesförhör refererar till att gärningsmannen låtit offret betala en stor del av hans tillhörigheter, 

droger, kläder och lånat pengar och offrets tillhörigheter som han sedan aldrig återlämnat: 

”Hon har känt sig tvingad att låna pengar till honom. Hon vågar inte kräva tillbaka pengar för då blir han arg. 

Hon har sagt ’nu är han skyldig mig 1000 kr igen men det kommer jag inte få tillbaka’. Hon vågar inte be om 

det” (Offrets vän E). 

Och även polisens sammanfattande förhör med offrets vän: 

De pratade med varandra om allt. De blev inte osams om något. Offret berättade [för M] att gärningsmannen 

slog henne. Offret betalade hans kläder, hans bilresor. Han betalade inte för något eftersom han inte hade någon 

inkomst. Offret betalade hans röka, hasch och piller, benzo och extacytabletter. Offret rökte också men hon tog 

inga tabletter (Anteckning från förhör med offrets vän M). 

Situational couple violence (SCV): Man skulle eventuellt kunna anta att Johnsons (Johnson, 1995; 

Johnson, 2008; Kelly & Johnson, 2008) kategori Separation-Instigated Violence (SIV) utlöst det 
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våld som kommer att innebära offrets död. Johnson och Kelly (2008) påpekar att detta våld ofta 

uppstår av den tillfälliga bristen på kontroll som uppstår vid en oönskad separation, men de många 

vittnesutsagorna låter oss förstå att gärningsmannen från tiden av separationen med offret, mådde 

mycket dåligt med en allvarlig ångest och självmordstankar. Johnson och Kelly (2008) påtrycker 

att våldet vanligtvis inte funnits i relationen tidigare, utan det uppkommer i anslutning till 

separationen. Följande citat från en sammanfattning av ett vittnesmål med gärningsmannens vän 

nämner detta: 

”Gärningsmannen säkert suttit med fludder, sprit och svartsjuka, han har känt sig ensam och övergiven och 

blivit arg på offret, sen har han gjort henne något [...]. Gärningsmannen har inte mått bra ’det senaste halvåret’. 

Han har var mycket ute i *ort*, ensam. H har inte träffat gärningsmannen så mycket, men då de setts har 

gärningsmannen ’verkat likgiltig, tom och skum’. Han har även berättat för H att han haft ’panikångest och 

självmordstankar’” (Gärningsmannens vän H). 
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6. Diskussion  

I denna studie har bakomliggande orsaker för mäns dödliga våld mot kvinnor analyserats med 

fokus på gärningsmannens handlingar och våldsmönster vilka diskuteras i detta avsnitt. 

 

6.1 Gärningsmannens handlingar utifrån teoretiska perspektiv 

I denna studie har normer och normalisering integrerats i det strukturella perspektivet baserat på 

att en kriminell livsstil i kombination med exempelvis drogmissbruk inte enbart är en 

lagöverträdelse utan också ett normbrott som accepteras och till och med uppmuntras inom vissa 

kretsar. Att upprätthålla kriminella normer kan resultera i att förövarens handlingar normaliseras 

eller bagatelliseras. Vi menar att om omgivningen tolererar en viss mängd interpersonellt våld så 

finns där ingen som drar i handbromsen när detta våld eskalerar. Det blir vardag och förkastas till 

att vara något normalt. Genom datamaterialet kan vi utläsa att många personer i gärningsmannens 

omgivning inte finner den kriminella livsstilen eller missbruket som direkt problematiskt utan 

snarare beskrivs det som en form av kultur inom sällskapet där man istället påpekar riskabla 

narkotikablandningar eller förhållningssätt till rättsväsendet. Gärningsmannen kan ha växt upp i 

en våldstillåtande miljö, där norm- och lagöverträdelse inte är något märkvärdigt, vilket också låter 

honom testa gränserna för hur långt våldshandlingarna kan sträcka sig utan att någon sätter stopp 

för det. Resultatet visar att hypotetiska mordplaner på forna mobbare diskuteras över vardagsölen, 

och det är ingen som reagerar på att det är ett ohälsosamt förhållningssätt eller resonemang. Det 

finns där, ständigt i bakgrunden, någon form av tolerans gentemot en kriminell livsstil och 

våld.  Även offret normaliserade det omfattande våld hon utsattes för, trots att många 

dagboksinlägg vittnar om hennes djupa rädsla inför att dö vid hans händer. Trots detta tar hon 

honom i försvar och hoppas att det inom en snar framtid ska bli bättre. Hon tycks ha förklarat detta 

med att gärningsmannen haft och har det tufft och att han tar ut aggressioner på henne för tillfället. 

Även offrets vänner kommer trots motstånd slutligen att acceptera den livssituation hon befinner 

sig i, kanske på grund av offrets normalisering och bagatellisering av det fortlöpande våldet eller 

kanske den totala maktlösheten som uppstår vid att de inte kan tvinga henne att lämna ett 

destruktivt förhållande, hur gärna de än skulle vilja det.  

Genom det terapeutiska perspektivet fokuseras på sociala och psykiatriska utmaningar som 

kan ha lagt grunden för det som senare kommer att göra att ex-pojkvännen blir mördare. Det 
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beskrivs bland annat hur gärningsmannen varit offer för mobbning genom skolåren, och hur hans 

känsla av kontroll och måluppfyllelse fallerat då han förlorat sitt körkort efter drograttfylla - vilket 

också gjorde att han förlorade det jobb han nyss påbörjat. Målet att ta sig vidare ihop med offret 

för att arbeta och tjäna pengar efter dennes student, fallerar när separationen blir ett faktum. 

Separationen från offret kommer att resultera i svår ångest vilket leder till två besök på 

akutmottagningen för gärningsmannen. Omgivningen beskriver hur hans missbruk eskalerat sedan 

dess och att han bland annat äter gatuköpta bensodiazepiner för det dåliga måendet. Framtiden 

tycks inte vara ljus och vännerna uppger att hans glädje försvunnit. Man kan genom de många 

vittnesförhöret få en känsla av att gärningsmannen känt sig utsatt och utanför stora delar av livet. 

Han bär med sig trauman från den mobbning han utstått och en fundering som uppstår är om 

gärningsmannens växt upp i en missbrukande familj - som styvbrodern påtalar i förhör. Hos 

gärningsmannen verkar det finnas en stark lust att hämnas och att straffa, inte endast på mobbarna 

från barndomen, utan också alla dem som gärningsmannen upplever som potentiella hot mot hans 

och offrets pågående relation. Genom förhören framkommer hur en manlig kamrat skickat ett 

betydelselöst meddelande till offret, som gärningsmannen ska ha svarat på med våld mot kamraten. 

Gärningsmannen utmärker sig med att ha ett stort kontrollbehov när det kommer till offret, hon 

behandlas som hans privata egendom med särskilda regler som hon förhåller sig plikttroget till för 

att inte brusa upp den hetlevrade pojkvännen. Kanske knyter detta an till hans psykiatriska 

instabilitet, behovet av att behöva detaljstyra en annan människa till den grad att man direkt 

förbjuder denne från umgänge, fritidssysslor och träning - för att bevara, kontrollera och att utöva 

makt. Även offrets materiella saker och pengar brukades fritt av gärningsmannen där offrets 

vänner vittnar om att hon inte kunnat be om att få dessa tillbaka utan att det skulle uppstå en 

konflikt. Genom en uppdelning av de två teoretiska perspektiven ovan, ser vi att de gynnas av en 

socialpsykologisk brygga som förenar de bägge perspektiven. Det behöver inte nödvändigtvis vara 

en generell sanning i alla fall, men i vårt fall är det intressant att belysa hur vi fann stöd både för 

en strukturell förklaringsmodell där vi härleder gärningsmannens omgivning som våldstoleranta 

och normaliserade inför den kriminella livsstilen där gränser för vad som är ett acceptabelt 

beteende förskjuts och blir otydliga. Men också starkt stöd för att gärningsmannen står inför många 

sociala, psykologiska och psykiatriska problem vid tiden för mordet. Han har en bakgrund som 

med stor sannolikhet skadat honom sedan barndomen och kanske är det separationen från offret 
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som blir pricken över i:et, att framtiden är honom helt förlorad, i vilket fall som helst. Det är inte 

förrän de olika perspektiv kombineras som bilden blir mer nyanserad. 

 

6.2 Aggression och våldsmönster hos gärningsmannen 

Gärningsmannen tycktes främst ha ett proaktivt aggressionsmönster, snarare än ett reaktivt. Han 

var enligt förundersökningsprotokollet instrumentell i sin ilska, målorienterad och hämndlysten 

vilket framgår genom resultatet. Men hur denna ilska kom till uttryck blev istället en fråga som 

kom att besvaras genom att studera gärningsmannens våldsmönster. Framför allt Johnsons 

typologi med kategorin Coercive Controlling Violence kunde kopplas till gärningsmannens 

våldsmönster. Gärningsmannens kontroll, våld och tvång präglade hela offrets tillvaro och slutade 

först vid hennes död.  

 

6.3 Avslutande diskussion 

Syftet med denna studie var bidra till ökad kunskap och belysa bakomliggande orsaker för mäns 

dödliga våld mot kvinnor. Med hjälp av Johnsons typologi bidrar denna studie till att förtydliga 

hur förövarens utåtagerande våldsmönster kommer till uttryck, medan Lennéer-Axelsons 

kategorier i det terapeutiska perspektivet bidrar till att beskriva den process som pågår inuti 

förövaren eller i dennes miljö och uppväxt och som producerar denna typ av våldsförövare. Genom 

de olika perspektiven bidrar denna studie till att beskriva olika aspekter av gärningsmannen och 

belysa komplexiteten i våldet och våldsspiralen. Vi menar att Johnsons typologi bidrar till att 

belysa hur våldet kommit till uttryck, medan den reaktiva- och proaktiva aggressionen kan bidra 

till att besvara på vilket sätt aggressionen och våldet visade sig på. Med hjälp av Lennéer-Axelsons 

terapeutiska perspektiv bidrar studien till att skildra en bild av varför en våldsutövare av denna 

sort uppstår från första början. Vidare beskriver den proaktiva- och reaktiva aggressionen upplevda 

motiv till våldshandlingarna. Tillsammans bidrar de olika teoretiska perspektiven till en 

helhetsbild av förövaren. Denna studie visar att frågor om våld borde kunna ge en bra bild av hur 

farlig en situation kan vara i en parrelation. Att kunna ställa följdfrågor så som ”På vilket sätt blir 

han arg?”, eller ”Hur kommer ilskan till uttryck?” kan det bidra till att snabbare göra en bedömning 

kring vilket skydd klienten är i behov av. Våld tycks inte vara svart eller vitt, utan en stor gråzon 

där vi behöver fler utgångspunkter och filter genom vilka vi förstår en våldshandling för att skapa 
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så nyanserade och rikliga beskrivningar som möjligt i syfte att identifiera och förhindra våld. 

Våldets orsaker, mönster och samband har belysts och försökt förklaras likväl som våldets 

konsekvenser och behandlingars effektivitet. Vi ämnade inledningsvis att kunna avgränsa 

resultatet till en kategori för gärningsmannen i det valda fallet, men verkligheten visade sig vara 

mer komplex än så och fler förklaringsmodeller bidrog till förklaring Vi önskar avsluta denna 

diskussion med en metafor: Vi valde i vår studie att belysa olika hörn av samma kub, men kom 

genom arbetet att inse att kuben snarare än ett hexagram och att de många hörnbitarna har minst 

lika många förklaringsmodeller. 
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7. Framtida forskning  

Denna studie har undersökt ett mordfall som skett i Sverige för att öka förståelsen för våld mot 

kvinnor i nära relationer. Hade vi haft mer tidsutrymme än vad denna studie gav oss hade det varit 

av stort intresse att undersöka flertalet fall för att hitta gemensamma nämnare i de 

förklaringsmodeller som förekommer inom våldsforskning, alternativt för att generera nya teorier. 

Värt att nämna är även att förundersökningsprotokoll med dess vittnesmål inte nödvändigtvis visar 

den fulla sanningen, utan det kan vara av intresse för forskaren att intervjua personer som har 

begått dessa brott under mer strukturerade former för att på djupet få en tydligare bild av varför 

denna typ av våld har uppstått, med syfte att kunna förebygga det. Då Socialstyrelsen har som 

uppdrag att förebygga våld i nära relationer kan det även vara av intresse att genomföra studier 

som kartlägger hur socialarbetare arbetar med att förebygga våld för att komplettera 

forskningsområdet. 
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8. Slutsats 

Studien har bidragit till ökad kunskap genom att belysa bakomliggande orsaker för en 

gärningsmans dödliga våld mot en kvinna. Genom olika teoretiska perspektiv har det dödliga 

våldet mot en kvinna belysts, bland annat utifrån ett terapeutiskt perspektiv med tyngdpunkt på 

Lennéer-Axelsons (1989) kategori för våldsutövare med sociala problem och våld. Studien visar 

även att gärningsmannens agerandemönster passar in i Johnsons kategori (1995) Coercive 

Controlling Violence och uppvisar proaktiv aggression. Utifrån den kunskap som studien bidrar 

med är förhoppningen att våld och akut risk snabbare ska kunna identifieras och på så sätt 

förhindras i större utsträckning. 
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