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Delstudie II: 
Granskning av juridiskt material vid samtliga fall av 

dödligt våld i nära relation i VGR 2000-2016

DELSYFTEN:

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

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

METOD:

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

Dobash & Dobash 2014: projektet som ändras

Vår ingång:

 Hur ser uppladdningen ut?

 När ändras projektet? 

 Hur ser efterförloppet ut? 
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UPPLADDNING ÄNDRAT 
PROJEKT EFTERFÖRLOPP

Dubbla ingångar: teman och process
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Before the killing: intimate partner homicides in a process 
perspective, part I
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Uppladdning

 Possessiveness

 Tidigare våld 

 ”Bråk”

 Ökat intag av alkohol och droger

 Psykisk ohälsa

 Ekonomiska problem

 Oundviklig katastrof

 Strategisk planering
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 ”Påföljande dag ( efter att han sjukanmält sig) var han i 
kontakt med sin chef och berättade att han hade 
suicidtankar. Han laddade ett jaktgevär, som han hade 
licens för, med två kulor. Han berättade att han lagt 
geväret under hustruns säng”
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Konklusion
 Flera av de presenterade teman indikerar en 

eskalering: av possesiveness och våldsamt beteende, 
alkohol- / drogmissbruk, psykiska problem och / eller 
för rädslan för framtiden, ofta kopplad till ett verkligt 
eller föreställt hot om separation.

 En eskalering av våld över tid var en del av IPH-
uppbyggnaden för vissa manliga förövare. Manliga 
förövare planerade även mordet i högre grad. 
Kvinnliga förövare hade en snabbare och tydligare 
situationsbunden upptrappning. 

 Suicidal kommunikation vara endast förekommande 
hos manliga förövare
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The killing and thereafter: intimate partner homicides in a 
process perspective, part II
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Ändring av projektet - Mordet

 Självförsvar

 Provocerad

 Avvisad

 ”I lost it”

 Psykisk ohälsa

 Ofrånkomligt
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 ” Jag ska slå ihjäl dig din jäkel, jäkla slyna” Han 
försökte knäa henne i ansiktet medan han höll henne i 
håret. Hon blev jätterädd. Hon krafsade runt efter 
något som kunde få honom att släppa. Hon fick tag i den 
lilla skruvmejseln och körde den i halsen på ”
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Efterförloppet

 Hantering av kroppen

 Försök till återupplivning

 Hallucinationer

 Försök till kontakt

 Görs sig av med bevis

 ”Jag gjorde det”

 ”Det var inte jag”

 ” Jag vet inte vad som hände”

 Självförsvar
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 ”(Förövare) larmade polis och ambulans strax efter kl. 
5.30 på morgonen den 24 juli under påstående till 
teleoperatören att han dödat sin flickvän, som varit 
otrogen, att han använt kniv samt att fyra barn sov i 
bostaden, där händelsen ägt rum”. 
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Konklusion

 Det är inte ovanligt att förövare förnekar och minimerar 
våldet de utsätter kvinnor för. Detta verkar vara så även 
efter mordet på sin partner, och även efter att 
förövaren erkänt. Det kanske inte bara handlar om att 
försöka minimera straffet, utan det handlar även om 
identitet och självbild: det kan vara en sak att erkänna 
att man ha dödat sin partner, men något helt annat att 
definiera sig som en mördare.
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Tack för uppmärksamheten !
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