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Sammanfattning/Abstrakt 
Våldshandlingar kan traditionellt sett indelas som reaktiva eller instrumentella handlingar. En 
reaktiv våldshandling utmärks ofta av någon sorts provokation från offret och handlingen är 
impulsiv och gärningsmannen reagerar genom att skada offret. Provokationen kan vara i form 
av exempelvis ett hot, en förolämpning eller en kränkning och gärningen kan därför sägas 
vara en reaktion framkallad av emotioner. En instrumentell våldshandling däremot beskrivs 
ofta som planerad, målinriktad och känslokall. Målet med gärningen kan exempelvis vara att 
införskaffa pengar eller makt för att behålla sin status. Syftet är att undersöka om olika 
aggressionsbeteenden hos gärningsmännen skiljer sig åt beroende på gärningsmannens 
relation till offret (främst partnervåld och gatuvåld). Alla personer som dömdes för 
misshandel i Solna tingsrätt under 2011 (n=281) ingick i studien och tingsrättsdomarna 
analyserades utifrån om gärningen var instrumentell eller reaktiv, grad av provokation, 
arousal m.m. Resultaten har visat att det finns skillnader i gärningsmännens beteenden 
beroende på om de är dömda för relationsvåld eller gatuvåld. Sambanden mellan 
gärningsmannens och offrets relation och brottet framkommer både i det rent beteendemässigt 
men även i situationen kring brottet.  

Nyckelord: instrumentellt våld, reaktivt våld, misshandel, partnervåld och gatuvåld. 

Violent crime can traditionally be classified as a reactive or an instrumental aggression. A 
reactive aggression is often characterized by some sort of provocation by the victim and the 
act is impulsive and the offender reacts by harming the victim. The provocation can be a 
threat, an insult or an attack and the act can be said to be a reaction induced by emotions. An 
instrumental act of violence however, often described as planned, targeted and emotional 
cold. The goal of the act can be to acquire money or power to maintain their status. The aim 
of this study is to investigate whether different aggression behaviors of offenders differ 
depending on the offender's relationship to the victim (primarily partner violence and street 
violence). All persons sentenced for assault in Solna District Court in 2011 (n = 281) were 
included in the study and the courts decisions were analyzed and the assault coded as 
instrumental/reactive assault, provocation, arousal etc. The results show that there are 
differences in the perpetrators behavior depending on whether they have been convicted of 
domestic violence or street violence. The relationship is found both in behavioral terms but 
also in the situation surrounding the crime. 

Keywords: instrumental violence, reactive violence, abuse, partner violence and street 
violence.
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Inledning
Våldsbrott har länge varit ett centralt ämne i den offentliga debatten. De senaste åren har det 
varit fokus både på våld i nära relation och på våld i offentlig miljö/gatuvåld. Totalt anmäldes 
89 500 misshandelsbrott i Sverige under 2011, vilket är en ökning med 2 % jämfört med 2010 
(BRÅ, 2012a). Ofta förekommer alkohol och narkotika i samband med våldsbrott. I sex av tio 
fall har gärningsmannen varit påverkad av alkohol eller narkotika. Dessutom är det även 
vanligt att offret varit påverkad (BRÅ, 2012b).   

I Sverige fattades det under 2011 cirka 9400 lagföringsbeslut med misshandel som huvudbrott 
(BRÅ, 2011). Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut av åklagare, 
såsom strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse, under ett kalenderår. Vad gäller misshandel 
mot kvinna (18 år eller äldre) var det trots många anmälningar endast 20 % av anmälningarna 
som ledde till att en misstänkt kunde knytas till brottet (BRÅ, 2010). Enligt den offentliga 
statistiken för 2011 anmäldes 28 000 misshandelsbrott mot kvinna (18 år eller äldre) vilket 
var en ökning med 2 procent (BRÅ, 2011).1 Våld i nära relationer är ett allvarligt 
samhällsproblem som drabbar många och har negativa psykiska och fysiska effekter på dem 
som drabbas. Även våldet som sker utanför hemmets väggar drabbar och skadar många 
personer. Varje år görs över 30 000 anmälningar om misshandel mellan obekanta, det som 
brukar kallas för ”gatuvåld”. Dessa brott består ofta av en mindre grov misshandel mellan två 
berusade män i 20-årsåldern som i samband med krogbesök eller privata fester kommer i 
dispyt. Cirka 15 % av anmälningar leder till personuppklaring (BRÅ, 2009a). Det våld som 
sker i offentlig miljö är ofta ”nöjesrelaterat” och sker på helgkvällar eller nätter. I tidigare 
utredningar har man funnit att alkohol ofta är inblandad vid våld i offentlig miljö, nästan 70 
procent av gärningspersonen var berusad (BRÅ, 2009b). Det finns många forskningsstudier 
som visar att alkohol är en riskfaktor för aggressivt beteende, speciellt vad gäller 
relationsvåld. Fastän alkohol har ett samband med våldsbrott betyder det inte att det är ett 
kausalt samband. Det kan vara en annan faktor som påverkar både våldsbrott och 
alkoholkonsumtion, t.ex. dålig impulskontroll (Krahé, 2001). 

Förklaringsmodeller för aggressivt beteende 
Varför vissa personer begår aggressiva handlingar och andra inte gör det har varit ett ämne 
som under väldigt lång tid studerats. Det finns många olika teorier för att försöka förstå 
brottslighet, framförallt våldsbrottslighet. Teorierna brukar delas in i olika förklarings-
modeller bl.a. brottslighet som medfödd egenskap, biologiska förklaringar, psykologiska 
förklaringar, sociologiska/kriminologiska förklaringar och integrerade/ multifaktoriella teorier 
(Granhag & Christianson, 2008).  

Att brottslighet skulle vara en medfödd egenskap framhölls redan på 1800-talet med 
Lombroso i spetsen. Enligt honom var kriminalitet en medfödd egenskap vilket syntes på 
olika fysiologiska egenskaper såsom större käke, asymmetrisk form på skallbenet m.m. 
Lombrosos teorier startade en debatt och blev ofta ifrågasatta och har idag inget större 
förklaringsvärde (Granhag & Christianson, 2008). Genetikens påverkan på ett aggressivt 
beteende och de biologiska förklaringsmodellerna till brottslighet har därefter fortsatt att 
studeras. Under 1960-talet började forskare systematiskt att undersöka människors arvsmassa 
för att hitta likheter och skillnader mellan personer som begick brott och personer som inte 
gjorde det. Flertalet tvillingstudier och adoptionsstudier har visat att en persons gener har 
betydelse, speciellt om andra miljöfaktorer/yttre faktorer samverkar (Granhag & Christianson, 
2008). Forskning har även visat att interaktionen mellan arv och miljön påverkar personens 

                                               
1 Under 2011 anmäldes 42 400 misshandelsbrott mot man, vilket är 3 procent fler än 2010.



4 

sätt att vara. Studier har bl.a. visat hur samspelet mellan gener och uppväxtförhållanden 
påverkar vilka män som blir våldsamma och kriminella (Caspi, McClay, Moffitt, Mill, Martin, 
Craig, Taylor & Poulton, 2002). Vissa biologiska förklaringsmodeller har bl.a. lyft fram att 
dömda våldsbrottslingar tenderar att ha högre nivåer av onormal elektrisk aktivitet i hjärnan, 
särskilt vid området kring amygdala. En funktionsnedsättning i amygdala har även föreslagits 
som anledning till psykopaters bristande empati (Granhag & Christianson, 2008). Man har 
även visat att en nedsatt funktion eller skada i frontalloberna leder till ett impulsivt handlande 
eller till antisocialt beteende. Studierna har dock inte visat på kausala direkta samband utan att 
individer med sådana problem har större benägenhet att använda våld. Man brukar benämna 
det med att vissa personer har en biologisk eller neuropsykologisk sårbarhet (Granhag & 
Christianson, 2008). 

Enligt det psykoanalytiska/psykodynamiska synsättet är människan förprogrammerad att 
försvara sig själv, sin familj och sitt territorium från andra. Sigmund Freud ansåg att våld i 
alla former var en manifestation av aggressiv energi som ”släpptes ut”. Enligt detta synsätt 
kan risken för att ett våldsbrott sker kontrolleras av att människan får utlopp av sina 
aggressioner på andra sätt (Bartol & Bartol, 2008). Freud ansåg att samhällets viktigaste 
uppgift var att hålla aggressionerna i schack (Karlsson, 2007). Liknande synsätt finns i 
instinktsteorin som utgår från att aggressioner är ett behov likt sömnbehov och behovet att äta. 
Aggressioner anses inte som inlärda utan biologisk bestämda och oundvikliga. Om 
aggressionen undertrycks byggs begäret efter den upp och till slut bryter den fram. Enligt 
detta synsätt är vi alla aggressiva och våldsamma. Vi skiljer oss enbart åt på de sätt och i de 
situationer som vi tillåter att våra aggressioner släpps fram. Teorin har dock ett begränsat 
förklaringsvärde eftersom den i stort sett inte kan förutsäga våld eller förklara när en 
aggression kommer att inträffa (Breakwell, 1997). Beteendeforskare och etnologen Konrad 
Lorenz, som var förespråkare för det etnologiska perspektivet, ansåg att människan och djuren 
var biologiskt programmerade till att kämpa om resurser. Han ansåg att aggressioner var en 
nödvändig del av både människans och djurens kommunikation. Beteendet var en följd av det 
naturliga urvalet och ansågs därför fördelaktigt för artens överlevnad. Det etnologiska 
perspektivet var som mest debatterat under 1960-talet men har inte fått mycket stöd av andra 
forskare på området (Bartol & Bartol, 2008).  

Teorin om aversiv stimulering menar att obehaglig (aversiv) stimulering ökar individens nivå 
av fysiologisk arousal (blodtryck, hjärtslag, adrenalinflöde osv.). Enligt teorin föreställer man 
sig att människor är biologiska programmerade för att undvika sådan ökad arousal. 
Aggression ses därför som en av en rad av reaktioner avsedda att minska arousalnivån. Enligt 
teori anses aggression vara den reaktion som föredras under vissa omständigheter när andra 
reaktioner (t.ex. undvikande eller flykt) inte är möjliga. Frustration-aggressionshypotesen är 
en del av teorin. Hypotesen antar att all aggression förgicks av någon slags frustration. 
Frustrationen inträffar när en människa av något skäl inte kan uppnå uppsatt mål (Breakwell, 
1997). Redan på 1940-talet började forskare intressera sig av kopplingen mellan frustration 
och aggression. Dollard m.fl. (1939) menade att aggressivitet alltid är en konsekvens av 
frustration. Enligt frustration-aggressionshypotesen ansågs att en människa som hindras från 
att uppnå mål blir frustrerad och denna frustration leder till aggressioner. Att aggression 
skulle vara det enda medlet för att reducera en frustration har kritiserats av andra forskare. 
Andra forskare har lyft fram att hypotesen kan stämma vid kraftig frustration, men inte vid 
milda former av frustration (Karlsson, 2007). Kritiken har även varit mot svårigheten att 
fastställa vad som egentligen är en frustration samt hur det skulle mätas. Hypotesen har senare 
reviderats till att mena att frustration kan leda till ett antal olika responser varav aggression är 
en av dessa. Beroende på vilken situation som upplevs som frustrerande finns en hierarki av 
möjliga responser. Om aggression är den respons som är starkast i denna hierarki kommer 
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aggression att vara den första reaktionen (Bartol & Bartol, 2008). Berkowitz (1962) var en av 
dem som kritiserade den ursprungliga hypotesen och menade bl.a. att det var viktigt att 
tydliggöra att frustration inte är något objektivt, utan att det handlar om den subjektiva 
känslan av att bli frustrerad. Han ansåg även att det var viktigt att reducera den starka 
koppling mellan frustration som nödvändig förutsättning för aggression. I sin omarbetade 
form trycker alltså frustration-aggressionsteorin på omgivningsfaktorer och kognitiva 
mediatorer som viktiga aspekter för aggressiva uttryck (Bartol & Bartol, 2008). 

Till motsats till att aggressioner skulle vara biologiskt förprogrammerat, förutbestämt eller en 
instinkt fanns behavioristerna som ansåg att aggressivitet är ett inlärt beteende. När ett 
aggressivt beteende blir inlärt förstärks det genom olika sorters belöningar. Behaviorismens 
upphovsman var Johan B. Watson och han menade att människan är ett resultat av betingning 
och hennes beteende kan fullständigt kontrolleras och formas genom att man manipulerar 
miljön (Karlsson, 2007). Enligt social inlärningsteori anses därav aggressivitet inte biologiskt 
förutbestämt utan ett beteende som är inlärt. Enligt teorin finns det två olika sorter av 
inlärning: instrumentell inlärning och observationsinlärning. Den instrumentella inlärningen 
inträffar när ett beteende förstärks genom belöning, vilket gör att det därför blir mer troligt att 
det upprepas i framtiden (Breakwell, 1997). B.F. Skinner menade att beteenden som har 
positiva konsekvenser tenderar att upprepas, medan de negativa konsekvenserna undviks. 
Denna sorts inlärning kallas instrumentell eller operant betingning (Skinner, 1971). Under 
1970- och 80-talet skedde en betydelsefull utveckling inom ramen för behaviorismen. Den 
ledande företrädaren för det nya synsättet, som brukar benämnas kognitiv behaviorism, var 
Albert Bandura. Han menade att vi lär in beteenden genom att observera hur andra beter sig 
och sedan lagrar vi detta i minnet för framtida bruk, dvs. observationsinlärningen eller 
modellinlärning (Bandura, 1969). Inlärningsteorin kan förklara förekomsten av kulturella och 
subkulturella skillnader samt skillnader i intensitet och uttrycksformer, vilket många andra 
förklaringsmodeller saknar. I social inlärningsteori så anses människan lära in aggressiva 
beteenden precis som andra former av socialt beteende genom att observera andra, för dem, 
viktiga personer (Bandura, 1973). Bandura identifierade tre speciellt viktiga modeller: 1.) 
familjemedlemmar, 2.) personer i ens egen subkultur och 3.) symboliska personer som 
uppmärksammas i massmedia (Bartol & Bartol, 2008). 

I de psykologiska förklaringsmodellerna om kriminellt beteende brukar Eysencks teori om 
personlighetegenskaper lyftas fram. Eysenck menade att personlighetdragen var genetiskt 
bestämda men att miljön i begränsad förmåga kunde påverka balansen av egenskaper 
(Eysenck, 1966). Eysenck antog att människan hade tre grundegenskaper: extraversion-
introversion, emotionell stabilitet kontra neuroticism samt psykoticism. Den extraversion-
introversion dimensionen anger i vilken utsträckning personen riktar sig utåt mot världen och 
det sociala eller om personen är mer inåtvänd. När det gäller dimensionen om emotionell 
stabilitet kontra neuroticism menas att en person är lugn och trygg i sig själv eller nervös, 
orolig eller skuldtyngd. Den tredje dimensionen, psykoticism, anger om en person är 
realitetsinriktad och verklighetsanpassad eller saknar verklighetsuppfattning och dessutom är 
egocentrisk, antisocial, oempatisk eller impulsiv, personlighetsdrag som är starkt kopplat till 
brottslighet (Bertelsen, 2006). I dagsläget är forskningen kring personlighetsegenskaper mer 
inriktad på specifika personlighetsdimensioner till specifik brottslighet, än att vara en generell 
förklaringsmodell för all brottslighet (Granhag & Christianson, 2008). 

Brottslighet kan även framhållas som en handling som begås efter ett rationellt beslut. Enligt 
Rational choice teorin handlar brott, precis som vilka andra handlingar, om att uppnå något 
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man vill ha. Teorins förklaringsvärde lyfts ofta fram när det gäller vissa typer av brott, såsom 
inbrott eller ekonomisk brottslighet (Granhag & Christianson, 2008). 

Även om olika teorierna har ett visst förklaringsvärde kan de anses som endimensionella. När 
våld utspelar sig i ”verkligheten” finns det ofta en bakgrund av många samverkande faktorer 
t.ex. sociala normer i situationen, individens sociala bakgrund, den sociala innebörden i den 
specifika situationen. Ett synsätt som brukar framhävas är det situationistiska synsättet. 
Synsättet innebär att de flesta våldshändelser är ett resultat av en omfattande rad samverkande 
faktorer och som också är sammanbundna med de inblandade personerna, det sammanhang i 
viket dessa personer samverkar och den speciella typ av interaktion mellan dessa personer 
som omedelbart föregår en våldshändelse (Breakwell, 1997). 

Våldshandlingar, specifikt när det gäller våld i nära relation, kan uppkomma i en situation av 
svartsjukhet. Svarsjuka är en emotion som kännetecknas av dubbel osäkerhet, där personen 
ofta tvivlar på sig själv men även på den andra personen i relationen. I svartsjuka ingår många 
olika emotioner bl.a. smärta, ångest, vrede, sorg, känslor av vanmakt och skam. Svartsjukan 
kan ha sin grund i olika motiv t.ex. en ångest eller sorg för att bli övergiven men det kan även 
handla om en narcissistisk kränkning (Kast, 1996). Vanmakt, som ligger nära frustration kan 
upplevas på samma sätt och därav leda till aggressivitet (Isdal, 2000). Emotioner/känslor 
framkallar även fysiologiska reaktioner som bl.a. kan visa sig i ökad puls eller ökad andning. 
Damasio (2002) delade in emotioner i tre olika huvudområden: Primära känslor (glädje, sorg, 
fruktan, vrede, avsky etc.), sekundära känslor (svartsjuka, förlägenhet, skuld, stolthet etc.) och 
slutligen bakgrundskänslor (lugn, anspänning, obehag, välbefinnande etc.). En vanlig 
definition av emotioner är: En medfödd och inlärd förutsättning för att reagera kognitivt, 
fysiologiskt och beteendemässigt på särskilda inre och yttre händelser som är beroende av 
viktiga mål och motiv (Karlsson, 2007). Känslor eller emotioner uppkommer både när en 
person når sina mål men även när man hindras att göra så. Emotioner framkallas därav ofta av 
utlösande stimuli. 

Instrumentellt och reaktivt våld 
Förutom att beskriva aggressionen med olika psykologiska förklaringsmodeller kan en 
våldshandling traditionellt sett delas in som en reaktiv eller en instrumentell aggression. En 
reaktiv våldshandling kan också kallas fientlig (eng: hostile). Våldshandlingen utmärks ofta 
av någon sorts provokation från offret, men provokationen behöver inte vara proportionerlig 
till aggressionen. Handlingen är impulsiv och gärningsmannen känner sig ofta provocerad och 
reagerar därmed genom att skada offret. Den reaktiva aggressionen behöver dock inte 
uppkomma omedelbart utan det kan passera en tid mellan provokationen och gärningen.
Provokationen kan vara i form av exempelvis ett hot, en förolämpning eller en kränkning och 
gärningen kan därför sägas vara en reaktion framkallad av emotioner (Cornell, Warren, Hawk, 
Stafford, Oram & Pine, 1996; Bartol & Bartol, 2008).  

En instrumentell våldshandling däremot beskrivs ofta som planerad, målinriktad och 
känslokall. Målet med gärningen kan exempelvis vara att införskaffa pengar eller makt för att 
behålla sin status.  Målet kan också vara sexuell tillfredställelse men även andra mål vilka inte 
i första hand var tänkta att vålla offret skada. En instrumentell våldshandling utmärks inte av 
någon provokation från offret (Cornell et al., 1996). En instrumentell aggressionshandling är 
därav mer avsiktlig, kontrollerad och målinriktad i jämförelse med en reaktiv aggression som 
mer drivs av inre känslor och impulsivitet med målet att skada offret (Woodworth & Porter, 
2002; Bartol & Bartol, 2008). Instrumentell aggression eller instrumentellt våld är primärt ett 
medel för att nå ett annat mål (Breakwell, 1997). Även om man inom psykologin kan dela upp 
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aggressioner som instrumentella och/eller reaktiva så gör inte den juridiska dömande makten 
det (Bartol & Bartol, 2008). 

Cornell m.fl. (1996) har genom forskning om aggression utarbetat en kodningsguide för att 
bedöma om en gärning är reaktiv eller instrumentell. Kodningsguiden är ett välanvänt 
instrument baserad på åtta olika brottskaraktäristika;  

• planering 
• målinriktning 
• provokation 
• arousal 
• gärningsmannens relation till offret 
• graden av skada 
• gärningsmannens påverkan av alkohol och/eller droger  
• gärningsmannens grad av psykotiska symptom 

I kodningsguiden uppdelas en våldshandling enligt en skala som rörde sig från 1.) Primärt 
reaktiv, 2.) Reaktiv med instrumentella inslag, 3.) Instrumentell med reaktiva inslag och 4.) 
Primärt instrumentell. Indelningen möjliggör att man kan minska problemet att många 
aggressiva gärningar kan innehålla element av de båda formerna av aggression.  

Cornells kodningsguide har använts i flertalet svenska forskningsstudier. I en studie av 
personer som genomgått rättspsykiatrisk undersökning vid den Rättspsykiatriska avdelningen 
i Stockholm undersöktes gärningsbeteendet (bl.a. med Cornells kodningsguide) kopplat till 
allvarlig psykisk störning. Under 2010 genomgick 164 individer rättspsykiatrisk undersökning 
i Stockholm till följd av ett våldsbrott. Förundersökningsprotokollet, delutredningar och det 
rättspsykiatriska utlåtandet var underlag för en skattning av gärningsbeteendet samt andra 
sociodemografiska variabler. Resultaten visade bl.a. att allvarlig psykisk störning var 
signifikant associerat med flertalet olika gärningsbeteenden bl.a. nykter gärningsperson, 
psykotisk gärningsperson, gärningen begången under vardagar (Sturup, Karlberg, Fredriksson 
& Kristiansson, 2012). 

I en annan svensk studie av rättspsykiatriska patienten fann man ett samband mellan 
instrumentellt våld och psykopati. I studien jämfördes våldshandlingar bland 65 stycken 
våldsdömda män. Bedömningen skedde bl.a. med Cornells kodningsguide för 
instrumentella/reaktiva våldsbrott. Resultaten visade att 17 % av patienternas våldshandlingar 
var klart reaktiva, 23 % var primärt reaktiva, 23 % var primärt instrumentella och 37 % vart 
klart instrumentella. I en dikotom indelning var 40 % reaktiva och 60 % instrumentella. Det 
fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna i hänseende av psykosdiagnoser, ålder vid 
brott, utbildning eller alkohol/narkotikamissbruk. Majoriteten (80 %) av patienterna som 
bedömdes med psykopati hade begått en instrumentell våldshandling att jämföras med dem 
som inte bedömdes med psykopati där 69 % hade begått en instrumentell våldshandling 
(Laurell et al., 2010). 

I ytterligare en studie undersöktes morddömda mäns grad av psykopati samt våldshandlingens 
karaktär (utifrån reaktiv/instrumentell). Resultaten visade att mord som begicks av 
gärningsmän med psykopati var signifikant oftare (93 %) av instrumentell karaktär i 
jämförelse med mord begångna av personer (48 %) som inte diagnostiserats med psykopati 
(Woodworth & Porter, 2002). 
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Syfte och frågeställning 
Syftet är att undersöka om olika aggressionsbeteenden hos gärningsmännen skiljer sig åt 
beroende på gärningsmannens relation till offret. Frågeställningarna är därav:  

- Finns det ett samband mellan aggressionsbeteendet (instrumentellt eller reaktivt våld) 
beroende på gärningsmannens relation till offret? 

- Finns det skillnader i våldshandlingen hos personer dömda för partnervåld och 
gatuvåld? 

- Finns det ett samband mellan arousal eller provokation beroende på om 
gärningsmannen är dömd för partnervåld och gatuvåld? 

Metod 
Solna tingsrätt handlägger brottmål för Ekerö kommun, Solna kommun samt Sundbybergs 
kommun men även västerortsförsamlingarna Bromma, Hässelby, Kista, Spånga, Vällingby, 
Västerled. Solna tingsrätt beslutade under år 2011 216 lagföringsbeslut för misshandel och 35 
lagföringsbeslut för grov misshandel (BRÅ, 2012a). Brotten avser huvudbrott vilket betyder 
att fler personer dömdes för misshandel under 2011. Beslutade domar finns arkiverade i Solna 
tingsrätts domsböcker. Domsböckerna är pärmar med beslut som tagit i antingen brotts- eller 
tvistemål. Pärmar är sorterade efter beslutsdatum och totalt finns 78 pärmar med alla beslut 
för året 2011. Domsböckerna är offentliga handlingar och därav tillgängliga för allmänheten.  

Undersökningsdeltagare 
De 78 pärmarna/domsböckerna har gåtts igenom för att identifiera aktuella 
undersökningsdeltagare för studien. Genomgången av domsböckerna har skett manuellt. 
Urvalet av undersökningsdeltagare har varit att personen ska vara dömd för misshandel. När 
en person har dömts för misshandel har målnumret antecknats. I de fall domen utgjort ett 
annat brott eller ett tvistemål har ingen notering gjorts. Inkulsionskriterierna är därav att en 
person under 2011 ska ha varit dömd för något av följande brott: 

- Ringa misshandel (BrB 3:5) 
- Misshandel av normalgrad (BrB 3:5) 
- Grov misshandel (BrB 3:6) 
- Synnerligen grov misshandel (BrB 3:6) 

Exkusionskriterierna är därav att personen är dömd för något annat brott. Efter en genomgång 
av domsböckerna framkom att det fanns 286 stycken domar där en person dömts för någon 
form av misshandel.  

Domarna består av både män och kvinnor i straffbar ålder (  15 år). Deltagarna utgörs av en 
totalpopulation för misshandelfall under 2011 och inget ytterligare urval av deltagare har 
därför skett.  

Av de 286 personer som dömdes för misshandel under 2011 i Solna tingsrätt har 281 domar 
läst och kodats. Fem stycken domar kunde ej kodas pga. att domen ej gick att inhämta från 
tingsrätten. Av de kodade domarna var 86 % (n=242) män och 14 % (n=39) var kvinnor. 
Medelåldern vid domsdatum för hela gruppen och uppdelat mellan män och kvinnor ses i 
tabell 1 nedan. Resultaten visar att det inte fanns några signifikanta skillnader vad gäller 
medelåldern vid domsdatum och kön, t(n=279)=0,78, p=.44, n.s.  



9 

Tabell 1. Medelålder vid domsdatum, medianålder samt yngst/äldst för hela gruppen (n=281), kvinnor (n=39) 
och män (n=242). 

Medelålder vid dom Median Yngst/äldst 
Alla 33,7 år (sd 14,5) 31 år 15 år/84 år 
Kvinnor 32,3 år (sd 11,3) 33 år 15 år/56 år 
Män 33,9 år (sd 14,9) 31 år 15 år/84 år 

Material  
Datamaterialet för denna undersökning består därav av alla tingsrättsdomar där en person 
blivit dömd för misshandel. En dom består av personuppgifter på offer, gärningsmän och 
vittnen (om inte personuppgifterna belagts med sekretess), en genomgång av händelsen samt 
offrets, gärningsmannens och eventuella vittnens syn på vad som hänt. Domen avslutas med 
tingsrättens resonemang om vad som är styrkt och bevisat och vad gärningsmannen döms till. 
Domarna följer ingen fastslagen mall och därför kan vissa domar vara mer utförliga än andra. 
Detta kan resultera i att vissa uppgifter inte går att finna i en dom.  

Ett kodningsdokument har tagits fram för denna studie (se bilaga 1 och 2) för att på ett 
strukturerat sätt koda domarna. Kodningen av gärningsmannen utgå från kön, ålder, påföljd 
och tidigare brott (se bilaga 1). Kodningen av misshandelstillfället kommer delvis att utgå 
från Cornells kodningsguide (Cornell et al., 1996) samt andra adekvata uppgifter som tidigare 
forskningsstudier funnit relevant (se bilaga 2).2 Interbedömarreliabiliteten för Cornells 
kodningsguide har visat bra resultat (ICC=0.86). En dikotom indelning på instrumentellt/ 
reaktivt våld mellan två bedömare har visat en överensstämmelse på 85 % och ett kappavärde 
på 0.71 (Laurell, Belfrage & Hellström, 2010). 

Procedur 
Domarna har kopierats eller beställts digitalt från tingsrätten för att utgöra datamaterialet i 
denna studie.  I en dom kan en person ha dömts för flera olika fall av misshandel. Domarna är 
offentliga handlingar och inget samtycke har därför behövts från deltagarna. 
Tillvägagångssättet för studien är att koda alla misshandelsdomar beslutade av Solna tingsrätt 
under 2011. Kodningen av domarna sker utifrån två utgångspunkter:  

• Gärningsmannen 
• Misshandelstillfället 

Proceduren består av att göra en gärningsanalys (bl.a. med Cornells kodningsguide) av 
våldshandlingen utifrån gärningsmannens relation till offret. Gärningsanalys är en 
strukturerad genomgång, och analys av vad som skett vid ett eller flera gärningstillfällen. En 
gärningsanalys syftar till att beskriva det händelseförlopp som skett vid en gärning för att öka 
förståelsen hur och varför händelsen har skett (Sturup et al., 2012). Kodningen har skett 
samtidigt som domarna lästs och bilaga 1 har fyllt i för alla personer och bilaga 2 har fyllt i 
för varje misshandelsfall. Om det inte har framkommit vissa uppgifter i domen ha detta kodats 
som uppgift saknas/framkommer ej. Kodningen av bilaga 1 och 2 har därefter lagts in i SPSS 
för vidare analys.  

                                               
2 Det som inte kodas enligt Cornells kodningsguide är: 1.) Våldets svårighetsgrad, ex. mord, dråp (delvis 
borttagen eftersom att bara misshandelsdomar kodas). 2.) Relation till offret (eftersom detta kodas med en annan 
indelning). 3.) Psykotisk (eftersom detta inte är relevant i denna studie).  
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För att exemplifiera olika beteenden används citat från domarna. Citaten har noterats under 
kodningens gång. Namn på personer och platser är avidentifierade (endast löpnummer visas). 
Syftet med citaten är att exemplifiera vissa beteenden för läsaren.  

Databearbetning 
Alla statistiska analyser genomförs i statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences). I analyserna har chi-2 test ( 2), Fisher's Exact Test och t-test genomförts. 
Anledningen till användningen av dessa tester är att undersöka om det framkommer skillnader 
mellan olika grupper som är statistiskt säkerställda. Chi-2 test användes vid test av samband 
mellan två variabler mätta på nominal eller ordinal nivå. Fisher's Exact Test användes på 
samma sätt men endast när grupperna som jämfördes var små (under 5 förväntade 
observationer). T-test gjordes när två medelvärden jämfördes med varandra för att finns 
statistiska skillnader mellan de två värdena. I alla analyser har signifikantnivån bestämts till   
p  .05.  

Resultaten som presenteras är huvudsakligen procent, antal (n) och signifikansnivå.  
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Resultat 

Bakgrundsfaktorer
Resultaten visar att de personer som dömdes för misshandel under 2011 i Solna tingsrätt var 
dömda för 1-3 olika misshandelsfall. Majoriteten av personerna, 84 % för männen och 90 % 
för kvinnorna var dock endast dömda för ett brott av misshandel, se tabell 2 nedan. Det fanns 
inte några signifikanta skillnader vad gäller kön och hur många misshandelsfall personen 
dömdes för, 2 (2, n=281)=1,10, n.s.

Tabell 2. Antal misshandelsfall uppdelat för hela gruppen (n=281), kvinnor (n=39) och män (n=242), i procent 
och antal.  

1 misshandel 2 misshandlar 3 misshandlar 
Alla 84 % (n=237) 13 % (n=36) 3 % (n=8) 
Kvinnor 90 % (n=35)   8 % (n=3) 3 % (n=1) 
Män 84 % (n=202) 14 % (n=33) 3 % (n=7) 

Personerna kunder vara dömda för ringa misshandel, misshandel av normalgraden eller grov 
misshandel, se tabell 3 nedan. Det fanns signifikanta skillnader vad gäller kön och grad av 
våld. Kvinnor hade i högre grad än män (28 % vs 13 %) en åtalspunkt för ringa misshandel, 2 

(1, n=281)=5,11, p<.05. Det fanns dock inga signifikanta skillnader vad gäller misshandel av 
normalgraden, 2 (1, n=281)=1,79, n.s. Inte heller framkom skillnader för grov misshandel, 2 

(1, n=281)=0,20, n.s. (Fisher's Exact Test). 

Tabell 3. Uppdelning utifrån ringa misshandel, misshandel av normalgraden och grov misshandel för hela 
gruppen (n=281), kvinnor (n=39) och män (n=242), i procent och antal.  

Ringa Normal Grov 
Alla 15 % (n=42) 79 % (n=221) 11 % (n=31) 
Män 13 % (n=31) 80 % (n=194) 12 % (n=28) 
Kvinnor 28 % (n=11) 69 % (n=27)   8 % (n=3) 

Personerna som dömdes för misshandel vid Solna tingsrätt under år 2011 dömdes till olika 
påföljder, fördelningen ses i tabell 4 nedan. Tabell visar bl.a. att knappt en fjärdedel (24 %) 
dömdes till dagsböter och/eller villkorlig dom, dvs. en icke frihetsberövande påföljd. Ungefär 
lika många (23 %) dömdes dock till fängelse.  

Tabell 4. Fördelning av påföljd för de personer som dömdes 2011 i Solna tingsrätt (n=281), i procent och antal.  
Påföljd Andel (Antal) 
Ungdomstjänst el. ungdomsvård 13 % (n=37) 
Dagsböter och/eller villkorlig dom 24 % (n=68) 
Skyddstillsyn 18 % (n=49) 
Villkorlig dom m. samhällstjänst 21 % (n=58) 
Fängelse 23 % (n=65) 
Rättspsykiatrisk vård   1 % (n=4) 

I domarna framkom det i vissa fall huruvida personen tidigare var dömd. Detta skedda oftast i 
samband med ett resonemang om vad personen skulle dömas för. Om personen tidigare var 
dömd framkommer i tabell 5 nedan. Det fanns signifikanta skillnader vad gäller kön och om 
personen tidigare var dömd, 2 (2, n=281)=14,27, p<.01. Sambandet är dock något oklart 
eftersom en stor del av skillnaden finns i kategorin ”Framkommer ej”. Vid en första anblick 
kan det antas att kvinnorna i lägra andel var tidigare ostraffade, dock framkommer uppgiften 
om tidigare domar i betydligt lägre andel hos kvinnorna. En eventuell förklaring är hur 
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tingsrätten i domen resonerar kring tidigare domar. I männens fall kan det vara av mer 
betydelse att faktiskt skriva ut att den aktuella mannen inte tidigare var dömd medan det för 
kvinnornas del kan anses att om det inte nämns så är det inte tidigare dömda. 

Tabell 5. Tidigare dömd, uppdelat för hela gruppen (n=281), kvinnor (n=39) och män (n=242), i procent och 
antal.  
Grupp Ej tidigare dömd Tidigare dömd  Framkommer ej 
Alla 38 % (n=108) 36 % (n=100) 26 % (n=73) 
Män 37 % (n=90) 40 % (n=96) 23 % (n=56) 
Kvinnor 10 % (n=4) 46 % (n=18) 44 % (n=17) 

Aggressionsbeteendets koppling till gärningsmannens relation till offret 
I domarna framkom det för majoriteten vilken relation offer och gärningsman hade till 
varandra. Eftersom en person kunde vara dömd för flera misshandelsbrott visas en fördelning 
av varje relationssort för sig, se tabell 6 nedan. Som framgår av tabellen var drygt en tredjedel 
(35 %) dömda för relationsvåld. Nästan lika många (27 %) var dömda för misshandel mot ett 
obekant offer (ofta benämnd som gatuvåld) och vidare var nästan en fjärdedel (24 %) dömda 
för misshandel mot vänner/bekant. 

Tabell 6. Fördelning över gärningsmannens och offrets relation (n=281). 
Relation  Ja Nej Totalt 
Våld i nära relation  35 % (n=99) 65 % (n=182) 100 % (n=281) 
Våld av annan familjemedlem  4 % (n=10) 96 % (n=271) 100 % (n=281) 
Våld mot barn  8 % (n=23) 92 % (n=258) 100 % (n=281) 
Våld mellan vänner/bekanta 24 % (n=68) 76 % (n=213) 100 % (n=281) 
Våld mot obekant 27 % (n=77) 73 % (n=204) 100 % (n=281) 
Övrig relation  2 % (n=5) 98 % (n=276) 100 % (n=281) 

En av frågeställningarna var huruvida det fanns ett samband mellan aggressionsbeteendet 
(instrumentellt eller reaktivt våld) beroende på gärningsmannens relation till offret. Av alla 
som dömdes under 2011 i Solna Tingsrätt var 80 % (n=224) av våldshandlingar reaktiva, 6 % 
(n=18) hade instrumentella våldshandlingar och för 14 % (n=39) framkom inte tillräckligt 
med information för att göra en bedömning huruvida våldshändelsen var reaktiv eller 
instrumentell.3 I tabell 7 nedan, visar fördelningen av instrumentella eller reaktiva 
våldshandlingar uppdelat på olika relationssammansättningar. Tabellen visar att det finns ett 
samband mellan aggressionsbeteendet (instrumentellt eller reaktivt) och gärningsmannans 
relation till offret i två fall av relationssammansättningar, nämligen relationsvåld och våld mot 
obekant/gatuvåld. Även när relationsvåld och gatuvåld ställs mot varandra framkommer 
signifikanta skillnader, 2(1, n=151)=9,50, p<.01. Gärningsmän som var dömda för 
relationsvåld var i lägre utsträckning dömda för instrumentellt våld utan det våld som 
framkom var för majoriteten ett reaktivt våld, dvs. att våldet ofta utmärks av någon sorts 
provokation från offret och att gärningsmannen reagerar emotionellt och skada offret. 

                                               
3 Om personen har flera våldshändelser och en var reaktiv och en var instrumentell räknas personen som 
instrumentell.  
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Tabell 7. Fördelning över gärningsmannens och offrets relation samt hur stor andel av våldshandlingarna som 
var instrumentella eller reaktiva (n=273). 
Relation  Instrumentell Reaktiv Chi-2, 2

Våld i nära relation   
          Ja   1 % (n=1)  99 % (n=82) 2 (1, n=241)=5,87, p<.05
          Nej 11 % (n=17)  89 % (n=171)  
Våld av annan familjemedlem    
          Ja   0 % (n=0) 100 % (n=10) 2 (1, n=242)=0,09, n.s
          Nej   8 % (n=18)   92 % (n=214)  
Våld mot barn    
          Ja   0 % (n=0) 100 % (n=17) 2 (1, n=242)=0,54, n.s
          Nej   8 % (n=18)   92 % (n=207)  
Våld mellan vänner/bekanta    
          Ja 10 % (n=6)   90 % (n=56) 2 (1, n=242)=0,25, n.s
          Nej   7 % (n=12)   93 % (n=168)  
Våld mot obekant    
          Ja 16 % (n=11)   84 % (n=60) 2 (1, n=242)=7,89, p<.01
         Nej   4 % (n=7)   96 % (n=164)  

Som tidigare nämnts behöver inte provokationen vara proportionerlig till aggressionen utan är 
oerhört subjektiv för gärningsmannen. Provokationen kan exempelvis vara i form av ett hot, 
en förolämpning eller en kränkning (Cornell et al., 1996; Bartol & Bartol, 2008), se exempel 
nedan. 

”Hon började byta om till andra kläder och sa att hon skulle gå ut och festa. Han 
kände sig väldigt kränkt och slog sedan Anna.” Dom 2011: 42 

Det reaktiva våldet utmärker sig ofta av att ha en låg grad av planering, dvs. att det 
uppkommer plötsligt och drivs av emotioner, se exempel nedan. 

”Den 15 december 2010 fick Anders ett telefonsamtal från hans tidigare fru. 
Anders gick ut för att tala med henne. Petra följde efter honom och lyssnade utan 
att han märkte det. Hon försökte ta telefonen från honom. Han blev väldigt arg 
och tryckte till henne så att hon kastades mot väggen. Anders började slå henne 
med knytnävarna mot huvudet och kroppen.” Dom 2011:11 

Som tabell 7 visar fanns även en signifikant skillnad när det gäller misshandel mot obekant 
offer (gatuvåld). Majoriteten (84 %) av misshandlarna var av reaktiv karaktär, samtidigt var 
det en större andel som var dömda för instrumentellt våld när det gäller gatuvåld än 
relationsvåld. Eftersom den instrumentella våldshandlingen ofta är planerad och målinriktad 
kan gärningsmannen ha vidtagit vissa åtgärder innan själva handlingen, se exempel nedan.  

”Dagen innan hade Peter köpt kniven. Han stod gömd bakom en pelare. Hon gick 
förbi honom och omedelbart därefter tog han tag bakifrån i hennes ansikte och 
böjde huvudet bakåt. Hon drog instinktivt upp ena handen för att skydda sig och 
kände att det brände till på halsen över strupen. Hon såg att mannen gick lugnt 
från platsen. Hon förde handen mot halsen och såg att den blev blodig. Det sved 
och värkte från halsen som blödde kraftigt.” Dom 2011:58 

En instrumentell våldhandling har ofta ett klart och tydligt mål, t.ex. att införskaffa pengar, se 
exempel nedan.  
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”Robert och en okänd person rusade den 16 januari 2010 in i spelbutiken med 
avsikt att utföra ett rån. Enligt Robert hade han och den andra gärningsmannen 
dagen innan bestämt att detta skulle ske. Robert har uppgett att han hade skulder 
som han behövde betala av.” Dom 2011:201 

I datamaterialet var det vanligt att en instrumentell våldshandling påbörjas med ett rån, stöld 
eller snatteri, se exempel nedan.  

”Johanna märkte att butikskontrollanten hade sett henne och började springa. 
När personalen kom fram slog hon butikskontrollanten ett flertal gånger för att 
komma loss.” Dom 2011:196 

En instrumentell aggressionshandling är därav mer avsiktlig, kontrollerad och målinriktad i 
jämförelse med en reaktiv aggression som mer drivs av inre känslor och impulsivitet med 
målet att skada offret (Woodworth & Porter, 2002; Bartol & Bartol, 2008). Instrumentell 
aggression eller instrumentellt våld är primärt ett medel för att nå ett annat mål (Breakwell, 
1997). Trots att det var större andel instrumentella våldshandlingar bland gatuvåld än 
relationsvåld var ändå majoriteten (84 %) av gatuvåldet reaktiva våldshandlingar. Det var inte 
ovanligt att misshandeln skedde i anslutning till krogen och att både offer och gärningsmän 
var män, se exempel nedan.  

”Han kommer inte ihåg hela händelsen i detalj eftersom han hade druckit ganska 
stora mängder alkohol. Han vet dock att han känner sig irriterad och arg över att 
killarna bakom honom trängdes. Han hade vita skor och retade upp sig över att 
killen smutsade ner honom. Plötslig får han nog och vänder sig om och slår till 
killen bakom. Han beskriver det själv som om han ”kokade över” och var tvungen 
att agera.” Dom 2011:209 

Våldshandlingens tillvägagångssätt 
Den andra frågeställningen var huruvida det fanns skillnader i våldshandlingen hos personer 
dömda för partnervåld och gatuvåld. De specifika skillnaderna i handlingen mellan 
gärningsmän som begått relationsvåld eller gatuvåld presenteras nedan i tabell 8 och 9. I tabell 
8 visas resultaten för omständigheterna kring brottet. I de fall gärningsmannen hade begått 
relationsvåld var majoriteten (89 %) av offren kvinnor i jämförelse med när gärningsmannen 
begått gatuvåldet då majoriteten (76 %) av offren var män. Det fanns dock ingen signifikant 
skillnad vad gäller användning av tillhygge/vapen och berusning. För båda grupperna av våld 
användes ett tillhygge/vapen i 14-15 % av fallen. Vad gäller berusning var 39 % av 
gärningsmännen som begick relationsvåld berusade och för gatuvåldet var 41 % berusade, 
inte heller här var skillnaden signifikant. 

Tabell 8. Offrets kön, användning av tillhygge/vapen samt berusad vid något brott uppdelat på relationsvåld 
(n=99) och gatuvåld (n=74), i procent och antal. 

Relationsvåld Gatuvåld Chi-2, 2

Offer: Man 11 % (n=11) 76 % (n=56) 2 (1, n=173)=71,70, p<.01
Offer: Kvinna 89 % (n=88) 24 % (n=18) 2 (1, n=173)=71,70, p<.01
Användning av tillhygge/vapen 14 % (n=14) 15 % (n=11) 2 (1, n=173)=0,00, n.s
Berusad vid något brott  39 % (n=39) 41 % (n=30) 2 (2, n=173)=0,84, n.s 
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Resultaten visar även att det finns en signifikant skillnad var gäller platsen för misshandeln 
och om det är relationsvåld eller våld mot obekant/gatuvåld, 2 (3, n=160)=110,09, p<.01.4
När det gäller relationsvåld har misshandeln till största del (88 %) skett i någons hem 
(offret/gärningsmannens, bådas eller någon annans). Våld mot obekant offer/gatuvåldet har 
till största del (59 %) skett utomhus på allmän plats och en stor andel har även skett på eller i 
anslutning till krogen (22 %) eller i anslutning till kollektivtrafik (16 %). Se tabell 9 nedan.  

Tabell 9. Plats för misshandel uppdelat på relationsvåld (n=96) och gatuvåld (n=64), i procent och antal. 
Plats för misshandel Relationsvåld  Gatuvåld  
På eller i anslutning till krogen   2 % (n=2) 22 % (n=14) 
Utomhus på allmän plats   8 % (n=8) 59 % (n=38) 
I anslutning till kollektivtrafik   2 % (n=2) 16 % (n=10) 
I någons hem 88 % (n=84)   3 % (n=2) 

Arousal och provokationens inverkan  
Den tredje frågeställningen var huruvida det finns ett samband mellan arousal eller 
provokation beroende på om gärningsmannen är dömd för partnervåld och gatuvåld. I tabell 
10 nedan visas graden av provokation (utifrån Cornells kodningsguide). Det fanns en 
signifikant skillnad var gäller graden av provokation och om misshandeln var relationsvåld 
eller gatuvåld, 2 (3, n=153)=14,96, p<.01. För gatuvåldet var provokationen inte ”lika 
nödvändig” för att våldet skulle genomföras, dvs. en händelse som var ganska banal kan vara 
utlösande. 

Tabell 10. Grad av provokation uppdelat på relationsvåld (n=83) och gatuvåld (n=70), i procent och antal. 
Grad av provokation Relationsvåld  Gatuvåld  
Stark provokation5 (avslut av relation, hot om 
livs förändring, misshandel) 

13 % (n=11)   1 % (n=1) 

Måttlig provokation (allvarlig argumentation, 
tvist, hot om misshandel) 

24 % (n=20) 26 % (n=18) 

Mild provokation (förolämpning, mindre 
argumentation) 

57 % (n=47) 50 % (n=35) 

Ingen uppenbar provokation   6 % (n=5) 23 % (n=16) 

Att det krävs en relativ ”liten” provokation exemplifieras genom exempel nedan.  

”En kamrat till Erik råkade knuffa till en bekant till Johan. De båda började 
bråka med varandra.” Dom 2011:28 

När det gäller relationsvåldet var det ofta som en provokation ägt rum, men som nämndes 
innan är provokationen nästan aldrig proportionerlig till våldet, se exempel nedan.  

                                               
4 Analyserna är gjorda på det första brottet. 
5 Innehåller: Stark provokation (exempelvis avslut av relation, hot om livs förändring), Mycket stark provokation 
(exempelvis misshandel) och Exceptionellt stark provokation (exempelvis upprepad/svår misshandel).
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”Lars tål inte att bli motsagd. Han blir provocerad när någon säger emot honom. 
Han skulle iväg och träna boxning och hon visste att han var stressad. Hon 
svarade nej på ett arrogant sätt; han kunde ta hand om sina j--a hundar själv! Då 
slog han henne. Slaget var inte planerat utan mest en sorts reflex i stridens hetta.”
Dom 2011:8 

Vidare undersöktes sambandet mellan arousal/upphetsning och gärningsmannens relation till 
offret (relationsvåld eller gatuvåld), se tabell 11 nedan. Resultaten visar att det fanns 
signifikanta skillnader vad gäller arousal/upphetsning och om det är relationsvåld eller 
gatuvåld, 2 (3, n=152)=22,58, p<.01.6 Relationsvåldet verkar drivas mer av emotioner än 
gatuvåldet eftersom en större andel av gärningsmän som dömts för relationsvåld har en högre 
arousal/upphetsning,

Tabell 11. Grad av arousal/upphetsning uppdelat på relationsvåld (n=83) och gatuvåld (n=69), i procent och 
antal. 
Arousal/upphetsning Relationsvåld  Gatuvåld 
Arg, rasande, irrationell eller panik  11 % (n=9)   0 % (n=0) 
Arg, mycket rädd (kan vara utdragna tillstånd) 51 % (n=42) 39 % (n=27) 
Upphetsad, mycket nervös, ängslig, rädd 37 % (n=31) 41 % (n=28) 
Lugn    1 % (n=1) 20 % (n=14) 

Att relationsvåldet drivs av emotioner kan exemplifieras enligt nedan. 

”Under bilfärden berättade Therese att hon hade börjat träffa en ny kille. Tobias 
blev då mycket upprörd, han har själv beskrivit det som att det blev ”helt svart” 
för honom. Det är utrett att han under bilfärden dels drog Therese i håret, dels 
slog henne i ansiktet.” Dom 2011:187

En femtedel (20 %) av gärningsmännen som begått gatuvåld är lugna under själva 
misshandeln samtidigt känner även en stor del en upphetsning, irritation eller ilska, se 
exempel nedan.  

”Sven och Oskar känner inte varandra sedan tidigare. De hade den aktuella 
kvällen åkt med samma buss till Centrum. Under bussfärden hade Sven retat sig 
på och känt sig arg och irriterad på att någon av tjejerna i det andra sällskapet 
var högljudd och viss ordväxling förekom mellan sällskapen med anledning av 
det. När de båda sällskapen gick av vid Centrum spottade Sven, enligt honom 
själv utan avsikt att träffa någon, och spottet kan ha träffat Oskar. Det uppstod 
därefter slagsmål mellan dem båda.” Dom 2011:139 

                                               
6 I de fall personen var dömd för flera misshandelsfall, valdes den arousal/upphetsning som var högst. För de 
personer som hade flera åtalspunkter vara det endast i två fall där de haft olika arousalnivå.  
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Diskussion 
Resultaten har visat att det finns skillnader i gärningsmännens beteenden beroende på om de 
är dömda för relationsvåld eller gatuvåld. Sambanden mellan gärningsmannens och offrets 
relation och brottet framkommer både i det rent beteendemässigt men även i situationen kring 
brottet.  

Sambandet mellan aggressionsbeteendet, dvs. om gärningsmannen använt instrumentellt eller 
reaktivt våld och gärningsmannans relation till offret har visats. Gärningsmän som var dömda 
för relationsvåld var i lägre utsträckning dömda för instrumentellt våld i jämförelse med 
gärningsmän som begått gatuvåld (1 % vs 16 %). Gärningsmän som begått relationsvåld har 
därför i högre grad begått våldshandlingar som drivits av känslor, exempelvis genom att en 
våldshandling utlösts av att gärningsmannen känt sig kränkt, irriterad eller arg. Emotioner 
som svartsjuka har visat sig bland gärningsmännen och som inledningsvis beskrevs kan 
svartsjuka innehålla olika emotioner bl.a. smärta, ångest, vrede, sorg, känslor av vanmakt och 
skam. För både relationsvåld och gatuvåld var majoriteten (99 % vs 84 %) av våldsbrotten 
reaktiva och därav drivna av emotioner. 

När det gäller omständigheterna kring misshandeln visar resultaten att gatuvåldets offer var i 
majoritet män och relationsvåldets offer var i majoritet kvinnor. Detta är i enlighet med 
tidigare forskning (BRÅ, 2009a).  Däremot framkom inga skillnader vad gäller användning av 
tillhygge/vapen eller berusning. Vad gäller misshandelns plats fanns det skillnader mellan 
gärningsmän som begått relationsvåld och gatuvåld. Som tidigare forskning visat skedde 
misshandeln i hemmet i de fall det var relationsvåld och utomhus på allmän plats, anslutning 
till krogen eller kollektivtrafik för gatuvåldet (BRÅ, 2009a). 

Den eventuella provokationen innan misshandeln verkar vara mer vanlig i partnervåldet och 
inte ”lika nödvändig” för gatuvåldet. Att en provokation kan vara en utlösande faktor vid en 
våldshändelse är självklar, det har dock visats att den inte behöver vara proportionerlig utan är 
entydigt subjektiv hos gärningsmannen. Provokationen, som kan vara ett hot, en förolämpning 
eller en kränkning, är nära anknutet till emotioner och kan för vissa personer vara känsligt. 
Beträffande arousal/upphetsning visade resultaten att relationsvåldet verkar drivas mer av 
emotioner än gatuvåldet eftersom en större andel av gärningsmän som dömts för relationsvåld 
har en högre arousal/upphetsning.  

En av fördelarna med att kunna dela in en våldshandling som reaktiv eller instrumentell är att 
kunskap om de olika typerna av aggressivitet hos olika sorters av gärningsmän kan vara 
användbart när man t.ex. utvecklar behandlingsprogram för våldsbrotts. Träning av 
ilskekontroll och sociala färdigheter är t.ex. bättre när det gäller gärningsman som har begått 
reaktiva våldshandlingar. Att behandla en gärningsman som begått kontrollerat instrumentellt 
våld är svårare.  

Att dela in misshandelsfall som reaktiv eller instrumentella våldshandlingar har visat kunna 
förklara skillnader hos olika typer av gärningsmän. Trots att endast åtalspunkten misshandel 
är kodad framkommer skillnader som i juridisk mening inte syns. De 281 gärningsmän som 
ingår i denna undersökning har alla dömts för misshandel (Brottsbalken 3:5 och/eller 3:6) men 
är samtidigt olika i omständigheterna kring brottet men även i sitt psykologiska beteende.  
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Enligt de psykologiska förklaringsmodellerna för aggressivitet finns flera olika och 
överlappande förklaringar till varför personer blir aggressiva och använder våld. Trots att 
denna undersökning inte haft till syfte att pröva någon av teorierna kan vissa delar av Cornells 
brottskaraktäristiska exempelvis förstås av Frustration-aggressionshypotesen (Berkowitz, 
1962). I många av misshandelsfallen föregicks våldet av en provokation som kan ses som en 
frustration hos gärningsmannen. Enligt teorin kan frustrationen inträffa när en människa av 
något skäl inte kan uppnå uppsatt mål. Ett mål, som enligt Cornell, kan vara att skada offret 
(reaktivt våld) men det kan också vara ett annat mål exempelvis pengar (instrumentellt våld). 
Som vissa förespråkare av hypotesen på senare tid påpekat, är frustration inte något objektivt, 
utan det handlar om den subjektiva känslan av att bli frustrerad och provocerad, vilket även 
visats i domarna. Det sätt som en person hanterar sin maktlöshet/frustration eller för den del 
även svartsjuka kan bero på många olika faktorer. Även andra förklaringsmodeller såsom 
individens inlärningshistoria, uppväxtförhållanden, eventuella biologiska sårbarheter kan ha 
betydelse för eventuella våldshandlingar (Eysenck, 1966; Bandura, 1969; Skinner, 1971; 
Breakwell, 1997; Caspi et al., 2002). Om en person har lärt sig att reagera med aggressioner i 
vissa situationer, ökar risken att man även i fortsättningen gör det eftersom handlingen kan ha 
förstärkts med vissa belöningar, såsom återfunnen heder, belöningar såsom pengar, makt eller 
att bara fått sin vilja igenom. För exempelvis relationsvåld kan detta visa sig på olika sätt. Om 
gärningsmannen flertalet gånger brukat fysiskt eller psykiskt våld för att få sin vilja igenom 
och detta har fungerat ökar sannorlikheten att handlingarna även ska ske i framtiden. 
Detsamma gäller för gatuvåld, om en person genom våld har fått sin vilja igenom, det kan 
vara allt från rån av obekant för att få pengar eller att få makt och status genom slagsmål, är 
det sannorlikt att detta beteende fortsätter. Dessa beteenden kan fortsätta för att de är inlärda 
men de kan även fortsätta för att personen i stunden inte har något annat sätt att reagera på. 
Samtidigt kan det vara ett rationellt val med väl övervägda risker och möjligheter eller ett 
resultat av en neurobiologisk skada vilket gjort att personen har sämre impulskontroll. Detta 
visar att de olika förklaringsmodellerna för aggressivit beteende på ett bra sätt kan förklara 
beteendet på gruppnivå men att det är svårare att förutse våld på individnivå.  

Det finns en del begränsningar i studien som bör uppmärksammas. Det finns ett betydligt stort 
mörkertal mellan att vara utsatt för brott och anmälda brott, men även mellan anmälda brott 
och lagförd för brott. Denna studie använder bara lagförda för brott, vilket betyder att man 
inte kan generalisera resultaten till all brottslig utan bara till lagförda i tingsrätten. 

Orsakerna till att det i denna utredning endast har valts att fokusera på åtalspunkten 
misshandel är flera. Andra våldsbrott, såsom mord, rån eller våldtäkt kan med fördel kodas 
med både Cornells kodningsguide och andra faktorer för gärningsanalys. Att endast 
misshandel valts är dels för att få en hanterbar datamängd och dels att det ska gå att jämföra 
brotten med varandra, dvs. att en misshandel jämförs med en misshandel och inte med 
exempelvis ett mord. Av samma anledning har åtalspunkter såsom grov kvinnofridskränkning 
och grov fridskränkning valts att uteslutas. Båda åtalspunkterna kan innehålla 
brottsrubriceringen misshandel mot en närstående eller tidigare närstående person men de har 
ändå valts att uteslutas eftersom gärningarna också ska ha ”utgjort led i en upprepad 
kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada 
personens självkänsla” (BrB 4:4a). 

I denna utredning används inte heller domar från hovrätten utan skattningen baseras bara på 
domar som beslutats i första instans, dvs. tingsrätten. Även om det i vissa fall finns personer 
som frias eller att påföljden ändras har ingen större betydelse för denna studie eftersom 
resultat kommer att presenteras på gruppnivå.  
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En annan metodologisk begränsning i studien är att interbedömarreabiliteten inte prövats på 
kodade domar. Trots att tidigare studier visat på bra resultat för Cornells kodningsguide så 
skulle det vara en styrka om så skett även i detta fall.  

Avslutningsvis kan konstateras att trots dessa begränsningar framkommer resultat som visar 
att det finns skillnader i gärningsmännens beteenden beroende på om de är dömda för 
relationsvåld eller gatuvåld och våldets olika ansikten har framkommit i gärningsanalysen. 
Framtida forskning bör därför fokuseras på beteendemässiga skillnader för att på bästa sätt 
kunna förebygga det våld som varje år påverkar så många människor både fysiskt och 
psykiskt.   
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Bilaga 1: Bakgrund person 
Målnummer:  
Löpnr:  
Kön  Man Kvinna 
Ålder vid gärningen: 
Brott: 
Dom: 

 Ungdomstjänst (……….. timmar) 
 Ungdomsvård med särskild föreskrift 
 Dagsböter 
 Villkorlig dom 
 Villkorlig dom & dagsböter 
 Skyddstillsyn 
 Skyddstillsyn med samhällstjänst (alternativstraff……….. månader) 
 Skyddstillsyn med samhällstjänst plus föreskrift (alternativstraff……….. månader) 
 Skyddstillsyn med föreskrift 
 Skyddstillsyn: kontraktsvård (alternativstraff……….. månader) 
 Samhällstjänst (……….. timmar, alternativstraff……….. månader) 
 Fängelse (……….. månader) 
 Rättspsykiatrisk vård med utskrivningsprövning 
 Rättspsykiatrisk vård 

      
Är personen tidigare dömd? Ja Nej Framkommer ej 
           Om ja, för våldsbrott? Ja Nej Framkommer ej 
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Bilaga 2: Bakgrund brott 
Brott:  Datum för gärningen: 

Relation mellan offer och gärningsman? 
 Våld i nära relation. 
 Våld av annan familjemedlem  
 Våld mot barn. 
 Våld mellan vänner/bekanta. 
 Våld av obekant gärningsman 
 Övrigt: …………………………………………………………………………………

Offrets kön?  Man  Kvinna 
Misshandel tillsammans med målskamrat?  Ja  Nej 
Andra brott i direkt anslutning till misshandeln?  Ja  Nej 
Om ja, vilket typ av brott?................................................................................................. 

Plats för misshandel 
 På eller i anslutning till krogen 
 Utomhus på allmän plats 
 I anslutning till kollektivtrafik 
 I någons hem 

Gärningsmannens hem 
Offrets hem 
Gärningsmannen och offrets gemensamma hem 
I någon annans hem 

 Offentlig lokal  
 Annat: ……………………….. 
 Okänt 

  

Tidpunkt för gärningen
 Dagtid (07.00-16.59)   
 Kvällstid (17.00-23.59)   
 Natt (24.00-06.59)   
 Okänd tidpunkt   

  
Typ av dag:  

 Vardag   
 Helg (från fredag kl. 18.00)  
 Okänt   

  
Tillhygge/vapen  

 Skjutvapen    
 Kniv   
 Tillhygge   
 Nej   
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Instrumentell vs Reaktiv våldhandling 
4 Primärt instrumentell  
3 I första hand instrumentell, vissa reaktiva inslag 
2 I första hand reaktiv, vissa instrumentella inslag 
1 Primärt reaktiv  
9  Uppgift saknas 
Planering  
4 Omfattande planering (detaljplan eller repetition) 
3 Måttlig planering (åtgärder i mer än 24 timmar) 
2 Lite planering (åtgärder inom 24 timmar, någon plan eller beredning) 
1 Mycket liten el. ingen planering (handlingar under argumentation, ingen förberedelse) 
9  Uppgift saknas 
Mål  
4 Klar, entydiga mål  
3 Primärt mål, med närvaro av andra motiv 
2 Sekundärt mål, i närvaro av andra primära motiv 
1 Inget uppenbart mål (motiv att skada offret, hämnas, försvara) 
9  Uppgift saknas 
Provokation  
6 Exceptionellt stark provokation (upprepad misshandel, svår misshandel) 
5 Mycket stark provokation (misshandel) 
4 Stark (break-up av ett romantiskt förhållande, hot om omfattande liv förändras) 
3 Måttlig provokation (allvarlig argumentation eller tvist, hot om misshandel) 
2 Mild provokation (förolämpning, mindre argumentation) 
1 Ingen uppenbar provokation 
9  Uppgift saknas 
Upphetsning (främst ilska, men även rädsla) 
4 Arg/ rasande, beskrivs som "utom kontroll" eller "irrationell" eller panik (kort tillstånd) 
3 Arg, mycket rädd (kan vara utdragna tillstånd) 
2 Upphetsad, mycket nervös, ängslig, rädd 
1 Lugn  
9  Uppgift saknas 
Våldets svårighetsgrad  
5 Svår skada (bestående men el. livshotande skador)
4 Allvarlig skada som kräver betydande sjukhusvård 
3 Mindre skador (blåmärken, mindre medicinsk behandling)  
2 Misshandel utan skada  
9  Uppgift saknas 
Berusning 
4 Svår berusning (stora mängder alkohol eller droger, mycket funktionsnedsatt) 
3 Berusad 
2 Mild berusning (t.ex. 1 eller 2 drinkar) 
1 Inte berusad 
9  Uppgift saknas 


