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Tackord 

Rosen har under lång tid varit symbol för känslor och estetik. Efter
som den är min favoritblomma vill jag i tackordets form använda 
några av alla dess sorter för att uttrycka mitt tack till alla som har stått 
bi under hela den här tiden. I mitt långa arbete med uppsatsen har 
jag så sakteliga upptäckt vilken stark pergola jag och min text har 
kunnat växa i och få stöd av. Nu är texten klar och det är dags att 
återgälda på det sätt som är författarens - med ord. 

De första rosorna vill jag tillägna alla de kvinnor som delgett mig 
sin livsberättelse och därmed gett mitt arbete en grund att stå på. Till 
er vill jag ge en vit klätterros vid namn Polstjärnan. I rosboken står 
att det är den härdigaste av a lla klätterrosor och den är en otroligt 
värdefull sort. Bland alla vita klasar utmärker sig en storblommig rosa 
ros med säregen doft och brokig historia. Det är Minette, en nordisk 
ros som beskrivs som en säregen albaros med samma härdighet som 
Polstjärnan. Den tillägnar jag Hedda. 

Den starka pergolans fyra hörn består av de handledare som jag 
vid olika skeden i skrivandet haft stöd av. Guörün Kristinsdóttir var 
den som inte bara förstod min nyfikenhet utan också aktivt puffade 
mig in i doktorandlivet. Efter att ha handlett mig under arbetet med 
C-uppsatsen ville hon fortsätta! Sedan hon återvänt till Island har 
hon hållit kontakten och till Guörün vill jag ge en speciell ros. Tyvärr 
vet jag inget om rosors härdighet på Island så därför väljer jag fritt och 
tillägnar Guörün rosen Rosa rubiginosa7 Appelros, bladen har en fan
tastisk doft av äpple som känns lång väg. Enligt rosboken har den flera 
värdefulla egenskaper, bland annat har den nypon som småfåglarna 
tycker om och äter av hela vintern. Den är sällsynt. Torsten Aström 
som också var med redan innan allt började borde jag egentligen ge 
en röd pelargon, hans favoritkrukväxt. Jag valde Torsten då jag ville 
ha en person som var rak på sak och sa vad ha n tänkte. Han lycka
des alltid med konststycket att, inför mig, vara säker på att jag skulle 
klara av det. Idag vill jag ge honom Queen Elizabeth. Innan Guörüns 
återfärd till Island tillfrågades Ulla M Holm om fortsatt handledning 
och hon har med sitt filosofiska och feministiska kunnande gett mig 



många insikter och inte minst värme genom omsorg och utrymme 
i handledning vid mina besök hos henne i Alingsås och hennes besök 
i Umeå. Jag vill ge Ulla rosen Hypathia, en ros med blomfärgen rosa 
som går över till ljust karminrosa, det speciella är de vita stänk som 
skiljer rosen från andra. Jag vill även tacka Forskningsrådsnämnden 
(FRN) för deras generösa ekonomiska stöd. Hjälp med den ansökan 
fick jag av Lennart Nygren, en som alltid funnits med lite vid sidan 
om och som varit huvudhandledare i den senare delen av arbetet. 
Man kan tänka sig att när någon läst ens manus så många gånger och 
i så många skepnader någon gång skulle ledsna, men det gjorde han 
aldrig, en otrolig prestation enligt min mening. En ros t ill Lennart 
måste betyda en seg och härdig ros som alltid står kvar, så till honom 
vill jag ge rosen Poppius uppkallad efter Gabriel Poppius, född i Fin
land. Han innehade flera betydelsefulla ämbeten i Sverige, bland 
annat var han både häradshövding och lagman. Rosen då? Jo, den är 
allmänt spridd och högt älskad, särskilt i kalla delar av Norden. 

Till alla er på institutionen, ingen glömd, vill jag tillägna en hel 
rosenhäck, en sådan där man alltid kan få sluta sig inom, känna dof
ten av och samla kraft ifrån. Det finns en ros som alla rosägare måste 
ha, den odlades av perser redan 1000 år fKr och kom till Europa 
på 1200-talet. Den har en otroligt mångfacetterad historia och har 
använts främst av apotekare för att tillverka allehanda oljor och parfy
mer som höjer vår välmåga. Rosen heter Officinalis, Apotekarns och 
är en av de äldsta och vackraste rosorna, karminröd med stark och fin 
doft och naturligtvis härdig i våra trakter. 

Meta Lindström är en mycket god vän och kollega, vi har känt var
andra länge och har gemensam bakgrund på Kvinnokliniken. Hon 
har funnits nära mig både som opera- och konsertvän och har varit, 
och är, ett ovärderligt stöd i akademins märkliga irrgångar. Till Meta 
vill jag ge en vacker ros som heter Perle D'ory en mycket elegant ros, 
en guldpärla, med färgen aprikosgul till bärnstensgul. 

En av fördelarna med att vara doktorand är att man har möjlighet 
att få tillhöra olika grupper där diskussioner om ett specifikt ämne lig
ger i fokus. En av dessa grupper som jag vill tacka är Högre fem där 
vi diskuterade feministiska perspektiv på metod. Där fick jag med 
Ingegärd, Nea, Eva, Malin, Kerstin och Anta vara med i många gi
vande samtal. Jag tror att ni får rosen Zephirine Drouhin att dofta 
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på, en välkänd och mycket omtyckt sort, som spelade en central roll 
i Agatha Christies detektivroman Sad Cypress. En annan grupp är 
Simone de Bevauoir-gruppen. Att få läsa och samtala om Det andra 
könet tillsammans med andra har varit mycket viktigt för mig. Det 
är märkligt att Simone de Bevauoir inte har en ros namn-given efter 
sig, men då Petra, Marie-Louise och Stina får se och dofta på rosen 
New Dawn håller de nog med mig om att den borde kallas Simone. 
Rosförädlare världen över har använt den flitigt i förädlingsarbetet. 

Lena Månström, också hon en gammal kär vän, inspirerade mig 
till socionomyrket men ingen av oss tä nkte väl att det skulle bli så 
här! Att åka iväg till Lena på fjället och bli omhändertagen med 
goda dolmades och ett och annat glas gott vin är underbart. Sitta och 
skriva kan man också göra med stor ro, hundar tar en på promenad 
och blommor finns både inne och ute. Vi har båda en förkärlek för 
rosor, men om man bor i zon 8 och vill ha stora, vackra, gula rosor så 
får det bli i fiktiv form och här överbringar jag en ros att drömma om. 
Det är en engelsk ros som är uppkallad efter Graham Thomas, en av 
de största ro sexperterna genom tiderna. Blomman är 7-9 cm, fylld 
och grunt skålformad till flat. Färgen är mörkt klargul, i en nyans 
som få andra rosor uppvisar, ibland får den ett svagt inslag av aprikos. 
Ola, min fasta klippa, som följt med och alltid hållit ett stadigt tag i 
min berg- och dalbana, en Ola borde alla ha! Du ska få rosen Peace 
av mig, den som - under FN:s fredkonferens 1945 - stod på bordet 
framför delegaterna. Blomman är upp till 16 cm och är ljusgul till gul 
med rosa schatteringar på kronbladens yttre delar. Jag har den i växt
huset! Till Lottie Eriksson vill jag ge en ros som heter Soleil d'Or, en 
orangegul ros med schatteringar i rött och laxrosa. Den uppkom då 
man ville vidga färgskalan och torde bli en utmaning för en konstnär 
i ständiga planterings- och placeringstankar! Med tanke på hur bra 
du gjort layout på min text och att du dessutom har skänkt många 
timmar av keramisk och fotografisk inkänning till omslaget så tror jag 
att du får två solar. Soleil är lite känslig och måste skötas noga. 

Jon är min grävare och bereder min jord, ni förstår, det finns inte 
många såna! Vi har en ros som hämtats från gården där Jon har anor 
bakåt i tiden. Möjligen är det en Kanelros men jag har döpt den till 
Storborosen, en kär ros som alltid finns där med sina vackra blom
mor och många nypon. Hanna, Mina Sofia och Nora, till er skulle 
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jag vilja ge alla rosor som finns! Jag vill ge er något tillsammans, men 
då ni är en brokig skara har det varit svårt att välja. Ni får en av mina 
favoritrosor som heter Single Cherry med ett växtsätt som är kraftigt 
och tätt och där buskarna skjuter talrika skott. Mycket taggig (skydd)! 
Bladen är gröna till blågröna, på hösten färgas de i nyanser av brons, 
rött och gult. Blommorna är enkla och färgen är karminröd till pur
purröd, med sammetslyster, kronbladens undersida är silvergrå, med 
dragning åt blåviolett. Nyponen är talrika och svarta! 

För alla er som nu blivit inspirerade av a lla dessa rosor så finns 
de att beskåda i Lars-Ake Gustavssons (1998) bok: Rosor för nordiska 
trädgårdar. 

Elisabeth 
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Medea, Anna Månsdotter och Hedda 

Euripides pjäs från 431 fKr om Medea som dödar sina två barn, 
en kungadotter och, av misstag, en kung, är en tidig skildring av en 
kvinna som dödat. Det är uppenbart att vi alltid fascinerats av ond 
bråd död och då en kvinna är den agerande parten blir det än mer 
skrämmande, hotfullt och mystiskt. Kanske är det därför som pjäsen 
med Medea i huvudrollen kallas för antikens starkaste kvinnopor
trätt. Det är också in tressant att Medea är en pjäs som fortfarande 
spelas och drar publik. Varför är då en berättelse som Medea fortfa
rande intressant? Jag tror inte det är den antika miljön, inte heller det 
faktum att Medea blir sviken av sin älskade som är far till hennes två 
barn. Inte heller att kungen tvingat henne i landsflykt. Inte heller är 
det Medeas raseri över sveket som drar. Det som lockar och samtidigt 
skrämmer är att Medea, som kvinna, önskar hämnd över Jason och 
den vedergällning hon ser är att döda hans blivande brud. För att 
kunna göra det måste barnen offras utifrån den tes hon formulerat 
för att kunna genomföra handlingen. Hon vill inte att barnen ska 
dö en grymmare död än genom hennes händer så hon säger: " De 
måste dö, och eftersom de måste dö, ska jag som fött dem döda dem" 
(Euripides, 431 fKr, 1995, s 59). 

En mångfald narrativ 
Kvinnliga mörderskor lockar inte bara dramaförfattare, i littera

turen återfinns ämnet i både fiktiv och reell form. En genre som 
använder sig av den så kallade verkligheten är True crimé där många 

1 Främst engelskspråkig litteratur. 



uppmärksammade autentiska fall har dramatiserats, som exempel
vis misshandlade kvinnor som dödat sina män. De har för genren 
typiska titlar som Hair on the end of a pickaxe, The burning bed och 
A missing head (Kingsley & Tibballs, 1995). Trots att berättelserna 
har tydliga drag av hårdkokt deckare inleder ofta författarna med att 
ge en bild av vad kvinnomisshandel är. Där beskriver de dess uttryck, 
omfattning och konsekvenser. 

Det finns även andra sätt a tt berätta om kvinnors dödliga våld. 
1 Sverige har Olsson (1984) skrivit en berättelse av biografisk karaktär 
som bygger på ett verkligt drama där tre personer var inblandade. His
torien utspelade sig mellan november 1888 och april 1889 i Skånebyn 
Yngsjö2. Boken handlar om den sista kvinnan som avrättas i Sverige; 
Anna Månsdotter som torsdagen den 7 augusti 1890 avrättas för mor
det på sin sonhustru Hanna Johansdotter. Sonen Per Nilsson fick 
livstids straffarbete. Olsson undersöker i den här berättelsen begrep
pet skuld, både den individuella och samhälleliga. 

Vad Medea och andra såväl fiktiva som levande kvinnor som dödar 
gör, är att de utmanar den traditionella bilden av vad en kvinna är, 
bör, kan och inte får göra, det feminina. En man som dödar är fortfa
rande man, han både får och kan döda utan att förlora sin maskulini
tet, men han bör förstås inte döda han heller. Men förståelsen för en 
man som dödar ligger närmare till hands därför att situationer av våld 
(och brott) lättare kopplas till män. Detta kan ses i stereotyper som till 
exempel soldaten, actionhjälten, ishockeyspelaren, slagskämpen och 
kvinnomisshandlaren vars våld ligger inom maskulinitetens ramverk 
(Collier, 1998; Connell, 1999; Höglund, 2001). Javisst, det har fun
nits och finns kvinnor som deltar i krig (Goldman, 1998), kvinnliga 
actionhjältar* finns också. Kvinnliga ishockeylag har ganska nyligt 
gjort sitt intåg i hockeyrinkarna men då med regler om tacklings-
förbud. Då kvinnor kommer in på traditionellt maskulina arenor så 
måste vi lägga till kvinnlig, orden innebär annars manlig aktivitet. 
Men om nu kvinnor får utöva våld i exempelvis film, inom vilken 
ram får det utspelas? Ofta sker det inom ramen för den manliga våld-
filmsnormen, samma berättelser men huvudpersonen utbytt till en 

2 Hanna Olsson skrev den först som pjäs, dramat har tidigare också filmatiserats av Arne Mattsson 1966 i filmen 
Yngsjömordetsom i sin tur byggde på Yngve Lyttkens bok från 1951. 

3 Som filmerna Thelma och Louise, A long kiss goodnight och Kill Bill, som alla har manliga regissörer. 
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kvinnlig sådan. Eftersom hon är kvinna går det inte helt smärtfritt. 
Berättelsen får en kvinnlig touch, som i Charlies änglar där tjejerna 
är hårt sminkade och har så tajta kläder att det borde vara svårt att ut
öva allt det gymnastiska våldet. Eller också uttrycker sig det kvinnliga 
i form av den goda/onda modern, som i filmen A long kiss goodnight 
Där får Geena Davies som regeringens hitwoman stå fö r den onda 
sidan och den andra sidan av karaktären - Charlie Baltimore - får stå 
för den goda modern som gör allt för sitt barn. Så även om action-
hjälten numera får vara kvinna blir det utifrån ett kvinnligt ramverk 
och inom männens arenor. 

Forskningens narrativ 
Hur ser det då ut i forskningsvärlden? Återupprepas de narrativ vi 

hittills sett prov på från myt, film och media eller kommer bilden att 
nyanseras? I nästa kapitel ges e n tämligen brett perspektiv av forsk
ningen inom området men redan här ges några av de bilder som 
förekommer. Den forskning som intresserat sig för kvinnors dödliga 
våld återfinns inom många discipliner och spänner över ämnen som 
kriminologi, sociologi, psykologi, psykiatri och socialt arbete. Detta 
har naturligtvis givit upphov till flera både olika, likartade och över
lappande perspektiv som spretar åt lite olika håll. 

Nutida forskning visar att kvinnors dödliga våld framför allt kate
goriseras utifrån den relation kvinnan har till offret. Här framkom
mer bilden av den misshandlande kvinnan som offer. Hon är part
ner, gift, ogift, sambo eller särbo till den våldsutövande man hon 
dödat. Därefter, kommer mödrar som dödar sina barn. Berättelsen 
om Medea ovan visar en komplex men dock handlingskraftig kvinna. 
Forskningen om dessa kvinnor berättar om mödrar som upplever att 
deras re lation till barnet och andra betydelsefulla personer i deras 
omgivning är destruktiv i den meningen att den hotar deras identitet 
som kvinna och människa (Totman, 1978). Varför en mor dödar sitt 
barn har mångfacetterade svar och forskning visar att många av dessa 
kvinnor4 har varit utsatta för stor social och psykisk stress och således 
är en sårbar g rupp. De döms ofta till sluten psykiatrisk vård. Berät
telsen om en kvinna som tar livet av en man är skrämmande, särskilt 
för män då det är en tankekonstruktion som är ovan och obekväm. 
4 Detta gällde också för männen i Wilczynskis undersökning (Wilczynski, 1995). 
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Bilden av en mor som dödar sitt (och sin mans) barn är än mer hot
full; att en livskamrat dödar det gemensamma barnet upplevs som i 
det närmaste otänkbart. 

Ett annat narrativ beskriver dödligt våld mot vänner, bekanta och 
obekanta. I den här gruppen placeras Hedda5, den här uppsatsens 
huvudperson, eftersom hon dödat en man hon nyligen hade träffat. 
Rying beskriver gruppen som tillfälligt bekanta missbrukare som nyss 
träffats och hamnar i ett bagatellbråk över pengar eller alkohol (Rying, 
2000). Kring denna grupp finns det ingen tidigare forskning med 
feministiskt perspektiv, det skulle därför vara i ntressant att närmare 
studera fallen av de 11 kvinnor som Rying fann i bekanta-gruppen. 
Vad är det som döljs bakom missbruket hos de kvinnor som befunnit 
sig i en så kallad missbruksrelaterad miljö? Vad innebär det att kalla 
en miljö för missbruksrelaterad? Finns det andra sätt att studera kvin
nornas handlingar än genom missbruket? 

För att tala översiktligt framkommer tre bilder i forskningen av 
kvinnors dödliga våld: 

• den misshandlande kvinnan som dödar sin man i bostaden, 
oftast i köket, oftast med kniv 

• modern som dödar sitt barn med hjälp av sin egen kropp 
(kvävning, strypning) 

• den missbrukande kvinnan som dödar i ett bagatellbråk i en 
missbruksrelaterad miljö, ofta med en kniv 

Forskning kring den första gruppen kvinnor har ofta, men inte all
tid, problematiserat våldet med utgångspunkt från kön och då med 
fokus på misshandelsrelationen. Då det gäller mödrar som dödat sina 
barn har den psykiatriska forskningen stått i centrum, och det sjuka 
har legat i fokus. Kvinnor som dödat vänner, bekanta och obekanta 
är en mycket outforskad grupp och om det finns missbruk med i bil
den har detta oftast stått i vägen för en närmare och djupare analys 
och tolkning av dessa kvinnors berättelser och livsvillkor. 

Hedda står som representant för den tredje kategorin. I Sverige är 
den gruppen inte stor. I sin forskning om dödligt våld fann Rying att 
kvinnor endast utgjorde 5 % av alla som dödat en bekant under den 
undersökta perioden (Rying, 2000). När det gäller dem som dödat 
en obekant var endast två av dem kvinnor. Av alla kvinnor som dö-

5 Fingerat namn. 
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dat är denna tredje grupp den minsta, de är också ofta missbrukare 
av alkohol och droger. Kvinnors missbruk, eller bruk som Lander 
föredrar att kalla det, är ett område som länge varit eftersatt (Lander, 
2003). Det finns således en uppenbar kunskapsbrist i forskningen om 
kvinnors dödliga våld särskilt den grupp som Hedda kategoriseras in 
i. Vad som också blir tydligt vid en forskningsgenomgång är att en 
övervägande del av s tudierna har använt olika typer av kvantitativa 
metoder. Kvalitativa metoder däremot är inte lika vanligt vare sig 
internationellt eller nationellt. Då det gäller narrativ metod och de 
teoretiska perspektiv som den här undersökningen vilar på har jag till 
dags dato inte funnit en enda. 

Hedda tillhör en grupp kvinnor som står mycket långt ner på ste
gen i en patriarkal samhällsordning. Gruppen består av kvinnor, ofta 
mödrar, som dödat någon de inte är emotionellt hårt bundna till och 
som dessutom är missbrukare. Jag har ovan identifierat tre luckor i 
forskning om kvinnor som dödat; för det första, en kunskapsbrist om 
kvinnor som dödat en obekant, för det andra, bristen på forskning 
som använder kvalitativa metoder och för det tredje, teorival som kan 
kasta nytt ljus över detta kunskapsområde. Det är min ambition med 
detta arbete att påbörja detta. Denna grupp förtjänas att synliggöras 
eftersom kunskap från dessa kvinnor kan bidra till att vidga förståel
sen av fenomenet kvinnors dödliga våld. 

Syfte och forskningsstrategi 
Syftet med denna undersökning är att beskriva, analysera och 

tolka en kvinnas dråp genom hennes livsberättelse med fokus på be
rättelsen om dråpet. Detta kommer att göras genom narrativ analys 
och tolkning i två steg med två bärande frågeställningar. Det första 
steget innebär att undersöka hur berättaren väljer att berätta om sitt 
större livssammanhang för att sedan undersöka om vad och hur hon 
berättar den specifika dråpsberättelsen. Här söks teo retiska begrepp 
som kan belysa frågan om vad och på vilket sätt Heddas livsvillkor 
kan spåras in i dråpsituationen. 

Vid analysen av det första steget framkom att Hedda berättade om 
och genom sin kropp på olika sätt i olika typer av situationer. Detta 
leder till ett andra steg i undersökningen. Ambitionen är här att med 
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utgångspunkt i berättelsen Heddas dråp genomföra en tolkning i 
förhållande till kropp - en kvinnas kropp - inom ramen för en livs-
historisk och samhällelig kontext. Analysen och en första tolkning 
av berättelsen Heddas dråp genererade fyra kroppsbegrepp som 
framgår i kapitel 7 En kroppslig förståelse. Dessa är, den prostitu
erade kroppen, den sexuellt förnedrade kroppen, den missbrukande 
kroppen samt den dödande kroppen. Med utgångspunkt från dessa 
kroppsbegrepp samt med en teoretisk förankring i Simone de Beau-
voirs begrepp kroppen är en situation tolkas återigen berättelsen 
Heddas dråp. Avsikten är att försöka visa hur Heddas berättelse kan 
bidra till en kroppslig situationell förståelse av fenomenet kvinnors 
dödliga våld. 



Kvinnors dödliga våld - tidigare forskning 

In the world of Agatha Christie, 
half of the murderers are women. 
But even more end up as corpses 
(Nesaule Krouse & Peters, 1975, s 98 ). 

I Agatha Christies deckare är hälften av alla mördare kvinnor, något 
som dock inte stämmer i den verkliga världen. Det är i själva verket 
en väldigt låg procent av alla misstänkta förövare av dödligt våld i 
Sverige som är kvinnor. I Sverige visar statistik från 20046 att av 141 
misstänkta förövare av dödligt våld7 är 16 kvinnor. Då det gäller lag
förda för mord och dråp är 17 kvinnor och 135 män dömda för dessa 
brott. I Ryings undersökning om dödligt våld från 1996 var 11 % kvin
nor av alla misstänkta under perioden 1991 och 4,5 år framåt (Rying, 
1996). I 85 % av de 410 fa llen av misstänkta förövare, kände förövare 
och offer varandra. Går vi utanför Sverige märks att mindre än 15% 
av al la personer som arresteras fö r dödligt våld är kvinnor (Browne 
& Williams, 1989; Gondolf & Shestakov, 1997; Kellerman & Mercy, 
1992; Polk, 1994; Schneider, Krauss, MacTherson, & Wiley, 1981; 
Zhao, 1998). 

Däremot stämmer den andra iakttagelsen i Agatha Christies citat 
bättre med verkligheten då fler kvinnor än män slutar som offer i hen
nes dektektivromaner. Men bilden är ändå inte helt korrekt; i verk
ligheten är män de huvudsakliga offren för dödligt våld. Ryings forsk
ning här i Sverige visar att 1/3 av alla offer för dödligt våld är kvinnor 
(Rying, 1996). I fall där misstänkta och offer tillhör samma familj 
6 Brottsförebyggande rådet, www.bra.se, 050622. 

7 Mord, dråp (inklusive barnadråp) samt misshandel med dödlig utgång är vad som i Sverige menas med 
begreppet dödligt våld. 
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(så kallade familjefall) var 75 av 95 av offren kvinnor. Det ser alltså 
olika ut i olika miljöer. Internationella studier visar liknande resultat. 
Stouts (1993) studier om dödligt våld i USA visar att fyra kvinnor dö
das dagligen av en man i en nära relation. Wilbanks (1986) s tudier, 
också från USA, visar att kvinnor dödas dubbelt så ofta som de är 
förövare i dödligt våld 

Den övervägande delen av tidigare forskning fokuserar på den van
ligast förekommande relationen i kvinnors dödliga våld, där kvinnan 
har eller har haft en sexuell relation till en nuvarande eller före detta 
partner (Browne & Williams, 1989; Chimbos, 1978; Ewing, 1987; 
Gondolf & Shestakov, 1997; Kellerman & Mercy, 1992; Kruttschnitt, 
Gartner, & Ferraro, 2002; Polk, 1994; Schneider et al., 1981; Stout, 
1991; Totman, 1978; Walker, Thyfault, & Browne, 1982; Wikström, 
1992; Wilson & Daly, 1992; Wolfgang, 1958; Zhao, 1998). Men det 
finns fler situationer där kvinnor dödar som är intressanta att under
söka, exempelvis de fall där kvinnor dödar sina barn (Silverman & 
Kennedy, 1988; Somander & Rammer, 1991). Kvinnor dödar alltså 
vanligtvis de personer som står dem emotionellt närmast, något som 
redan Wolfgang uttryckte med att "criminal homicide is probably 
the most personalized crime in our society" (1958, s 203). Utifrån 
ett feministiskt perspektiv märks att kvinnor dödar utifrån deras van
ligaste positioner i samhället, nämligen som maka, mor eller både 
och. Det förekommer dock även fall där en kvinna dödar en kvinnlig 
eller manlig bekant (Mann, 1996), sina föräldrar (Heide, 1992) och 
obekanta (Mann, 1996), även om de två sista typerna av relation till 
offret är ovanliga. Eftersom offrets relation till förövaren spelar stor 
roll i det dödliga våldet är det också en vanlig utgångspunkt att kate
gorisera utifrån. Den här undersökningen handlar om ett enda fall 
som dessutom inte tillhör de vanligaste typerna av relationer (part
ners och barn), nämligen en kvinna som dödat en för henne i det 
närmaste obekant man. 

Dödligt våld i Sverige 
Dödligt våld i Sverige är som Wikström uttrycker det "a rather 

rare event" (Wikström, 1992, s 88). Under 80-talet var 130-140 
fall anmälda till polisen per år. Antalet fall vid slutet av 80-ta-
let låg på ungefär samma nivå som 1750 rel aterat till befolknings
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ökningen8 (von Hofer, 1990). Detta visar att dödligt våld är ett brott 
som ligger på en relativt stabil nivå. I en undersökning av situationen 
för 100 år sedan, fann Taussi-Sjöberg (1981) att ungefär 5 % av alla 
våldsamma brott begicks av kvinnor åren 1861-1890. Ännu längre till
baka i tiden, i en undersökning av Stockholms tänkeböcker9 under 
tidsperioden 1576-1608 fan n Kaspersson (1999a) ett material på 148 
gärningsmän (135 fall) som åtalats för dråp10.1 Stockholm på den tiden 
var dråp inom familjen inte så vanligt och i endast 11 % av fallen hade 
våld förekommit inom familjen (Kaspersson, 1999b). När det gäller 
andelen grovt våld var det snarare barnadråp som ökade i antal. Barna
dråp var e tt socialt problem i västra Europa under 1700-talet då det 
främst var ogifta kvinnor som var förövare. Det var inte förrän i860 
som dödstraffet för detta upphörde (Lövkrona, 1999; Taussi-Sjöberg, 
1981). Under perioden 1861-1890 sjönk antalet barnadråp, det kan ha 
berott på en ökad levnadsstandard och att samhällets sexualmoral 
mjukades upp så att det blev mindre skamfyllt att få barn som ogift. 
Det kan också ha berott på också bero på en ökning av utförda aborter 
(Taussi-Sjöberg, 1981). 

Wikström (1992) argumenterar för betydelsen av att studera kontext
specifika trender inom dödligt våld eftersom en del av resultaten från 
hans Stockholmsstudie från perioden 1951-1987 visar att det huvud
sakligen är män som dödat sin partner11. Ett annat resultat från stu
dien gällde föräldrar12 som dödat sina barn, där Wikström fann topp
nivåer under i95o-6otalet med fallande trend under 1970- och 8otalet 
(Wikström, 1992). I en annan studie fann Rying att i 85 % av fallen 
känner förövare och offer varandra (Rying, 1996). I de flesta fallen var 
offer och förövare bekanta och i näst flest fall karakteriserades rela
tionen som nära. Under perioden 1990-1999 dödades sexton kvinnor 
varje år av en manlig partner i Sverige (Rying, 2001). När män dödas av 
en kvinnlig partner är medeltalet tre-fyra fall per år (Rying, 1996). 

8 Som exempel var det 1994100 personer som befanns skyldiga för mord och dråp, av dessa var 9 kvinnor. 

9 I tänkeböcker skrevs bland annat rättegångsförhandlingar och avkunnad dom ner (Kaspersson, 1999a). 

10 Med dråp menar Kaspersson "allt våld som lett till döden, och detta oavsett om det rört sig om uppsåtligt 
dödande, barnamord eller vållande till annans död" (Kaspersson, 1999a). 

11 Wikström definierar family criminal homicide som 1) mellan gifta/sambo vuxna eller förlovade som har eller har 
haft en relation, 2) homicides som involverar föräldrar och barn, 3) mellan syskon, och 4) fall som involverar far- eller 
morföräldrar (Wikström, 1992). 

12 U tan hänvisning till kön. Att veta om föräldern var far eller mor skulle problematisera och öppna upp för en mer 
komplex situation.Till exempel så skulle det visa att det förekommer fler mord på fäder än mödrar (d'Orban, 1989). 
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Definition av dödligt våld 
Dödligt våld, homicide, är en komplex term eftersom forskare 

inte alltid definierar exakt vad de menar när de använder termen. 
Wikströms definition är som följer: alla våldsbrott som resulterar i 
död för offret, det vill säga fullbordade mord, dråp och dödsmiss
handel (Wikström, 1992). Senare forskning i Sverige ansluter till den 
definitionen (Rying, 1996). Så gör också detta arbete men med till-
lägg för barnadråp, något som både Wikström och Rying exluderar 
i sina undersökning. Barnadråp tillkommer alltså i den här studien 
eftersom det är ett brott som endast kvinnor kan dömas för. De fall av 
våldsbrott som leder till döden där dödandet skett i självförsvar ute
sluts. Om det i rätten framkommer att dödandet varit en gärning till 
följd av självförsvar räknas gärningen inte som ett brott och registre
ras inte som dödligt våld. Fokus för detta arbete är de situationer där 
gärningen ansetts vara e tt brott och kvinnan dömts för det. Motivet 
till det är delvis metodologiska, en kvinna dömd till fängelse har en 
dom och utifrån den kan hon lättare nås och tillfrågas om en intervju 
(se metodkapitlet). 

Detta arbete vill också k ritisera hur olika forskare inom det in
ternationella fältet använder begreppet homicide. Ibland har inte 
någon som helst definition använts och ibland verkar den användas 
synonymt med att döda en annan person. Dels kan detta bero på de 
olika rättssystem som förekommer, eftersom det handlar om juridiska 
termer. Andra skäl kan vara skillnaden i de dokument som varit till
gängliga. Det kan också vara lokala variationer på kategoriseringar 
av exempel vapen, motiv och platser. Men det uppstår problem när 
man vill veta om det är mord, dråp, eller vållande till annans död 
som åsyftas. I Sverige definieras dödligt våld i lagen som mord, BrB'3 

3:1, dråp BrB 3:2, barnadråp, BrB 3:6,7, och dödsmisshandel14. Det 
största problemet, uppstår när man vill jämföra resultat från olika 
länder och tvingas inse att inte bara definitionen utan också tidspe
rioderna och kategoriseringen av offren kan vara olika'5. 

13 BrB = Br ottsbalken. 

14 Dödsmisshandel består av två brott, grov misshandel samt vållande till annans död. 

15 Se även Wil banks för en djupare diskussion (Wilbanks, 1982). 
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Historisk tillbakablick 
Den historiska tillbakablicken startar vid tiden kring förra sekel

skiftet då Lombroso och Ferrerò författade sin studie The Female 
Offender (Lombroso & Ferrerò, 1898). Det var en tid av stora sam
hällsförändringar, från bondesamhälle till industrisamhälle, en tid 
då också könsrollerna ändrades. Kvinnans centrala livsuppgifter i 
bondesamhället förflyttades in i en sfär av det privata. I den nya bor
garklassen blev hon mor och maka medan arbetarkvinnan därutöver 
hade lönearbete (Johannisson, 1995). Johannisson beskriver i sin un
dersökning hur två bilder av kvinnan framträdde, överklasskvinnan 
som svag, ömtålig och sjuk samt underklasskvinnan som den starka, 
farliga och smittsamma kvinnan. Den tidens medicinare och antro
pologer utförde många undersökningar och utgick från att skillnader 
mellan könen var biologiska. Där ingick även rasbiologiskt inspire
rade skallmätningar och det är mot den bakgrunden som Lombroso 
och Ferreros forskning om den brottsliga kvinnan kan förstås. 

Skön och maskulin - kraniometri 

För drygt hundra år sedan skrev läkaren16 Lombroso tillsammans 
med Ferrerò boken The Female Offender (Lombroso & Ferrerò, 
1898). Forskarna såg som sin huvuduppgift att undersöka hur kvinn
liga brottslingar kunde identifieras genom kraniometri17 samt sökte 
kännetecken på degeneration i deras uppträdande. Lombroso och 
Ferrerò menade att kvinnors mord och dråp var crimes of passion. 
Kvinnorna var i huvudsak unga och de visade inte några särskilda 
fysionomiska kännetecken eller tecken på degeneration. Många av 
de studerade kvinnorna sades dessu tom vara mycket vackra och vi
sade v irila kännetecken. Forskarna poängterade det märkliga i att 
kvinnliga brottslingar i denna kategori visade maskulina intressen. 
Ett exempel var en förkärlek till vapen och att de av och till tycktes 
njuta av att klä sig som män. 

Motiven för kvinnors brott hävdade Lombroso och Ferrerò var 
passion, närmare bestämt kärlek. Kvinnors syndfullhet var en annan 
orsak, även om det sågs som en förlängning av kärlek och det var just 

16 Enligt Cullen & Agnew (1999) var Caesar Lombroso läkare. 

17 M ätning av huvudskålen i avsikt att bestämma olikheten i kraniernas form och storlek (SAOB). 
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kärleken som för det mesta svek kv innorna. Idag är de här förkla
ringsmodellerna passé och endast ett motiv har funnits från deras text 
som liknar nutida forskning om kvinnors dödliga våld. De menade 
att "[s]ometimes crime arises from revolt against illtreatment and ex
cessive humiliation" (Lombroso & Ferrerò, 1898, s 252). Detta följde 
författarna inte upp men de gav ett exempel på hur ett sådant motiv 
kunde gestalta sig: 

Madame Daru, a very well-conducted woman, was exposed to continual 
brutality on the part of her drunken husband. One day, when he had 
threatened both herself and the children with a knife, she fled with her 
little ones from the house, then, returning when the man was as leep, 
stabbed him to death (Lombroso & Ferrerò, 1898, s 253). 

Lombroso och Ferrerò hade också en teori om varför kvinnors an
del i brott var så låg, de menade att "maternity is a moral prophylactic 
against crime and evil". En mor fortsatte de, "hesitates to commit an 
offence which might separate her temporarily or permanently from her 
child" (Lombroso & Ferrerò, 1898, s 254). Man kan undra varför huvud-
försörjaren i familjen, mannen, i så fall inte lät sig hindras av samma 
sak, utan honom i familjen blev de dessutom utan försörjning. 

Den normala kvinnan beskrevs av Lombroso och Ferrerò som 
svag och blev endast lidelsefull och intensiv när hon nått ett stadium 
av patologi. Den teorin menade de, bekräftades av det faktum att mo
derlighet till stor del var orsaken till vansinne. På det här sättet lycka
des Lombroso och Ferrerò med att argumentera för att moderskap 
troligtvis försatte kvinnor i galenskap likväl som det förhindrade dem 
att begå brott. Samtidigt menade Lombroso och Ferrerò att kvinnor 
som begått crimes of passion var av naturen goda och skilde sig inte 
mycket från den normala kvinnan eftersom: 

this apparent contradiction diminishes when we reflect that the normal 
woman is deficient in moral sense, and possessed of slight criminal ten
dencies, such as vindictiveness, jealousy, envy, malignity, which are usu
ally neutralised by less sensibility and less intensity of passion (Lombroso 
& Ferrerò, 1898, s 263). 

Så dessa herrars svar på varför kvinnor begår brott var at t om den 
normala kvinnan blev utsatt för svår provokation så kom hennes fysio
logiskt latenta kriminella tendenser fram. 
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Idag, îoo år senare kan det tyckas underligt att diskutera en både 
ålderstigen och begränsad analys av kvinnors brottslighet och däri död
liga våld. Men jag menar att det är viktigt att ha studien i bakhuvudet 
för att förstå hur deras tankar fortfarande kan influera synen på kvin
nor i viss kriminologisk forskning 

Frances A. Kellor - en tidig kvinnoforskare 

[B]ut they did not possess 
the peculiar masculine quality... 
(Kellor, 1900a, s 531). 

Ett förbigånget bidrag till forskningen om kvinnors brott, kommer 
från sociologen Kellor (1900a, 1900b). Redan två år efter Lombrosos 
och Ferreros studie publicerade Kellor två artiklar i tidskriften The 
American Journal of Sociology. Hon baserade sin undersökning på 
en då rådande kritik mot sociologisk forskning som bestående av teo
rier var svåra att tillämpa i praktiken. Hennes studie hade därför både 
psykologiska och sociologiska inslag. Tidigt i artikeln uppmärksam
made hon att merparten av forskningen om kriminella hade bestått 
av anatomiska undersökningar medan betydelsen av samhället, men
tala, moraliska och känslomässiga aspekter negligerats. Kellor angav 
Lombrosos forskning som representativ för den tidigare forskningen 
och beskrev den som vida accepterad. Det var en typ av forskning 
som beskrev den kriminelle med hjälp av teorier som: 

the classification of born and occasional criminals, explanation of crime on 
the grounds of heredity and atavism, theory that the criminal is a degenerate 
and presents numerous defects and anomalies (Kellor, 1900a, s 528). 

Kellor var alltså intresserad av att jämföra Lombrosos resultat med 
undersökningar av amerikanska kvinnor. Innan hon gick in på resul
taten av sin egen undersökning kritiserade hon dock Lombroso på en 
rad punkter. Här skall inte alla dessa punkter kommenteras, men ex
empelvis ignorerade han enligt Kellor psykologiska och kontextuella 
faktorer och Kellor menade vidare att hans generaliseringar gjordes 
utifrån för få fall. 

Delar av Kellors resultat visade direkta motsatser till Lombrosos 
och Ferreros undersökning ovan. Hon lyfte till exempel fram att om 
en kvinna var gift eller ogift, inte hade så stor b etydelse, det fanns 
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krafter som var starkare än att ha ett hem och vara m or och hon 
beskrev det som: 

Among these forces are: The marriage of many of these women does 
not withdraw them fully from the competitive world, for they must fre
quently contribute to the support of the family. If their lives have been 
previously immoral, and often when not so, they frequently marry men 
whose associates and habits continue, or induce their depravity (Kellor, 
1900b, s 674). 

Hon menade vidare att en gift kvinna förlorade sina möjligheter att 
fungera i ett industrisamhälle. Hennes möjlighet till karriär var från
tagen henne och ifall hon hade barn så var ho n handikappad både 
psykiskt och socialt. Kellor avslutade detta med att visa på en växande 
tendens att diskriminera gifta kvinnor. Hennes iakttagelser liknar de 
som Simone de Beauvoir gjorde 50 år senare. Det både Kellor och 
Beauvoir lyckades få syn på kan bero på att båda var relativt ensamma 
som kvinnor i akademin. Den ensamheten förefaller ha utvecklat 
en känslighet för kvinnors situation både för dem själva men kanske 
framför allt för de kvinnor de studerade. Här avslutas med en annan 
av Kellors, för den tiden ovanliga observationer om kvinnors villkor, 
där hon också kritiserar forskares oförmåga till självreflektion: 

It is a prevailing opinion that when women are criminal they are more 
degraded and more abandoned than men. From the observation of the 
two sexes, this seems due rather to the difference in the standards which 
we set for the two sexes. We say wo men is worse, but we judge her so by 
comparison with the ideal of woman, not with a common ideal (Kellor, 
1900b, s 679). 

Bruk av gift, kvinnors situation och en klassiker 

But homicide is a dynamic relationship 
between two or more persons 
caught up in a life drama 
where they operate in a direct, 
interactional relationship (Wolfgang, 1958, s 203). 

Efter Lombroso och Ferreros studie 1898 och Kellors kritik av 
densamma var det under lång tid relativt tyst beträffande forskning 
om kvinnors dödliga våld. Ett intressant undantag var en artikel från 
Finland som 1938 pub licerades i Nordisk tidskrift for straffere t där 
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Verkko (1938) undersökte kön som kriminalitetsfaktor vid våldsbrott. 
Han inledde med att fastställa den biologiska faktorn kön vara d en 
största be tydelsen för brott. Detta är något som fortfarande håller, 
män är i särklass det kön som begår flest brott. Han undersökte under 
åren 1895-1925 flera länder i Europa och Amerika. För Sveriges del 
fann han åren 1923-24 att vid brott mot livl8 var 20 kvinnor åtalade och 
14 sakfällda (mot 100 åtalade och sakfällda män). Verkko konstaterade 
under rubriken Den feminina våldsbrottslighete ns säregna uttrycks
former att kvinnors andel vid överlagt våld19 var mycket liten, något 
som berodde på kvinnans svaghet och "hennes motvilja att själv ut
föra blodsdåd" (Verkko, 1938, s 104). Verkko liksom Kellor uppmärk
sammade dock också psykiska orsaker samt miljöns inverkan där han 
menade att kvinnor i jämförelse med män levde i en underkastad20 

miljö med små möjligheter till förändring. Tretton år senare, 1951, 
kom Pollak, Pennsylvania med sin studie Kvinnan som brottsling 
(Pollak, 1953). En av hans förklaringar till kvinnors låga deltagande 
i brott var att kvinnor ofta dödade med gift och därför var svårare 
att upptäcka. Verkko diskuterade också detta och det syntes pågå en 
ganska stor diskussion om kvinnors sätt att bruka gift vid mord under 
första hälften av 1900-talet. Att kvinnor föredragit21 att döda med gift 
kan spåras tillbaka till 431 fKr då Euripides i sin berömda pjäs låter 
Medea som går i hämdtankar utbrista: 

Bättre i så fall att välja det vi kvinnor anses kloka på: 
att döda dem med gift (Euripides, 431 fKr, 1995, s 30 ). 

1958 ko m Wolfgangs klassiska verk om dödligt våld Patterns in 
Criminal Homicide. Boken baserades på en community case studyy 

om alla fall av dödligt våld som anmälts till polisen i Philadelphia 
mellan 1948 och 1952. Syftet med undersökningen var att försöka fast
ställa om dödligt våld visar någon objektiv ordning, regelbundenhet 
eller mönster, och om så var fa llet; vad denna serie av fenomen be
stod av. Wolfgang frågade därutöver om det fanns skillnader utifrån 
ras, kön eller ålder. Om det fanns skillnader, syntes de då också i 

18 Undantaget barnamord och fosterförd rivning ar (Verkko, 1938). 

19 "... som förutsätta egenhändigt utförande av detsamma" (Verkko, 1938). 

20 Verrkos (1938) ordval. 

21 Eller snarare som Medea uttrycker det "anses kloka på", vilket tyder på att det kunde vara en föreställning snarare 
än fakta som dessa antaganden byggde på. 
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fråga om till exempel motiv, vapen, plats och typ av relation? En del 
av hans fynd visade att majoriteten av både kvinnliga och manliga 
offer dödades av män medan kvinnors offer oftast var män. Hans ma
terial visade också att av alla 621 förövare som undersöktes var 109 
kvinnor (17,6 %). Av dessa 621 var 467 icke-vita. Bland icke-vita var 15 
% kvinnor och bland alla vita förövare var 2,6 % kvinnor (Wolfgang, 
1958). Han kom alltså fram till att våldet följer tydliga mönster av kön 
och etnicitet. 

Kvinnors dödliga våld kopplat till relation 
When they kill, woman slaughter 
those persons closest 
physically and emotionally to them -
their mates and children. 
The victims are precisely the people 
and part of the social institution 
which define woman's primary role 
and give her identity (Totman, 1978, s 27). 

1970-talet kan sägas in leda den moderna forskningen kring kvin
nors dödliga våld. Totman publicerar 1978 sin studie The Murderess: 
A psychosocial stud y of Criminal Homicide (Totman, 1978). Den 
visar l iksom Wolfgangs (1958) undersökning att de vanligaste offren 
är kvinnornas män. Den näst största gruppen av offer är kvinnornas 
barn. Totmans hypotes i inledningen till arbetet formuleras som tre 
stora frågor. För det första, finns det en process, en definierbar följd 
eller kombination av händelser som alltid förekommer när dödligt 
våld utövas och om det är så, finns det mer än en kännetecknande 
process? Den andra frågan handlar om hur kvinnans beteende vid 
dessa händelser kan förklaras och om det skiljer henne från den som 
inte mördat? Det som händer i den komplexa situationen vid brottet 
kan inte skiljas från kvinnans tidigare livserfarenheter. Totman me
nar att en kvinna kan definiera en situation på ett sådant sätt att mord 
är oundvikligt, medan hennes förflutna, till största delen, bestämde 
det sätt på vilket hon definierar situationen. En tredje fråga Totman 
tar upp är vilka implikationer som finns i svaren på dessa frågor 
för socialt arbetes förebyggande arbete? Finns det behandlingsmöj
ligheter att föreslå? 
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Studien innehåller fängelseakter från 114 kvinnor som satt i fäng
else i Kalifornien, varav femtio intervjuades en till fem gånger. Dessa 
50 kvinnor grupperar Totman i tre grupper: kvinnor som dödat sina 
barn; kvinnor med stora alkoholbesvär och kvinnor som dödat sina 
misshandlande män. Totmans studie mynnar ut i två hypoteser22: 

• Kvinnor som dödar sina män har dessförinnan upplevt sitt för
hållande uppenbart destruktivt för sin identitet som kvinna. När 
de känner att de inte kan få adekvat hjälp med sina problem 
från andra betydelsefulla relationer eller hjälp från kommunen. 
När de har uttömt alla resurser, antingen i fantasin eller i verk
ligheten och inte finner någon hjälp. När de till slut omdefinie-
rat och omtolkat sin situation så att det till slut inte finns någon 
annan utväg. 
• Kvinnor som dödar sina barn har upplevt sina relationer med 
barnet och andra betydelsefulla relationer i sitt liv som destruktiva 
för hennes identitet som kvinna och person. När de känner att de 
inte kan identifiera och dela sina bekymmer och på så sätt få adek
vat hjälp från närstående och kommunen. När de har uttömt alla 
andra alternativ, antingen i fantasin eller i verkligheten och inte 
finner någon hjälp. När de till slut omdefinierat och omtolkat sin 
situation så att det till slut inte finns någon annan utväg. 
Totman diskuterar de implikationer som finns för praktiskt socialt 

arbete. Hon fann att dessa kvinnors isolering, ensamhet och i övrigt 
utsatta situation indikerade den utgångspunkt socialarbetare bör ha 
i förebyggande arbete med kvinnor som skulle kunna hamna i situa
tioner där dödligt våld tycks vara enda utvägen. Totman diskuterar 
också polisens roll. Där föreslår hon att en socialarbetare borde arbeta 
i nära samarbete med dem, antingen som en tjänst förlagd vid polisen 
eller att polisen remitterar kvinnorna till socialtjänsten. 

Artikeln Homicide and /Ae/^/rz/V/publicerades 1971 av Bourdouris 
(1971). Där undersöktes 6389 fall av dödligt våld i Detroit under åren 
1926-1968. I denna artikel diskuterar Bourdouris att klassificering av 
det dödliga våldet bör baseras på relationer. Hans data baseras på 
den största gruppen, 29,5 % av dödligt våld, de som inkluderar fa
miljerelationer, alltså mellan makar, sambos och deras släktingar. 
Bourdouris finner att oavsett tidsperiod förekommer de högsta nivå-

22 Min översättning. 
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erna av dödligt våld bland dem som är 25-44 år, icke-vita män och 
icke-vita kvinnor. Den höga andelen icke-vita kvinnor beror delvis 
på att de använde våldet som självförsvar när de blev attackerade av 
sina män. Chimbos (1978) h ar också u ndersökt dödligt våld inom 
äktenskapet. Hans studie syftar till att undersöka sociala förhållanden 
och äktenskapliga processer som leder till dödligt våld. Han under
sökte 34 vuxna som nyligen dödat sin partner. Hur många som var 
kvinnor respektive män framgår inte av materialet. Men han noterar 
att det är svårt att intervjua ett adekvat antal kvinnor. En orsak han 
uppger är a tt kvinnor mer sannolikt blev dömda till villkorlig dom 
på grund av deras traditionella roll med ansvar över familjen. Detta 
kan upplevas märkligt, eftersom män brukar sägas ha ansvaret men 
då med uttrycket familjeförsörjare, skillnaden framgår dock, kvinnan 
hade ansvaret i hemmet medan mannen skulle ordna inkomsten. 
Chimbos (1978) uttalar sig också om varför det är färre kvinnor som 
begår mord än män. Han bygger det på antagandet att mäns har 
machismo som ideal, något han menar var normativt i den kanaden
siska kulturen under 1970-talet. Han menar också att detta antagande 
är särskilt typiskt för arbetarklassens män som likställer manlighet 
med uppenbar aggression. Här kan Chimbos möjligen vara på rätt 
spår när han kopplar ihop mäns aggressivitet med kultur och man
lighet. Men det är möjligt att han missar något när han inte undrar 
varför våldet riktas mot den kvinna mannen levde tillsammans med 
och inte till vem som helst. Senare forskning om kvinnors dödliga 
våld har dock kommit att sätta de tta i fokus (Browne, 1987; Ewing, 
1987; Stout, 1991,1993). Eftersom Chimbos material inte innehåller 
så stort antal kvinnor som begått våld och eftersom han inte redovisar 
kön så lämna s den studien med hans varning om att, "[tjhreats to 
kill should especially not be dismissed as 'em pty bluffs or 'drunken 
ravings'" (1978, s 74-75). 

Kvinnors vanligaste relation till sitt offer är som partner eller mor. 
Med partner menas den kvinna eller man som förövaren har eller 
har haft en sexuell relation till. Det vanligaste är att när en kvinna 
dödat sin partner så följer det på ett långvarigt förhållande med både 
psykisk och fysisk misshandel mot kvinnan. Browne finner i sin stu
die av misshandlade kvinnor som dödat sin partner att i de flesta 
fall föregicks dödandet av att mannens hot plötsligt ändrade karaktär 
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(1987). Kvinnorna befinner sig alltså i en situation där det gäller liv 
eller död; för dem själva, barnen eller mannen. 

Kvinnor som dödat sina partners 

Kring 1980-talets början uppmärksammar forskningen om kvinnors 
dödliga våld att kvinnomisshandel är den största enskilda faktorn som 
förklarar vem och varför kvinnor dödar. Under 1980-talet publiceras 
två av d e tre viktigaste studier som uppmärksammar detta. Den för
sta är Totmans (1978) studie The murderess: A psychosocial study of 
criminal homicide (se ovan) och den andra är Brownes (1987) When 
battered women kill. Brownes studie 1979 om misshandlade kvinnor 
som dödat utkristalliseras från ett forskningsprojekt om misshandlade 
kvinnor. Materialet består av 42 kvinnor från 15 stater i USA. I en 
strävan att förstå mer om misshandlade kvinnor som dödat, använder 
Browne resultaten från gruppen som varit misshandlade och dödat 
sin partner. Denna grupp jämförs med de 205 kvinnor som var miss
handlade men inte dödat sin partner. Det nya i Brownes studie är att 
hon studerar vilka faktorer som skiljer de kvinnor som kommit till 
den punkt att de dödat från de kvinnor som inte gjort det. 

Browne menar att det är en extrem handling för en kvinna att 
döda, även för en som varit misshandlad. Resultat från studien visar 
att kvinnorna i gruppen för dödligt våld är något äldre än kvinnorna 
som varit enbart misshandlade. Närapå 75 % av kvinnorna som dödat 
hade varit utsatta för misshandel som barn och över 50 % hade utsatts 
för sexuella övergrepp. Detta skilde dem dock inte från kontrollgrup
pen. Det som skilde grupperna från varandra går inte att hitta hos 
kvinnorna själva därför att: 

the significant differences appeared primarily between the men with whom 
the women were involved. Men in the homicide group used drugs more 
frequently than did men in the comparison group, and they become intoxi
cated much more often. They were also more frequently given to threats and 
assaultive behavior: Significantly more men in the homicide group threate
ned to kill someone other than themselves; more of them abused a child or 
children, as well as their women partners; and their abuse of their mates was 
more frequent, more injurious, and more likely to include sexual assault 
(Browne, 1987, s 181-182). 

Det är en mycket viktig upptäckt Browne gör här eftersom forsk
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ning på kvinnor som misshandlats ofta fokuserat enbart på kvinnans 
beteende och inte på hela situationen kring brottet. Genom att stu
dera hela brottssituationen synliggörs den interpersonell processen, 
där visar det sig att mannen och hans beteende har stor betydelse. 
Fokus i Brownes studie ligger alltså "on patterns of violence in rela
tionships involving physical abuse of women by their male partner, 
and on the unfolding of events leading up to homicide committed by 
the woman victim"23 (1987, s 179). Poängen är att belysa kvinnornas 
uppfattningar och reaktioner i det sammanhang som skapat en situa
tion där det dödliga våldet blir möjligt. Detta är nödvändigt för att ge 
en djupare förståelse av fenomenet kvinnors dödliga våld. 

Jag vill avsluta denna översikt beträffande kvinnor som dödat sina 
partners med Karen Stouts artikel från 1991 Women who kill: Offen
ders or defenders?. Hon studerade 18 kvinnor i fängelse i Missouri och 
var dömda för att ha dödat sin manliga partner. Stouts frågor i studien 
är: Vilka var dessa kvinnor? Under vilka omständigheter skapades en 
situation där en kvinna dödat? Ar det rättvist att hålla dessa kvinnor 
fängslade och är inlåsning av kvinnor som dödat sin misshandlade 
partner misshandlad rättvisa, battered justice? Stout utförde en tvär
snittsundersökning och face-to-fac&-'mterv]ueY med kvinnor fängslade 
för mord eller dråp, dessutom använder hon andrahandsdata från för
undersökningarna för varje kvinna. Intervjuerna varar upp till två tim
mar. Stout understryker att hennes resultat är explorativa och inte kan 
generaliseras utanför staten Missouri men att de kan ge information 
om kvinnor som dödat i den staten. Undersökningen visar att: 

• Sjutton av de arton kvinnorna inte har något tidigare brottsregister. 
• Sexton av dem var misshandlade av sin partner. 
• Fjorton av dem utsattes för tilltvingat sex, sju blev våldtagna 
inom två timmar efter en misshandelsincident. 

• De flesta av kvinnorna ser brottet som en akt av självförsvar. 
• De hade en hög nivå av rädsla inför dem som misshandlade dem. 
• Många av kvinnorna hade tillkallat polis minst en gång före 
den sista händelsen. 

• De flesta av dem tilläts inte avge vittnesmål inför domaren eller 
juryn om det våld de hade varit utsatta för. 

• Trots att detta kom fram i undersökningen blev hälften av dessa 

23 Browne använder "offer" där jag föredrar "överlevare", se min diskussion av detta i "Libby, a survivor" (Moen 1993)-
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kvinnor dömda till livstids fängelse utan möjlighet till nåd. 
Som socialarbetare vill Stout ge några råd till den sociala praktiken. 

Hon adresserar många av frågorna till socialarbetare i syfte att skapa 
kunskap om direkt och adekvat hjälp till misshandlade kvinnor. En av 
dem var att "[sjocial workers must understand the dynamics of victim
ization and survival, specifically, the concept of learned helplessness, 
posttraumatic stress disorder, and the cycle of violence" (Stout, 1991, 
s 20). Stout poängterar också nödvändigheten av att socialarbetare tar 
till sig forskningsresultat. Hon avslutar artikeln med att berätta om 
hur hon och hennes medarbetare i forskningsprojektet påverkats av 
de kvinnor de intervjuat och menar att, "we denounced the research 
ethic of 'do no harm' and embraced the ethic of 'do some good'" 
(Stout, 1991, s 21). 

Mödrar som dödat sina barn 

I forskning om barnamord finns det för de kvinnliga förövarna en 
indelning i två grupper. Den första gruppen utgår från brottsbalkens 
formulering i kapitel 3:3, "Dödar en kvinna sitt barn vid födelsen 
eller eljest å tid då hon på grund av nedkomsten befinner sig i upp
rivet sinnestillstånd eller i svårt t rångmål, dömes för barnadråp till 
fängelse i högst 6 år". I det här fallet poängterar lagtexten att det är 
en kvinna som måste begå brottet och att offret är hennes eget barn. 
Idag är det ovanligt att en kvinna döms för barnadråp efter att ha 
varit en av de stora brottsrubriceringarna på 1700-talet och inpå mit
ten av 1800-talet (Lövkrona, 1999; Taussi-Sjöberg, 1981). S omander 
och Rammer studerar 79 fall av barnamord24 under en lo-årsperiod 
(1971-1980), av dessa finns 65 förövare inom familjen och av dessa är 
23 barnens mödrar (Somander & Rammer, 1991). I Sverige har det 
dödliga våldet mot barn sjunkit sedan 1950-talet, särskilt då det gäller 
barn under ett år (Rying, 2000). 

Vad gäller barnadråp internationellt idag ses idag delvis andra orsa
ker. I till exempel Indien visar Venkatramani i en undersökning att bar
nadråp vänder sig mot nyfödda flickor (Venkatramani, 1992). I Indien 
bland flera länder har det till och med påverkat kurvan över antalet 
födda flickor som vikit nedåt. Ett citat (s 127) från en av Venkatramanis 

24 De klassificerar barnamord i två stora grupper, inom familjen och utom familjen, därunder finns flera subgrupper, 
åldern på barnen var mellan 0-14 år (Somander & Rammer, 1991). 
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intervjupersoner, Chinnammal, uttrycker en del om var det handlar om: 

I killed my child to save i t from the lifelong ignominy of being the 
daughter of a poor family that cannot afford to pay a decent dowry 
(Venkatramani, 1992, s 127). 

Den andra gruppen är barnamord som inte är barnadråp. Det 
är ingen egen brottsrubricering utan syftar på då en mor dödat sitt 
eget barn och dömts för mord, dråp eller dödsmisshandel. Här spe
lar ålder på barnet ingen roll men det är ovanligt att en mor dödar 
sitt vuxna barn. Mann (1996) visar i sin undersökning om kvinnors 
dödliga våld i sex amerikanska stater att 60 % av alla barnamord drab
bar flickor. Detta, menar Mann, visar tecken på en nedvärdering av 
flickor. Wilczynski (1995) som i sin undersökning har både kvinnliga 
och manliga förövare kom fram till tre vanliga riskfaktorer vad gäller 
barnamord. Förövarna är utsatta för stor social stress, de är en psykiskt 
sårbar grupp och de är ofta socialt isolerade. Dessa tr e riskfaktorer 
gällde lika för både kvinnliga och manliga förövare. Däremot ser hon 
könsskillnader i vad som händer efter brottet. Hon finner skillnader i 
hur kvinnor och män blir behandlade i rättssystemet. Detta är något 
som grovt förkortas till "men are bad and normal, women are mad 
and abnormal" (Wilczynski, 1995, s 174), då kvinnor oftare blir diag
nostiserade som psykiskt sjuka. 

Då det gäller om barnet varit utsatt för misshandel vid fler tillfäl
len finner man att i nästan hälften av fallen hade förövarna sedan 
tidigare ett brottsregister för barnmisshandel och vanvård (Mann, 
1996; Totman, 1978). Även Wilczynski menar att det är viktigt att se 
till den sociala kontexten då det finns starka samband mellan bar
namord och barnmisshandel (Wilczynski, 1995). Det är viktigt att 
inte behandla kvinnliga förövare som en homogen grupp. Silverman 
och Kennedy (1988) kommer i sin studie fram till att utgångspunkten 
för forskning i området är att lära känna den relation som förövaren 
och offret haft till varandra. De menar att kvinnor som dödat sina 
barn gör så under omständigheter som inte är lik andra kategorier av 
relationer. Silverman och Kennedys föreslår hypotesen att barnmiss
handel som gått för långt kan vara den viktigaste förklaringen till bar
namord. För barnadråp gäller en liknande hypotes. Vad som skilde 
dessa mödrar åt var om de haft för avsikt att döda barnet eller inte. De 
mödrar som begått barnadråp var oftast unga och ogifta. Motiven var 
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att undvika att graviditet och förlossning skulle upptäckas då de ville 
undvika den skam det skulle medföra för dem själva och familjen 
(Silverman & Kennedy, 1988). 

Kvinnor som dödat vänner, bekanta och obekanta 

Ovan beskrivs de grupper av relationer som är de vanligaste kate
gorierna när det gäller kvinnors dödliga våld. I detta stycke handlar 
det om grupper som är mycket mindre vanliga. Hedda, den kvinna 
som intervjuats för detta arbete, dödade en man som hon var nyligen 
bekant med. Hon tillhör alltså en grupp som är den minst represen
tativa inom vad gäller både andelen kvinnor och mängden forskning 
som utförts. Kanske är hennes handling därför än mer intressant, 
men också svårare att förstå. Vi vet mycket mer om kvinnor som dö
dat sina partners. Jensen är en av de forskare som visar på den kon
kreta rumsförflyttning som följer med denna speciella relation som 
oftast sker utanför det egna hemmet (Jensen, 2001). Teoretiskt måste 
tanken förflytta sig från familjen som befinner sig inom hemmets 
fyra väggar till att tänka sig en bild av våld och konflikter som sker ut
anför hemmet. Vår föreställning, menar Jensen, är att dessa brott ofta 
sker mer offentligt och mellan människor med lösare band mellan 
förövare och offer. För kvinnors dödliga våld inom en nära relation 
där misshandel oftast är den teoretiska ram inom vilket brottet förstås 
måste teoriramen här istället närma sig kulturteorier och teorier om 
strukturer på makronivån (Jensen, 2001). 

Att kategorisera ett offer som vän, bekant eller främling är inte 
lätt. Var går gränsen mellan att någon varit bekant med till att ha 
varit vän? Här har Rying (2000) löst det så a tt bekant betyder att 
offer och gärningsman på något sätt kände varandra men inte var släkt 
eller hade en nära relation. Han bryter dessutom ner kategorin till nära 
bekanta25 som är vanligast och tillfälligt bekanta som kan vara missbru
kare som exempelvis träffats för första gången på kvällen och senare kom
mit i bråk som slutat med döden. Rying nämner också ytligt bekanta där 
motivet kan vara svartsjuka. I Sverige dödades under perioden 1990-1996 
248 offer av 260 förövare26 där parterna var bekanta med varandra. Mann 
fann att 17,2 % av kvinnorna dödat en bekant (Mann, 1996). 

25 Något som jag kanske skulle kalla vän. 

26 Samtliga polisanmälda fall där 738 personer var misstänkta som gärningsmän, 514 män och 57 kvinnor (10%). 
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Rying finner att bagatellbråk är det vanligaste motivet (Rying, 
2000). Bråk över pengar och alkohol är de vanligast förekommande 
orsakerna när en bekant dödats enligt Mann (1996). Han finner att 
ekonomiska motiv troligtvis är fem gånger vanligare när det gäller 
dödligt våld av främlingar än då det gäller mellan vänner och bekan
ta. Dessutom är det vanligt att kvinnor har medhjälpare när det gäller 
dödandet av främlingar, vilket oftast är rånmord (Mann, 1996). 

Rying (2000) visar i sin undersökning att dödligt våld mellan be
kanta huvudsakligen återfinns i missbruksrelaterade miljöer. 95 % av 
gärningsmännen var män och står således för det mesta våldet i den 
kategorin. 

Vid undersökningar av brottsregister identifieras ett offer lätt som 
obekant eftersom det där kan vara svårt a tt få exakta uppgifter om 
relationen. Det ovanligaste fallet av dödligt våld är en kvinna som 
dödat en främling (Mann, 1996; Wolfgang, 1958). Här sker b rottet 
ofta på allmänna eller nöjesrelaterade platser. Rying (2000) namnger 
tre kategorier av motiv som är relativt jämnstora. För det första är 
det bagatellbråk där en stor del utgörs av så kal lat dödligt gatuvåld. 
För det andra så är de t dödligt våld i samband med annan brottslig 
verksamhet samt för det tredje övrigt som kan vara hatbrott eller Sexu
almord. De här tre kategorierna består av 82 personer och av dessa är 
två kvinnor. Detta stämmer med Manns (1996) och Wolfgangs (1958) 
studier där det i denna grupp återfinns det lägsta antalet kvinnor. 

Kvinnors dödliga våld relaterat till alkohol och droger 
Ovan har texten handlat om i vilka olika typer av relationer kvin

nor dödat och vi har sett att den vanligaste relationen var kvinnans 
partner oavsett om hon var gift, förlovad, sambo, särbo eller skild 
från honom. Därefter var barn den vanligaste relationen och sedan 
bekant och allra sist obekant. 

Eftersom alkohol ofta sägs vara förekommande vid dödligt våld 
är det också intressant att undersöka tidigare studier för att se om det 
även gäller kvinnor. Wolfgang till exempel, finner i sitt Philadelphia
material att alkohol förekommer i 59,7 % av fallen med våldssituatio
ner där kvinnor är förövare (Wolfgang, 1958). Rying tar upp alkohol
påverkan hos offer och misstänkta, han redovisar inte kön men visar 
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att i 63 % av fallen var den misstänkte alkoholpåverkad medan 54 % 
av offren var det. Parker och Auerhahn diskuterar i sin översikt27 sam
bandet mellan alkohol, droger och våldsbrott, särskilt dödligt våld 
(Parker & Auerhahn, 1999). De menar att förekomst av främst alko
hol men också droger ofta rapporterats i olika undersökningar men 
att forskning på sambandet dödligt våld och droger inte undersökts 
tillräckligt. De menar att frågorna hur och varför alkohol och droger 
förekommer i samband med dödligt våld ännu inte har besvarats 
(Parker & Auerhahn, 1999). De är kritiska till både bristen på forsk
ning på området och hur befintliga undersökningar designats. Då det 
gällde kvinnors dödliga våld noteras att studier visat att partners till 
misshandlade kvinnor som dödat oftare är alkoholpåverkade än de 
som inte dödats, något som också Browne noterar (Browne, 1987). 
Men de finner också studier som visar att misshandlade kvinnor som 
dödat brukar alkohol mer än de misshandlade kvinnor som inte dödat 
sin partner. Den slutsats de drar av detta är att i fall där kvinnor dödat 
sin partner är alkohol involverat i fler fall än i andra typer av relatio
ner. I sin översikt noterar dock Parker och Auerhahn att en fängelse
studie visar att alkohol- och drogkonsumtionen är lägre för de kvinnor 
som dömts för mord på sina partners än för kvinnor som är dömda för 
andra brott. Sambandet mellan alkohol, droger och dödligt våld, är 
alltså komplicerat och bör därför bli ett område för vidare forskning 
enligt Parker & Auerhahn. 

Plats, omständigheter, motiv och vapen 
Wolfgang (1958) noterar att det är skillnader mellan kvinnor och 

män då det gäller plats för dådet. Män dödar oftast sin hustru i sov
rummet medan hustrun dödar sin man i köket. Wolfgang kommen
terar inte detta men det för tankarna till betydelsen av plats, eller 
kanske snarare rum. Under 50-talet var kvinnans arbetsplats i hem
met och köket ett rum menat för mat och omtanke, för många var 
det också en plats för våld och skräck. Det är också ett rum där det 
finns många vapen. Att män dödar sin fru i sovrummet för å andra 
sidan tankarna till sömn, vila och sexualitet. Eftersom mäns misshan
del av kvinnor ofta slutar i våldtäkt förs tankarna till ett våldets rum 
snarare än en plats för sömn, vila och trygghet. Men, det finns också 

27 De skiljer inte på kvinnor och män. 
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studier som visar andra rum som vanligast, till exempel Mann som 
i sin studie finner att vardagsrummet är vanligast och därefter köket 
(Mann, 1996). 

Browne m.fl. (1999) visar på skilda mönster mellan kvinnor och 
män vid omständigheter före och under mordet, samt motiv och plats. 
Det är mer troligt att kvinnor blir attackerade före brottet och kvinnor 
begår också, mer än män, brottet hemma hos det gemensamma paret 
eller i kvinnans bostad. Det är farligare för kvinnor att vara t illsam
mans med sina män än att vistas på offentliga platser. 

Enligt Brottsförebyggande rådets statistik 2004 var 135 män dömda 
för mord och dråp, 17 kvinnor var dömda för samma brott. 7721 män 
och 851 kvinnor dömdes för misshandel och 793 män och 10 kvinnor 
för sexualbrott. En stor nackdel med den här statistiken är dock att 
det inte går att utläsa kön i förhållandet förövare och offer. Alltså går 
det inte att se hur många kvinnor som män dödade och vice versa. 
När en kvinna dödar sker det oftast då hon upplever att antingen 
hon eller barnen kommer att dödas. Något som oftast sker under hot 
om våld och död och under pågående våld (Browne et al., 1999). För 
män gäller andra motiv. Männen har behov av att ha kontroll över 
sin partner. Detta medför att vid mannens misstanke om otrohet, 
eller att kvinnan vill ha skilsmässa är risken högre att hans våld leder 
till döden (Browne, 1987). Campbell titulerar sin artikel om makt 
och kontroll, "om inte jag kan ha dig så s ka ingen annan heller" ett 
uttalande som är vanligt bland dessa män (Campbell, 1992). 

Då det gäller vapen kategoriserar Rying vapenanvändning i olika 
grupper, skjutvapen, hugg- och slagvapen, kniv (inklusive andra 
stick- och skärvapen). Det vanligaste vapnet (i Sverige) är kniv och i 
338 fa ll av 451 hade vapen använts (Rying, 1996). Fördelat över kön 
innebär detta att 29 av 45 kvinnor använde vapen, och 278 av 365 
män använde vapen. Det som inte räknas in här är att också kroppen 
är ett vapen, särskilt då offret är svagare. Män som dödar en kvinna 
kan använda fötter, händer och skalle. En kvinna använder också 
kroppen för att döda men då oftast när hon dödar sitt barn. I Manns 
(1996) studie som involverar 296 kvinnor är skjutvapen vanligast (46,6 
%), därefter kom kniv (inkl andra stick- och skärvapen) 37,8 %. Det 
verkar finnas en skillnad mellan Sverige och USA vad gäller skjutva
pen som mordvapen som troligen beror på skillnad i tillgång. 
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Förändringar i frekvens 

I en 20-års översikt (1975-1995) av dödligt våld i USA mellan part
ners i nära relationer finner författarna (Browne et al., 1999) att det 
finns en tydlig skillnad mellan könen när det gäller frekvens, föränd
ringar över tid och motiv. Under den senare delen av perioden var 
det tydligt att för par som var gifta hade antalet kvinnliga förövare 
minskat. Antalet manliga förövare hade också minskat men i betyd
ligt lägre grad. En av orsakerna menar de, kan vara kvinnojourernas 
intåg, något som kraftigt ökat kvinnornas möjlighet att ta sig ur ett för
hållande med misshandel. Detta kan också vara en orsak till att även 
mäns mordfrekvens minskat, en sådan möjlighet nämns dock inte. 
Rosenfeld (1997) liksom Dugan et al (1999) menar att minskningen 
av antalet mord mellan partners i nära relationer kan bero på ett 
minskat antal giftermål. Det framgår inte om antalet par i samhället 
har övergått till att vara sambos e ller har andra typer av re lationer. 
Dugans tes är exposure reduction, alltså att situationer med våld mot 
kvinnor har minskat vilket har stor betydelse för att dödligt våld i nära 
relationer har minskat. Däremot finner Dugan et al (1999) inte att 
tesen exposure reduction påverkat den kvinnliga offerstatistiken och 
menar att man måste finna andra lösningar för att minska dödligt 
våld. Man kan dock fundera på om de har utelämnat kunskapen om 
att kvinnor i ett misshandelsförhållande är extra utsatta just när de 
lämnat sina män och en tid därefter (Browne, 1987). I många fall 
hjälper det alltså inte att en kvinna skiljer sig från sin man för att 
undgå döden. 

Forskningskritik inom fältet dödligt våld 
I en forskningsöversikt från 1982, kritiserar Wilbanks forskningen 

inom fältet fram till 80-talet. Han noterar att forskning om kvinnor 
som dödat är sparsam och påpekar att systematiska beskrivningar av 
mönster och trender saknas (Wilbanks, 1982). Något jag uppmärk
sammat vid läsning om forskning på området är att studier är svåra 
att jämföra på grund av den rikhaltiga begreppsfloran. Hos Wilbanks 
finns samma bryderi och han nämner tre kategorier av definitioner 
som han menar förekommer i forskningen. För det första använder 
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många studier inte samma termer eller likvärdigt urval. Han ger som 
exempel att där en del använder murder använder andra homicide. 
För det andra skriver en del författare om murder rate for females , 
utan att tydliggöra om kvinnorna är förövare eller offer. För det tredje 
menar Wilbanks att själva begreppsliggörandet av dödsfall som invol
verar en kvinna benämns dödande, olycka, dödligt våld eller mord, 
indikerar att det är en del i en politisk process. Jag vill också kalla det 
för en del av rättsprocessen. Vad som vid upptäckandet kan synas som 
en olyckshändelse kan vid en vidare utredning sluta med en mord
dom, eller tvärtom. Detta medför att det får en betydelse från vilket 
led i rättsprocessen man väljer sina data. Det är inte bara vid jämfö
relse av forskningsresultat som det spelar roll, begreppsdefinitioner 
har också betydelse för statistiken. Rying är i sin licentiatavhandling 
år 2000 mycket kritisk till den statistik som förs om dödligt våld i 
Sverige. Han beskriver tre nivåer som rättsprocessen delas in i. En för
sta bedömning görs när ett dödsfall upptäcks och polisen misstänker 
brott och anmälan görs. Andra bedömningen görs av polis och/eller 
åklagare då man funnit en misstänkt person. Den tredje bedömning
en, om fallet kommer så långt, sker inom domstolsväsendet där den 
misstänkte blir friad eller lagförd. Nu är det inte alltid processen går 
utan omvägar. Under vägens gång kan det uppstå faktorer som även
tyrar statistiken. Rying nämner bland annat att det som i anmälan 
var registrerat som mord kan efter vidare undersökningar visa sig vara 
ett olycksfall. Den misstänkte kan också ha dödat i självförsvar eller 
gärningsmannen kan ha tagit sitt liv vilket innebär att siffror från tidi
gare led finns kvar. Här vill Rying tala om faktiska fall som är korrekt 
registrerade. Felaktigt registrerade fall av dödligt våld kunde vara allt 
från försök till mord eller dråp till dubletter från samma eller annat 
polisdistrikt. De siffror som redovisas i den här studien är de faktiska 
fallen från Ryings undersökning (2000). 

Wilbanks undersöker även de olika databaser som artiklarna an
vänt sig av och fortsätter med att beskriva mönster och trender av våld 
utförda både av och mot kvinnor. I det senare går han igenom både 
kvinnliga offer och kvinnliga förövare som arresteras för dödligt våld, 
ålder och etnicitet följt av relation mellan offer och förövare. Vidare 
går han igenom vilka vapen som använts, brottsplats, förekomst av 
alkohol, tidigare brottsregister hos förövaren och slutligen vid vilken 
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mental hälsa förövaren var i. Wilbanks (1982) avslutar sin kritik med: 

[it] should be clear from the preceding sections that there is a s izable 
gap between what is known about women and homicide and what could 
and should be known before adequate theories can be proposed for why 
women kill and are killed. Although a number of facts are known, much 
remains unknown (Wilbanks, 1982, s 176). 

Kvinnors dödliga våld och kön 
The research on women who kill 
comes back to the forces that affect 
the way women live their lives 
and the fact that homicide often reflects 
the inequalities and disadvantages 
women have faced 
by virtue of being women (Jensen, 2001, s 3). 

Dödligt våld problematiseras 

Den teoretiska diskussionen om kvinnors dödliga våld utgår som 
sagt ofta från en indelning i kategorier som baseras på relation till off
ret. Det är inte alltid som kön synliggörs i forskning om dödligt våld 
och ofta ses då kön som en variabel istället för analytiskt begrepp. 
Betydelsen av kön osynliggörs och redovisas ofta i termer som dödligt 
våld inom familjen, föräldramord, barnamord, dödligt våld på obe
kanta och så vidare . Ett exempel är dödligt våld mot barn där ofta 
moderns mentala tillstånd undersöks. Här syns bland andra Strouds 
och Pritchards studie som söker samband mellan psykisk sjukdom 
hos modern och risk för barnets säkerhet (Stroud & Pritchard, 2001). 
Polk däremot förändrar synen på dödligt våld då han ser kön som 
analysinstrument och i sin studie förstår våld som ett scenario av mas-
kulint våld (Polk, 1994). Polk menar att: 

women rarely attempt to control their sexual partner through the use of 
violence, are unlikely to deal with threats to their honour through vio
lence, nor are they prone to either risk life in the course of other crime, 
or to feel it necessary to resolve a dispute by killing their opponent in the 
conflict (Polk, 1994, s 190). 

Inom forskningsområdet mäns våld mot kvinnor används teorier 
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om kvinnomisshandel som kan öka förståelsen för hur våld kan över
gå från misshandel till mord eller dråp28. Browne illustrerar detta då 
hon flyttar blicken från kvinnorna över till männen (Browne, 1987). 
Då upptäcker hon att det är beteendet hos mannen som är betydelse
fullt i de fall kvinnan dödat sin partner. Detta kan ses som ett exem
pel där våld problematiseras till att inkludera både relation och kön. 

För att problematisera dödligt våld ytterligare kan sexualitet in
volveras och ifrågasätta den heterosexuella matrisen. Homosexuella 
relationer ligger ofta gömt i begreppet "partners i nära relationer". 
I en studie från 1992 av C laire M. Renzetti undersöks 100 kvinnor 
som varit utsatta för misshandel av sin kvinnliga partner. Renzetti 
använder en definition som lyder: 

Lesbian battering is a "pattern of violent [or] coercive behaviors whe
reby a lesbian seeks to control the thoughts, beliefs, or conduct of her 
intimate partner or to punish the intimate for resisting the perpetrators 
control" (Renzetti, 1998, s 118). 

Med Renzettis definition liknar lesbisk misshandel den misshan
del som finns inom heterosexuella relationer (se Polks förklaring 
ovan). Men det fanns några skillnader bland annat i utförandet av 
den psykiska och fysiska misshandeln (Renzetti, 1998). Det var inte 
heller självklart att det var den fysiskt större och starkare kvinnan 
i relationen som var den som misshandlade. I Sverige har Tiby och 
Lander (1996) utfört en registerstudie över dödligt våld mot homo
sexuella män. Det var en pilotstudie med syftet att ge en bild av det 
dödliga våldet mot homosexuella män, inte mellan29 homosexuella 
och inte där de homosexuella var kvinnor. Tiby påpekar i sin avhand
ling Hatbrott? att dödligt våld där de inblandade är homosexuella 
i mycket liknar det traditionella våldet (Tiby, 1999). Det kan dock 
vara svårt att avgöra om den homosexuella livsstilen är inblandad 
i motivet eller inte. Dödligt våld mellan och mot homosexuella är 
fortfarande ett tämligen outforskat område. 

För att förstå dödligt våld har också andra teoretiska utgångspunk
ter med strukturella ansatser använts . Jensen pekar på några områ
den där kön inte uppmärksammats och där tyngdpunkten i stället lig
ger på ekonomiska villkor, som i deprivation theory; där fokus ligger 
28 Se till exempel Brownes studie (1987). 

29 Endast en av de sju (av tio) identifierade gärningsmannen var homosexuell (Tiby and Lander, 1996). 
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på kommunens och grannskapets utformning av fattiga förorter. Där 
undersöks problem som social rörlighet, fattigdom, urholkning av fa
miljestöd och där återfinns många etniska minoriteter (Jensen, 2001). 
Jensen kallar det för teorier om social disorganization-community 
disruption då detta leder till social disorganisation utifrån områdets 
oförmåga att jobba för gemensamma mål. Ett annat teoriområde som 
Jensen kritiserar handlar om kulturella och subkulturella förklaringar. 
Här undersöks normer och värderingar som är knutna till våld inom 
ett speciellt område eller kultur. Jensen kritiserar också teoretiska 
ansatser s om använts inom ramen för kriminologi med feministiska 
perspektiv. Hon menar att de inte har berört det dödliga våldet utan 
endast mer generella teorier om kvinnors brottslighet. 

Gender equality 

När man studerar kvinnor som förövare av dödligt våld blir det 
påtagligt att problematisera våld utifrån kön. Till skillnad från Mann 
som i sin studie tydligt uttrycker att, "violence is a human and not 
a gender issue" (Mann, 1996, s 37), är väl Jensen den som tydligast 
tar fasta på att problematisera våld med kön som analysinstrument 
(Jensen, 2001). Jensen pekar på betydelsen av att jämföra kvinnors och 
mäns dödliga våld för att bland annat undersöka skillnader utifrån 
relation till offret. Hon teoretiserar sina fynd med begreppet gender 
equality som pekar på skillnader mellan kvinnor och män i ett parför
hållande. Genom att beskriva ett idealt samhälle ur jämställdhetssyn
punkt så belyser begreppet särskilt vardagen för kvinnor och män då 
de befinner sig i ett parförhållande. Hennes analytiska begrepp är: 

... gender equality to refer to the state in which men and women have 
equal access to valued resources. In a state with gender equality, the 
gender of otherwise equal persons will have no impact on their life chan
ces, opportunities, expectations, or other features of their social lives. 
Gender equality is conceptualized as a variable representing degrees of 
the gender equality ideal whose levels are worthy of study as predictors 
of behavior (Jensen, 2001, s 3). 

Med beskrivande storstadsdata30 finner hon skillnader i föröva
rens relation till offret, där män oftast dödar bekanta och därefter 

30 179 städer med en population av 100 000 eller mer i USA 1990 (Jensen, 2001). 
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obekanta. Dessa båda grupper är större än familjemedlemmar och 
partners även då båda kategorierna slås samman. Likt andra studier 
som redovisats ovan visar Jensen att kvinnor oftast dödar sin partner, 
därefter bekanta och på tredje plats familjemedlemmar, sist dödar de 
obekanta. Jensen pekar på stora skillnader mellan två mycket olika 
grupper av offer där kontexten sett helt olika ut. Män dödar alltså 
hellre i en offentlig kontext och kvinnor i den privata sfären. Så även 
detta område följer den feministiska iakttagelsen om distinktionen 
offentligt/privat, att män huvudsakligen lever på den offentliga are
nan medan kvinnors liv rör sig kring hemmet. 

Jensen finner alltså två skillnader, för det första skillnaden i volym, 
för det andra fördelningen av dödligt våld i relationen mellan förö
vare och offer. Hon är starkt kritisk till hur traditionell teori har miss
lyckats i att observera den påverkan dessa skillnader gör. Skillnaden i 
kön har ignorerats teoretiskt och kan ha lett till onyanserade resultat, 
menar hon. För det andra har kriminologin härmed undanhållits 
betydelsefulla analyser av kvinnors dödliga våld. Utan dessa är det 
omöjligt att se användbarheten av traditionell teori för kvinnor och 
om/hur den skiljer sig från användbarheten på män (Jensen, 2001). 
En kort sammanfattning av Jensens resultat visar att kvinnors dödliga 
våld kan ses som en indikator på kvinnors livskvalitet. Hon undersö
ker alltså betydelsen av kontext, olika dimensioner av det patriarkala 
samhället som ekonomiska och sociala villkor. Hon pekar också på 
vikten av att gå utöver gender och inkludera delar av mer traditionell 
mordforskning. Av kvinnors förbättrade livsvillkor följer, menar Jensen, 
att antalet kvinnor som dödar minskar samtidigt som kvinnors livskva
litet ökar. 

Den kvantitativa studie som Jensen utfört ser jag som den tredje 
hörnpelaren i forskning 0111 kvinnors dödliga våld. Totman genom
förde den första stora studien och insåg tydligt vikten av kvinnans 
relation till offret och var den första att adressera betydelsen av kvin
nans situation i samhället (Totman, 1978). Browne var den andra, 
som nästan 10 år senare undersökte den vanligaste relationen mellan 
förövare och offer, män som misshandlade kvinnor och som tydlig
gjorde deras situation (Browne, 1987). Slutligen kommer Jensen som 
13 år efter Browne studerar kvinnors dödliga våld alla kategorier. Hon 
har med ett tydligt feministiskt begrepp, gender equality, analyserat 
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resultaten och visar därmed hur kvinnors position i samhället har 
betydelse för hur vi kan förstå kvinnors dödliga våld (Jensen, 2001). 

Implikationer för fortsatt forskning 
Jensen (2001) har också tankar om fortsatt forskning inom området. 

För det första vill hon tydliggöra betydelsen av en fortsatt diskussion 
om det dödliga våldets kontext. Detta med särskild betoning på hur 
kvinnors liv påverkar det sammanhang i vilket de dödar. För det andra 
finner hon det nödvändigt att rikta sig till teoribildningen, inte bara 
den komplexitet som kön utgör utan också faktorer som inte har med 
gender equality att göra. I och med detta, menar hon, kan forskningen 
ta några steg längre till utvecklingen av en komplett teoretisk modell 
för kvinnors dödliga våld31. Det är också viktigt, menar hon slutligen, 
att fundera över olika metoders begränsningar samt hur olika tillväga
gångssätt kan komplettera och fördjupa kunskapen. Nästa steg, menar 
Jensen, är att undersöka betydelsen av vad, som hon uttrycker det, 
bristen på gender equality har för konsekvenser i kvinnors liv i fall där 
de dödat. Här pekar hon på Brownes kvalitativa studie som ett gott 
exempel (Browne, 1987). Ytterligare kvalitativ forskning behövs också 
på områden som fattigdom, hur erfarenheter av kön påverkar kvinnors 
liv och hur olika typer av dödligt våld skiljer sig åt (Jensen, 2001). 

Vid en genomgång av ett forskningsområde som växer sig allt större 
blir bristen på djup mycket tydligt. De allra flesta studier har varit 
kvantitativa till sin karaktär och ett exempel på en omfattande och 
feministiskt präglad studie är Jensens. Den studie som genomförs i 
den här uppsatsen saknar naturligtvis bredd med sitt enda fall men 
den saknar inte djup. Det som är nytt är den narrativa ansatsen samt 
en feministisk teorianvändning. Det kan sägas vara en strävan efter 
djup i två avseenden, dels undersöks upplevelser och erfarenheter på 
individplanet, dels söker jag, med en teoretisk ansats, brygga över till 
det sammanhang Hedda befinner sig inom. 

31 Nå got jag inte kan förstå, livet är för komplext för att kunna fångas i en komplett modell. 
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Etiska överväganden 

Att forska på ett sensitivt område - vad innebär det? 
Att studera kvinnor som utfört ett så allvarligt brott som att döda 

en annan människa medför en rad forskningsetiska och metodolo
giska problem och dilemman. Redan i början av mitt projekt ställdes 
en rad frågor om hur jag skulle gripa mig an detta. Tidigt insåg jag att 
det fenomen jag valt att studera skulle medföra svårigheter som till 
exempel hur jag skulle förfara vid framställningen av materialet, det 
skulle lätt kunna bli så kallad socialporr. Med tanke på medias stora 
intresse för dödligt våld kunde jag ana att mitt projekt skulle intres
sera även press och TV. Det skulle bli en tunn lina att balansera på. 

Att studera kvinnor som begått dödligt våld är alltså att på förhand 
veta att det är ett känsligt forskningsområde, särskilt som så få utför så
dana brott. Men det är inte enbart av den orsaken, det är också själva 
handlingen som medför att forskaren måste förhålla sig till vad som 
kan hända när en intervjuperson än en gång tar upp vad hon gjort. 
Kvinnorna har berättat många gånger tidigare, i en mordutredning är 
förhören många och rättegångstiden ofta utdragen. När en forskare 
kommer så blir situationen delvis ny, de ska berätta igen, men nu i 
en ny situation. Det är då viktigt att poängtera att det vare sig är ett 
förhör eller en terapisituation. Det är viktigt att forskaren tar ansvar 
för - så långt möjligt är - vad hon iscensätter32. Flera av kvinnorna 
uttryckte också att en av anledningarna till att de ville bli intervjuade 

32 Det är också en av anledningarna till att jag valt kvinnor som sitter i fängelse, där finns det människor runt 
omkring dem ifall intervjusituationen skulle bli emotionellt jobbig. Det kan röra sig om en kontaktman som de har 
förtroende för eller andra interner som har varit med om samma sak. Det andra skälet är att det är rimligt att om 
man begått ett brott så får det anses att brottet är sonat då påföljden är fullföljd. 
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i ett forskningssammanhang var att de skulle få chansen att berätta 
om sitt liv. De skulle då få möjlighet att på ett nytt sätt uttrycka vad 
de varit med om. De flesta kvinnorna uttryckte också att de ville delta 
i projektet för att öka kunskapen om kvinnor i deras situation. Några 
kvinnor berättade att de vid intervjun hade kunnat berätta sådant de 
aldrig förr sagt till någon. 

Då känsliga fenomen beforskas ställs många frågor på sin spets. 
I den här studien reses frågor som har metodologiska, etiska och lag
liga förtecken. En fråga att besvara är om det över huvud taget är ett 
lämpligt område att forska om. Om det är så gå r det då att välja vilken 
metod som helst i ett sådant projekt? Vilka etiska problem följer med 
den metod som väljs och finns det några juridiska spörsmål som måste 
beaktas? Kan det till och med vara så att ett forskningsområde som 
detta kan medföra konsekvenser som påverkar forskarens egen vardag? 
I det här kapitlet ska frågor som rör etiska spörsmål besvaras, en del 
metodologiska frågor kommer också att beröras eftersom de ofta går 
in i varandra. 

Är kvinnors dödliga våld ett forskningsbart område? 
Den här frågan kommer jag att försöka besvara utifrån tre synvink

lar. För det första, är det av betydelse att studera en grupp kvinnor och 
deras villkor trots att det är en så liten grupp i förhållande till männen? 
För det andra, är det möjligt att studera en grupp kvinnor som efter
som de är få också kan vara lätta att identifiera? För det tredje, att döda 
en annan människa är ett mycket grovt och existentiellt svårt brott, en 
traumatisk upplevelse som Christianson uttrycker det (1996b). Ar det 
etiskt försvarbart att utsätta dessa kvinnor för forskning? 

Få-fråga ett 

Vid en internationell kvinnokonferens fick jag frågan: "Varför stu
derar du kvinnors dödliga våld och inte mäns då det är män som står 
för huvuddelen av våldet som riktas mot en partner"? Det är en bra 
fråga och jag har funderat över hur man med ett feministiskt per
spektiv kan förstå kvinnor som utövare av en handling som är mycket 
svår att acceptera. Vi är vana vid att se kvinnan som offer, den som 
någon/något utsätter för våld och förtryck. Då är det svårt att se att 
även kvinnor kan utföra våld. Då kvinnor dödar sina misshandlande 
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män kan vi lätt infoga det i den feministiska perspektivramen, men 
hur förstår vi en mor som dödat sitt barn? Hur kan vi förstå att en 
kvinna dödar en för henne obekant person? Hur kan vi förstå att hon 
dödar en kvinnlig bekant? 

Det här är stora och svåra frågor som den här uppsatsen delvis för
söker förstå. Jag accepterar inte ett "de är så få-argument" när det ofta 
annars är ett argument för varför kvinnor inte omfattas i den tradi
tionella forskningen. Vad som blir viktigt här är att se att olika nivåer 
sammanblandas. Med den feministiska rörelsen som botten för de 
feministiska teorier som vi har idag så ha r vi den aktivistiska nivån, 
alltså den där kvinnokampen förs. Sedan har vi den feministiskt 
vetenskapliga nivån dit vetenskapliga diskussioner hör. Dessa i sin tur 
förhåller sig till en allmänvetenskaplig nivå. Dessa nivåer är förstås 
inte alltid klart åtskilda från varandra utan mellan nivåerna finns och 
bör också finnas överlappningar. Frågeställaren i kapitlets början talar 
utifrån den aktivistiska nivån med överlappningar till en feministisk 
vetenskaplig nivå. Jag talade den gången mer utifrån en vetenskaplig 
nivå då föreläsningen handlade om att redovisa resultat från en dom
studie. Under den påföljande diskussionen kom vi också in på den 
feministiskt vetenskapliga nivån. Det intressanta i min studie är just 
det faktum att det är så få kvinnor som utför dessa brott i förhållande 
till männen. Fenomenet är således redan från början uttalat könat. 

Få-fråga två 

För det andra, är det möjligt att studera en grupp som är så lit en 
och lätt att identifiera? Gör jag det dessutom inte svårare genom att 
använda den metod jag valt? Eftersom jag valt att studera fenomenet 
utifrån narrativ metod med ett livshistoriskt perspektiv innebär det att 
jag utgår från en enskild kvinnas livsberättelse. Det kan tyckas svårt, 
för att inte säga o möjligt att presentera intervjun på så sätt a tt den 
enskilda kvinnan inte kan identifieras. Poängen i den metoden är 
ofta att livet får läsas i sin helhet. Men om det sättet väljs kommer en 
del av kvinnorna att vara lätta att identifiera. Eftersom media valt att 
exploatera vissa av dessa brot t är det möjligt att känna igen vem det 
handlar om, särskilt då det gäller berättelsen om själva brottet. Detta 
gäller särskilt de kvinnor som media har valt att exploatera utifrån det 
sammanhang och det sätt som brottet utförts. 
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Valet att använda endast en kvinnas livsberättelse kan tyckas para
doxalt. Men detta har gjorts efter noggrant övervägande, eftersom 
endast tre kvinnor av åtta stod kvar i projektet då personberättelserna 
skulle godkännas för användning. Ur denna livsberättelse har sedan 
valts två berättelser i sin helhet samt utvalda mindre delar. 

Den första berättelsen handlar om Heddas graviditet och förloss
ning, den andra om brottet. Graviditet och förlossning är naturligtvis 
personliga för varje kvinna som är med om den, men de är var för sig 
ändå inte så olika varandra. Vad gäller brottet har den här kvinnan inte 
figurerat i pressen och brottet är inte så olik t andra brott med dödlig 
utgång i det sammanhang det skedde. Det viktigaste argumentet är 
dock att Hedda själv vid genomgången av personberättelsen tyckte att 
hennes berättelse skulle vara svår att identifiera. Hon sa, "det här är det 
ju ändå många som kan ha varit med om". Berättelsen är också aviden
tifierad på sedvanligt sätt så risken för att någon skulle veta exakt vilken 
kvinna som har givit upphov till berättelserna bedömer jag som liten. 

Nackdelarna med det fenomen jag valt att undersöka ur metodsyn
punkt är att livet inte kan publiceras i sin helhet. Det kan också vara 
en nackdel att forskaren luras att fastna, att se livsh istorien i krono
logisk ordning och därmed låsa sig i ett individperspektiv. Det kan 
dessutom finnas risk att se brottshändelsen som en händelse följd av 
en särskild sorts barndom, tonårstid etc. 

Nackdelar kan dock bli fördelar. Det som lätt blir ett determinis
tiskt livsperspektiv måste med hänsyn till att kvinnorna är så få brytas 
upp och föras från individnivå upp till symbolnivå. Från en livsbe
rättelse väljs två berättelser och efter analys genereras begrepp som 
sedan används för tolkning av berättelserna. Detta innebär att livsbe
rättelsen inte visas i sin helhet utan i två berättelser med trådar som 
kan dras till respektive begrepp. Så trots identifieringsproblematiken 
blir metoden användbar. Vid intervjun får kvinnorna möjlighet att 
tänka igenom alla delar av livet i form av berättelser om olika episo
der och händelser. Berättelserna blir sedan ett mycket bra underlag 
för att använda narrativ metod med en grupp kvinnor vars handlingar 
gjort dem till en känslig grupp att intervjua. Förhoppningsvis har här 
skett en metodutveckling som just problemet med identifikation och 
känslighet tvingat mig till. Det kan ha lett till ett nytt perspektiv där 
förståelsen för fenomenet kvinnors våldsbrott har vidgats. 
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Om att återuppleva traumatiska händelser 

Ar det etiskt försvarbart att utsätta kvinnor som så många gånger i 
förhör, rättegång och media redan fått både berätta och höra om vad 
de gjort? Vad kommer att hända med kvinnorna då de uppmanas 
återuppleva både sina liv och det brott de utfört? Innan jag hade 
kommit så långt som till fängelset för att påbörja intervjuarbetet und
rade jag om det skulle vara svårt att få tillstånd av kvinnorna att inter
vjua dem. En del av de som arbetar på fängelser eller på andra sätt 
var förtrogna med miljön menade att de intagna har "så tråkigt att de 
säkert vill bli intervjuade". Det visade sig också sedan vara så att de 
flesta kvinnorna gärna ville bli intervjuade. Inte så mycket för att de 
hade tråkigt utan mer för att de tyckte att det var viktigt att synliggöra 
kvinnors brott och i vilka sammanhang de utförs. Så här säger en av 
kvinnorna när vi pratar om varför hon vill låta sig intervjuas, 

Man är ju inte speciellt stolt över vad man har gjort, men jag tycker 
ändå det där att, jag tycker det är bra när någon rör om i vissa grejer och 
särskilt det där med kvinnor i fängelse. Sedan det här som jag tycker är 
väldigt dåligt då, med misshandel och förtryck i hemmet och allt det här. 
Jag tror ju inte dom kommer någonstans med det men ju mer öppet det 
blir så tror jag ändå att det finns fler och fler kvinnor som har chans och 
bryta sig loss (Elin, 1998). 

Många uttryckte också att de tyckte det var bra att få berätta hela 
sin livshistoria, inklusive brottet, kanske för att jag inte är polis el
ler domstolsrepresentant. En del tyckte också att detta att få berätta, 
många gånger sådant de aldrig berättat i det förra sammanhanget 
hjälpte dem vidare i något som jag kallar brottsprocessen. Alltså den 
process som påbörjas när mordet utförs och fram till ett liv i en nå
gorlunda förståelse och acceptans över att de utfört det brott de gjort. 
I någon mening kommer den processen aldrig helt att ta slut och 
kanske handlar det om att de måste förlåta sig själva, utan att för den 
skull frånsäga sig ansvaret över brottet. 

Etiska prövningar 
Projektet är inte regelrätt prövat i etisk kommitté men det kan sägas 

vara väl prövat i olika instanser likväl. Första granskningen ägde rum 
då projektet blev finansierat under två år av Forskningsrådsnämnden 
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(FRN). Redan från början har jag också diskuterat mitt projekt i olika 
seminarier både på hemmaplan och vid seminarier i andra länder. 
De hörnpelare som jag utgått från är Humanistisk-samhällsveten-
skapliga forskningsrådets (HSFR:s) etiska principer. Datainspektio
nen har också granskat mitt projekt i och med att jag ansökte om 
att upprätta ett personregister, projektet fick tillstånd till detta (Dnr 
6296-95) och en rad föreskrifter följde med tillståndet. Sist men inte 
minst har projektet diskuterats ett flertal gånger på institutionen för 
socialt arbete, både i början av arbetet, men också fortlöpande under 
arbetets gång. 

Ett mediaintressant projekt 

Vad kommer att hända då hela eller delar av mitt projekt kommer 
ut till allmänheten? Den frågan har föranlett mycken tankemöda 
och vånda. Hur skulle jag förhålla mig till media? Både dagstidning
ar, kvällspress och TV har ringt mig många gånger under projektets 
gång. Från början var det lätt att hänvisa till att det ännu inte fanns 
några resultat att presentera. Allt eftersom projektet framskred har det 
varit svårare och svårare att använda den ursäkten. Jag har också kun
nat hänvisa till att resultaten inte varit publicerade i en vetenskaplig 
tidskrift och innan dess kunde jag inte medge publicering i annan 
press. Varför jag kategoriskt tackat nej hör till den rädsla som funnits 
kring hur media skulle kunna framställa detta projekt. Det jag som 
feministisk forskare minst av allt vill är att den grupp kvinnor som 
min forskning förhoppningsvis kommer att öka kunskapen om, inte 
ska bli uthängda i tabloid form. De har redan i samband med brott 
och rättegång ofta varit föremål för pressens blickar, många gånger 
utan tillåtelse. Som en av kvinnorna uttryckte det när en tidning 
hade tagit upp hennes mål, "sen är det så att när det hände då, då var 
det så vinklat att 3/4 inte stämde, 1/4 av det dom skrev var sant". 

Det här skapar ett dilemma. Forskning utförs för att öka kunskap 
om ett speciellt fenomen och den kunskapen skall inte enbart föras 
ut i forskarsamhället utan den ska enl igt tredje-bens-uppgiften även 
föras ut till allmänheten. Nilsen har påpekat detta när det gäller livs-
historie-forskning, hon menar att det finns ett dubbelt skäl i den här 
typen av forskning: 

first to gain a wider understanding of people s lives in a society and cul-
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ture at a particular time; and a second to place an individual at the cen
ter of that understanding, so that the particular society, at the time at 
which she l ives, can be seen through her eyes and her understanding 
of it (Nilsen, 1992, s 102 ). 

Vid ett tillfälle hade jag kommit överens med en journalist som 
var villig att skriva med visst inflytande från min sida. Med tiden har 
jag funnit att den totala kontrollen nog kanske mest hörde ihop med 
min rädsla och att det finns andra sätt att undvika negativ publicering. 
Jag har nu också gått med på en intervju i en så kallad kvällstidning. 
Jag fick läsa a rtikeln och godkänna den innan den publicerades. En 
av kvinnorna, skrev sedan ett brev till mig där hon tackade för en bra 
artikel, vilket var väldigt roligt! 

Exploatering 
En annan sida vad gäller medias intresse, har tydliggjorts när det 

gäller kvinnor och barn som varit utsatta för incest. Vid sidan om de 
seriösa artiklar som har hjälpt till att medvetandegöra ett nygammalt 
fenomen har också artiklar skrivits som i huvudsak har använts för 
att öka upplagorna. Då det gäller TV har vi sett otaliga talk-shows 
där ämnet tagits upp. Berättelserna om dessa kv innor och barn är 
fyllda med mäns våld och utnyttjande. Detta kan utlösa minnen hos 
dem som tittar men också hos dem som är involverade i dessa pro
gram. Detta kan vara en bidragande orsak t ill varför deras historier 
ofta omformas till mindre farliga och hotfulla framställanden. Alcoff 
och Gray (1993) diskuterade det i sin artikel Survivor discourse: trans
gressing or recuperation och menade att tendensen: "will always be 
for the dominant discourse to silence such speech or, failing this, to 
channel it into nonthreatening outlets". De menar att media ofta: 

use the presence of survivors for shock value and to pander to a sadistic 
voyeurism among viewers, focusing on the details of the violations with 
close-ups of survivors' anguished expressions (Alcoff & Gray, 1993, s 262). 

I det feministiska projektet ingår ett åtagande om förändring av 
kvinnors villkor just genom samhällets diskurser och därför måste 
dessa berättelser berättas. Det är viktigt att detta görs på bästa möjliga 
sätt. Det räcker inte med att befinna sig i forskarsamhället, det är 
också nödvändigt att kommunicera med andra i dessa frågor. 
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Dilemmat livsberättelser som metod och etik 
Feministisk kvalitativ forskning delar med den tolkande traditionen 

inom kvalitativ metod antagandet om en intersubjektivitet mellan 
den intervjuade och forskaren. Men här finns också minst två in
byggda problem. För det första, när forskaren försöker åstadkomma 
en subjekt-subjekt relation mellan den intervjuade och sig själv och 
när de träffats i många timmar har en närhet uppstått mellan dem. 
Forskaren har fått delta i hennes liv genom berättelsen om densam
ma och har tagit del av många aspekter i det som är både goda och 
dåliga. När forskaren sedan presenterar materialet som framkommit 
ur en process där intervjupersonen konstruerar sin historia tillsam
mans och genom forskaren, är det då en form av svek? Viss erligen 
ska varje kvinna få läsa sin personberättelse och då ges möjlighet att 
ta bort eller lägga till sådant som missuppfattats eller som hon ser 
som för privat. Men ändå? Det kan vara svårt att protestera då kvin
nan ser det färdiga resultatet. Detta är något som Stacey diskuterade 
i sin artikel Can there be a feminist ethnography (Stacey, 1988) likaså 
har Nilsen funderat i samma banor och hennes lösning är att: 

By discussing the intentions of a particular research project with the in
formants involved and the different ways of presenting results, it may be 
possible to minimize the risks of people feeling "betrayed" through the 
process as it moves beyond their control (Nilsen, 1992, s 103). 

Detta dilemma var mycket närvarande när jag intervjuade Libby33. 
Hon hade gett mig sin livsberättelse och kunde jag ta med mig den 
till den motsatta delen av världen utan att hon visste vad som hände 
med den? Vi diskuterade detta problem vid många tillfällen och det 
kändes viktigt för mig att hon kunde läsa manuskriptet och ha sitt 
att säga om det. Vi diskuterade också b etydelsen av att presentera 
historien med hennes ord och att hennes tolkningar skulle stå orörda 
men att mina tolkningar i sin tur inte kunde ändras av henne34. Libby 
hade också sina skäl till att låta sig intervjuas: 

I very much wanted to take the opportunity to let the "why" behind my 
story show, and perhaps give some understanding not only of my own 

33 Intervjun med Libby finns beskriven i en rapport och handlar om en kvinna på Nya Zeeland som satt på livstid för 
mord som hon begått tillsammans med sin man (Moen, 1993) 

34 Som jag också nämnt ovan kommer det att ske i nuvarande studie. 
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behaviour, but of other people considered deviant (Moen, 1993, s 57). 

För det andra är det viktigt att inse att hur mycket man än försöker 
få till en subjekt-subjekt relation kommer man inte undan den in
byggda maktassymetri som ligger fast. Davies och Esseveld (1989) 
menar att även om en icke-hierarkisk intervju eftersträvas så är det 
inte ett möte mellan två absoluta jämlikar. Det faktum att jag är en 
forskare som kommer utifrån, sitter några timmar och sedan kan gå 
därifrån när jag själv bestämmer gör att jag sitter i en maktposition. 
Det gäller dubbelt när det rör intervjuer med människor som sitter 
i fängelse, de är till och med inlåsta. 

Att låta kvinnorna läsa och diskutera både avsikten med projektet 
och personberättelsen som ligger till grund för analys och tolkning 
minskar risken för att de exploateras. Det var också ett sätt att ge den 
intervjuade så stor k ontroll som möjligt över vad som händer med 
hennes liv. Därutöver är det också i linje med den feministiska inten
tionen att inte forska på utan med de berörda kvinnorna. 

Konsekvenser för forskaren 
Lundgren (1994) skrev om hur svårigheten att konfronteras med 

erfarenheter av sexualiserat våld och mänskligt lidande leder till fors
karens känsla av att vara utsatt för chock och förvirring. Det är inte på 
något vis lätt att forska inom ett område som inrymmer konsekven
serna av att döda en annan person. Att läsa domarna var det första jag 
konfronterades med och domar om dödligt våld innehåller mycket 
otäcka saker att läsa och ta in. Då arbetet påbörjades med materialet 
hade jag just kommit tillbaka i arbete från att ha varit barnledig. Att 
då läsa om mödrar som dödat sitt eller sina barn var inte lätt. Domar
na innehöll också alla detaljer om hur brottet gick till och utlåtande 
från rättsläkare. Det var många och ibland långa beskrivningar som 
innehöll mycket blod, sår och antal hugg, beroende på vilket sätt som 
offret bragts om livet. När det gäller intervjuerna gick det bra i själva 
intervjusituationen, då var jag koncentrerad på att upprätta en dialog 
och att lyssna. Men det är intressant att jag under utskrivningen av 
intervjuerna var mycket, mycket trött, drogs med långa förkylningar 
och till slut fick lunginflammation. Olsson (1987) beskrev detta väl 
i sin artikel Det svåra sökandet efter kunskap eller Vem är jag och 
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vem är den andre. Där berättade hon om hur sjuk hon blev av sit t 
arbete med att intervjua prostituerade. I det arbetet blev också Olsson 
deprimerad och hade tidvis svårt att umgås med dem hon hade i sin 
vänkrets. Hon beskrev också hur svårt det var att pendla mellan de 
olika världarna. Prostitutionens värld trängde under intervjuarbetet 
alltmer in i den egna världen med arbete och vänner. 

Att lyssna till en människas berättelse om sitt liv och sina erfarenheter 
är samtidigt att få en överblick, en kartskiss i sin hand. Det individuella 
ödet är intimt länkat till familj och samhälle och de förtryckarmekanis-
mer som kan resultera i självdestruktion (Olsson, 1987, s 6 ). 

Ulla Holm som var bihandledare med huvudansvaret för intervju
delen i mitt projekt påtalade mer än en gång att det inte var en slump 
att jag var sjuk. Men då hon bor långt bort var det svårt att få den täta 
och annorlunda kontakt som jag till slut insåg behövdes. Jag fick då 
hjälp med detta av en kollega. Meta Lindström på min institution 
har lång erfarenhet av det praktiska sociala arbetet och erfarenhet 
av att befinna sig inom forskning i ämnet socialt arbete. Vi träffades 
regelbundet en gång i veckan under en termin och hon hjälpte mig 
så jag till slut kunde sortera ut vad som hörde var. Det var viktigt 
att se vad so m hörde till kvinnorna, vad som hörde till forskningen 
och vad som hörde till mitt eget förhållande till dessa båda. I bästa 
fall uppstår då också en produktiv dialektik mellan mina personliga 
erfarenheter av själva intervjuprocessen och den analys som sedan 
produceras. Meta och jag hävdar att vi här var på god väg att skapa 
något nytt, ett mellanting mellan traditionell terapi och vetenskaplig 
handledning. Vi hävdar också att detta kunde skapas för att vi båda 
är socionomer och befinner oss inom ämnet socialt arbete. Att som 
Lundgren och hennes kollegor ha en feministisk forskargrupp är väl
digt bra. Men det är inte alla som har tillgång till kollegor som sysslar 
med samma område som en själv 35. 

Hearn (1998) fick i sitt arbete med att forska om och arbeta mot 
mäns våld mot kvinnor anledning att fundera på hur sådan känslo
mässigt krävande forskning påverkar en som person. Han kallade det 
för the emotions of research. Till skillnad från att se forskning som 
något som är bortkopplat från forskaren och konventionellt objektivt 

35 Se också Sherryl Kleinman och Martha A. Copps bok "Emotions and fieldwork" (Kleinman & Copp, 1993)-
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menar han att forskning om våld är en process som kräver ett emotio
nellt gensvar. Det involverar ett engagemang och ett åtagande som 
kan ge en hel rad sociala, fysiska o ch psykologiska efterverkningar. 
Han menar också att det blev speciellt för honom, eftersom han som 
man forskar om andra mäns våld, det griper tag i mäns egna erfaren
heter av att vara man. Under den tid som han bedrev sitt arbete med 
mäns våld befann han sig i ett konstant tillstånd av stress och en käns
la av att vara i ständig beredskap. Hearn hade en känsla av att något 
kunde gå absolut fel. Kanske skulle den man han intervjuade nästa 
dag döda den kvinna han levde med. Under en lång tid upplevde 
han en blandning av känslor som att ständigt vara beredd och att vara 
i nära-depression. Det hände till och med att han olyckligtvis skadade 
sig själv strax innan en intervju så att han inte kunde gå dit (Hearn, 
1998). Hearn påtalar spänningen mellan att gå fr ån det emotionellt 
krävande arbetet som intervjuer, utskrivandet och analys av dessa 
innebär till det rutinarbete som också utförs. Detta är något som jag 
också erfarit, att ena stunden vara djupt inne i utskrivandet av ett sär
skilt känsligt avsnitt under intervjun. Du hör kvinnans röst i dina öron 
och har henne bokstavligen inne i huvudet - i kroppen. Då kommer 
en knackning på dörren och tränger sig på. Någon påminner om ett 
möte och jag tittar lite förvirrat upp och försöker förstå vad hon säger. 
Så kan det vara i en vardag för en forskare som kvalitativt arbetar med 
våld. Liksom Hearn vill jag avsluta med att påpeka att: 

anyone contemplating doing research on mens (kvinnors/EM) violence 
needs to be aware of the likely emotional and other effects, and to make 
suitable arrangements for handling them (Hearn, 1998, s 56). 
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Kapitel 4 

Narrativ metod och min tillämpning 

En dag i slutet av februari 1998 stiger jag av tåget i ett litet samhälle som 
har sin sedvanliga pizzeria, sitt Konsum och en blomsterhandel med röda 
begonior i skyltfönstret. Solen skiner denna februariförmiddag men ett 
oväder har utlovats och dess första moln har redan börjat nagga solen 
i kanten. Det är en kort promenad som till en början leder rakt genom sam
hället och efter en stund skymtas en sjö med en smal pontonbro. I slutet 
av bron, väl synligt uppe på en kulle ligger ett vackert gammalt herresäte. 
Då jag kommer närmare tornar plötsligt två stängsel upp sig. Två parallella 
stängsel med taggtråd längst upp och lite senare får jag veta att på som
maren betar tackor med lamm ner gräset mellan stängslen. En stund senare 
har jag kommit fram till fängelseporten som blir upplåst av en vakt efter 
att jag sagt mitt namn och ärende. Jag går in, identifierar mig och hör hur 
porten sakta går i lås bakom min rygg. Nu har jag kommit till fängelset där 
mitt arbete skulle börja med att intervjua de kvinnor som hade blivit dömda 
till fängelse för mord, dråp, barnadråp eller dödsmisshandel. Dessa kvinnor 
ville berätta sina livshistorier för mig. 

Med dessa rader vill jag låta er läsare följa med en bit på vägen in 
till kvinnornas dåvarande värld när jag nu kommer att redovisa hur 
jag gick till väga i den empiriska delen av min undersökning. I den 
texten kommer också mitt metodval - narrativ metod - att beskrivas 
tillsammans med hur jag tillämpat metoden. 

Kvinnorna tillfrågas 
I början av februari 1998 fick jag svar från min kontaktperson, som 

var klientansvarig på fängelset. Av de elva kvinnor som svarade mot 
mina kriterier (att de dömts antingen för mord, dråp, barnadråp eller 
dödsmisshandel) hade tio kvinnor svarat ja på min förfrågan att bli 
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intervjuade. Den elfte blev aldrig tillfrågad då den klientansvarige 
bedömde att kvinnan inte mådde tillräckligt bra för att ta emot en 
sådan förfrågan. De tio andra lämnade in en anhållan om att de ville 
träffa mig för intervju. Då jag den 26/2 kom fram till anstalten blev jag 
informerad om att en kvinna hade ångrat sig. Hon var långt gånget 
gravid och kände att det skulle bli för besvärligt att gå in i en lång 
intervju om sitt liv och sitt brott. Under tiden som jag höll på med in
troduktionen tackade ytterligare en kvinna nej innan jag träffat henne 
och hon talade inte om sitt skäl till att avböja. Atta kvinnor träffade 
mig för en introduktion. 

Introduktionssamtalen 
Vid samtalen med kontaktpersonen nämnde vi aldrig namn, jag 

hade gett kvinnorna en kod så att v i kunde kommunicera om dem. 
Innan jag träffat kvinnorna sade koden inget om någon av dem. För 
varje kvinna som jag träffade första gången visste jag inte vem hon 
var utan kvinnan själv fick, om hon så vill e, tala om vad hon hette. 
Efter jag träffat dem första gången fick alla ett påhittat namn. 

Intervjun skedde i två steg där jag först träffade varje kvinna för 
ett introduktionssamtal. Det pågick ungefär en timme där jag först 
frågade om jag fick använda bandspelare och sedan berättade om 
hur vår timme skulle komma att se ut. Därefter berättade jag en kort 
livsberättelse om mig själv och bad henne göra detsamma. Detta för 
att vi skulle ha en möjlighet att lära känna varandra lite innan själva 
intervjun. Men också för att hon skulle få en aning om hur intervjun 
skulle gå ti ll. Det visade sig vara bra, för en av kvinnorna upptäckte 
efter introduktionssamtalet att hon inte ville delta längre eftersom 
hon insåg att berättandet skulle komma att involvera hennes familj. 
Hon tackade nej till att gå vidare. Alla informerades också flera 
gånger om möjligheten att avbryta sin medverkan och det slutgiltiga 
medgivandet gavs efter att de fått och godkänt personberättelsen. Då 
någon hoppat av har banden och filerna i datorn raderats och pap
persutskrifterna har rivits sönder. 

Anonymitet pratade vi länge om och jag berättade att band, pap
persutskrifter och annat material förvaras i ett låst kassaskåp. Trans-
kriberingar skyddas i lösenordsskyddade filer på datorn. Alla namn 
och identifierbara detaljer ändras redan vid utskriften. Tillstånd från 
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Datainspektionen (Dnr: 6296-95) har erhållits. Många av kvinnorna 
har erfarenhet av media både från rättegången och senare i fängelset. 
En del hade haft dåliga erfarenheter och försäkrade sig väldigt noga 
om hur jag skulle handskas med det material jag fick av dem. Vi 
talade också om hur jag skulle göra ifall media kontaktade mig. Det 
viktiga är att jag aldrig kommer att tala om kvinnorna med sådana 
detaljer att de kan identifieras. Vid analys och tolkning var det inte 
den enskilda kvinnan utan berättelsen som låg i fokus. 

Eftersom jag tidigare genomfört en studie av 60 domar av de 
kvinnor som under 1986-1995 dömts för mord, dråp, barnadråp och 
dödsmisshandel36 så berättade jag om den. Möjligheten fanns att jag 
läst deras dom och domskäl. Detta för att de skulle veta att jag i så 
fall redan visste en del om dem. Av de kvinnor vilkas dom jag inte 
hade fick jag personnummer och namn för att kunna rekvirera den 
i efterhand. På det sättet hade jag tillgång till samma slags material 
för alla kvinnorna även om domen inte användes i det här arbetet. 
Efter det att intervjuerna var utskrivna skulle jag förkorta dem till 
personberättelser. Den fick de sedan för genomläsning innan jag 
återigen träffade dem. Det skulle bli tredje och sista gången vi sågs 
och sista möjligheten för dem att godkänna att berättelsen användes. 
Jag berättade också om sammanhanget mitt arbete skulle mynna ut 
i. Timmen avslutades med att informera om att intervjun skulle ut
föras i samtalsform där jag ville att hon som intervjuad skulle berätta 
om sitt liv för mig. 

Intervjusamtalen 
Den metod som genomgående använts i detta arbete är narrativ 

metod. Det som står i fokus är de berättelser som kvinnorna berättat. 
Utgångspunkten för intervjuerna var kvinnornas berättelser om sina 
liv och många av de berättelser som där ingår. Varför jag valde att 
få höra om hela livet i stället för enbart brottet var att jag ville få det 
inplacerat i ett sammanhang, den enskilda kvinnans sammanhang. 
Att utföra själva brottet går fort i förhållande till resten av livet men 
som upplevelse tar det stor p lats. Konsekvenserna blev också s tora, 
för de enskilda kvinnorna innebar det att byta från en tillvaro av ett 
liv i frihet till ett liv med många år i fängelse. Riessman (1997) har 
36 Finns som artikelutkast Kvinnors dödliga våld. Sverige 1986-1995. 
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genom sin forskning erfarit att genom berättelser får många män
niskor möjlighet att klargöra och förstå viktiga händelser i sitt liv. 
Särskilt vid tvära brott mot sociala normer och svåra tra uman kan 
man genom att formulera sig i berättelseform ge händelsen ord. 
Därigenom kan man lättare förstå och hitta sin egen förklaring till 
vad som hänt (Riessman, 1997). Detta ska nu inte förväxlas med en 
terapisituation där målet är en förändring hos patienten, utan det är 
en forskningssituation vars syfte är att nå kunskap (Kvale, 1997). 

Att utföra en intervju med ett narrativt förhållningssätt kan låta 
enkelt, särskilt då jag valde att ha endast en utgångsfråga. Men det 
var snarare svårare eller i vart fall osäkrare än att ha ett strikt intervju
formulär framför sig. Det gav en känsla av att inte säkert veta om jag 
frågat allt som kunde vara av intresse. Då jag inte på förhand kunde 
veta hur deras liv varit, hur de upplevt det och sedan berättat för mig 
var min ansats med nödvändighet vid. Eftersom forskning om kvin
nors dödliga våld i huvudsak varit av kvantitativ karaktär ville jag, 
med narrativa livsberättelser som metod, undersöka om och vad en 
sådan metod kunde bidra med. Min förhoppning var att kvinnornas 
berättelser om sitt liv skulle ge en fördjupad förståelse av det brott de 
utfört. Självklart visste både kvinnorna och jag att mitt intresse för 
deras livsberättelse låg i det brott de hade gjort. Det fanns också som 
en underliggande ton i hela samtalet vilket visade sig tydligt som till 
exempel då Elin säger att: 

Nu har jag nästan kommit i slutet på tiden (...) för nu kommer dråpet 
med in i bilden (Elin 1998). 

Kan du berätta för mig om ditt liv? 

Då en kvinna hoppat av efter introduktionen var det sju kvinnor 
som fick frågan. Det kan tyckas vara en svår uppmaning att berätta 
om sitt liv. Var skulle de börja? Vad ville jag att de skulle börja med? 
Eftersom jag valt att inte ha några förhandsfrågor blev de tvungna att 
själva välja var de skulle starta. Då de flesta redan hade talat om nuet, 
det vill säga at t vara i fängelse, under informationstimmen verkade 
det vara enklast att börja från början. De flesta började från barndo
men för att sedan kronologiskt arbeta sig fram till brottet och fram till 
nuet. Men efterhand kom berättelser som låg både framåt och bakåt 
i tiden allt eftersom de mindes. Man kan säga att den röda tråden i 
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berättelsen var livets kronologi medan pärlor av händelser träddes 
upp på tråden vartefter de hittades i asken. Pärlornas färger och for
mer skapade mening och kan liknas vid de olika associationsbanor 
som kom upp. I slutet kom ofta berättelser om fängelsetiden upp 
igen, men också mycket som rörde deras oro om barnen. 

Berättelsen böljar i tid och rum 

Intervjuerna följde kvinnornas egna associationer, något som Davies 
och Esseveld (1989) kallar för den intervjuades logik och är det som 
bör ligga i centrum. Utifrån mina funderingar ställdes uppföjande 
frågor men det var den enskilda kvinnan som styrde samtalet. Däre
mot var det min uppgift att hålla oss inom ramen, vi började alltid 
med att småprata och sedan kom min fråga: "Kan du berätta för mig 
om ditt liv?" som styrde över småpratet till intervjusamtalet. Det var 
också v iktigt att se ti ll att berättelsen om brottet kom när det fanns 
tillräckligt med tid över. Då kunde en bra avslutning hinnas med. 
Att sluta mitt i eller strax ef ter känsliga ämnen lämnar ofta känslor 
hängande i luften. Det kan då ge en känsla av o lust både hos den 
som intervjuas och hos forskaren. Samtalet kan ses so m en stig att 
följa, enkel från början för att sedan bli krokig och lite upp och ner. 
Brottet som var svårast att berätta om ligger på toppen av en kulle. 
Nervägen bör vara tillräckligt lång för att man ska h inna göra ett 
ordentligt avslut på samtalet. Naturligtvis var det inte enbart brottet 
som var svårt att tala om. Många av kvinnorna hade varit med om 
många traumatiska händelser i sitt liv både som barn, tonåring och 
vuxen. Vid de berättelserna fick vi sätta oss en stund på de bänkar 
som stigen erbjöd. 

Berättelser 

Vad är då berättelser? En berättelse skall innehålla minst två 
händelser som länkas ihop och är förbundna med varandra över tid 
(Hydén, 1997). En livsberättelse är en berättelse i vid mening som 
utgör ramen för många händelser i en persons liv. Har man en så 
stor berättelse som den om livet är det nödvändigt att bryta ner den i 
mindre, ur tolkningssypunkt mer hanterbara berättelser. Den första 
uppdelningen kan göras i tre delar som i sig också är ett krav för 
en berättelse. Den ska innehålla en början, en mitt eller kulmen av 
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berättelsen och ett slut. Då brottet är det som initierat studien bety
der det att livet före brottet är början (även om det i levd tid är längre 
än de andra delarna). Brottet blir berättelsens mitt och livet efter 
brottet är slutet på berättelsen. 

Varför använda narrativ metod i mitt arbete? Valet av narrativ metod 
beror först och främst på mitt intresse av att få kvinnornas berättelser 
om hela deras liv. Det var v iktigt att få brottshändelsen i ett livsper
spektiv då det vanligtvis annars är brottet som gör den enskilda kvin
nan intressant. Mitt intresse utgick också från brottet men för att få 
syn på kvinnan behövdes både en distans till och en inplacering av 
brottet i ett större sammanhang. Steget från ett intresse av livshisto
rier som är många berättelser med livet som ram, till narrativ metod 
är inte långt. Med narrativ metod följer en rad sätt att arbeta som ger 
värdefulla analytiska verktyg. 

Syftet med narrativ metod är att undersöka hur den enskilda kvinnan 
skapar ordning i sina livserfarenheter. Då kan hon göra händelsen 
och sitt eget agerande begripligt både inför sig själv och för den som 
lyssnar (Gee, 1991; Riessman, 1993). I och med att hon vill berätta om 
sitt liv blir hon också tvungen att ordna upplevelsen till en berättelse, 
hon måste formulera sig och hitta ord för det upplevda. Det kan 
många gånger vara svårt, särskilt vid traumatiska händelser. Kanske 
har hon inte berättat det för någon vilket innebär att hon kanske inte 
ens satt o rd på alla delar av det som hänt. Det kan också vara så att 
det helt enkelt inte finns ord för det hon upplevt, något som DeVault 
(1990) och Riessman (1993) menar är centralt i feministisk forskning. 
Språket i sig speglar i ett avseende hegemoniskt dominanta mäns 
erfarenheter och dessa kategorier misstämmer ofta med kvinnors 
livserfarenheter. Dessa erfarenheter kan gälla allt från traumatiska 
till vardagliga händelser. Före diskussionen om sexuella övergrepp på 
barn kom igång på 1980-talet hade barn och vuxna kvinnor mycket 
svårt att tala om vad de varit med om. Det fanns inga ord, inte ens 
fenomenet hade ett konventionellt namn. Idag, då vi vet mycket mer 
och media har förmedlat många kvinnors erfarenheter av övergrepp 
är det många kvinnor som förstått vad de varit med om som barn. Då 
var det en händelse som kändes obehaglig eller var skräckfylld men 
inte kunde namnges, bland annat därför var det svårt att berätta för 
någon vuxen om det. 
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Själva berättelsen ligger i fokus för undersökningen i narrativ 
forskning, det är alltså inte den enskilda kvinnan. Möjligen skulle 
man kunna säga att det är kvinnan i relation till hur hon berättar sina 
upplevelser. Eller som Riessman uttrycker det: 

Narrative analysis - and there is no one method here - has to do with 
"how protagonists interpret things, and we can go about systematically 
interpreting their interpretations (Riessman, 1993, s 5). 

Hur-frågan är alltså viktig och det narrativa angreppssättet under
söker den intervjuades berättelse och analyserar hur den är hopsatt, 
de lingvistiska och kulturella källor den kommer från och hur den 
övertygar lyssnaren om dess äkthet (Riessman, 1993). 

Närhet 

Samtalen pågick i cirka tre och en halv timme, det var den tid 
vi hade på oss före eller efter lunch. Några få träffade jag ytterligare 
en gång eftersom jag inte riktigt hade hållit reda på tiden och jag 
upplevde att samtalet blev oavslutat. För att göra det möjligt för en 
kvinna som blir intervjuad om sitt liv att känna förtroende nog för att 
kunna berätta om såväl goda s om otäcka händelser är det viktigt att 
komma nära. Om jag som utfrågare hela tiden ska försöka att hålla 
en distans för att undvika att bli involverad i den andras liv så kom
mer jag med automatik att sätta upp en mur mellan henne och mig. 
Hon kommer ganska snart att uppleva en svårighet att nå mig med 
det hon försöker säga och därmed också komma med en berättelse 
som håller sig på ytan. 

Går det då att komma nära en annan person på tre-fyra timmar? 
Olsson använde ungefär den tiden i sina intervjuer av prostituerade 
och påpekar att intervjuaren finns till för att den andre ska kunna for
mulera sig (Olsson, 1987). Det behövs en tilltro från den intervjuade 
gentemot forskaren och det ska gå att lita på att den som ger den 
andre en berättelse ska kunna ta emot den. Jag gav alla en kort berät
telse om mitt liv vid introduktionssamtalet i syfte att öppna för att 
tilltro skulle kunna komma till stånd. Om jag gav lite till dem skulle 
de kunna ge till mig. Själva idén med att träffa dem en gång innan 
själva intervjun kom igång var också för att ge dem chansen att syna 
mig under ett mindre laddat tillfälle än en intervju. Tilltro skapades 
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också under samtalet genom min uppmärksamhet, mina humman-
den, ögonkontakt, nickanden, leenden, tröst vid gråt och mina frågor 
som ledde samtalet vidare. De mötte någon som var i ntresserad av 
dem som kvinnor, hela kvinnor och inte bara som någon som hade 
utfört ett brott som sällan kvinnor utför. Det faktum att så många ställ
de upp på en intervju visar också på att de uppfattat mig som någon 
som ville lyssna på dem, brottet låg inte i fokus. Det här var nog en ny 
situation för de flesta av kvinnorna och många av dem fick, kanske för 
första gången, sätta ord på sina upplevelser. Olsson (1987) skriver i sitt 
arbete med att intervjua prostituerade att det uppstår ett spänningsfält 
mellan intervjuaren och den intervjuade. Detta spänningsfält beskri
ver Olsson (1987) som ett kreativt fält där något nytt sker. Ny kunskap 
bildas genom den intervjuades berättelser som uppstår i detta fält och 
det är där styrkan finns i en metod där närhet tillåts. 

Trovärdighet 

Går det att få f ram något nytt, något djupare, om den som inter
vjuas har berättat sin historia många gånger förr? Den frågan är väl 
värd att ställa sig i det här arbetet. Alla kvinnorna hade gått igenom 
ändlösa förhör av polis och vid rättegång, dessutom hade de flesta 
gått igenom en rättspsykiatrisk undersökning. Poliser och advokater 
är mest angelägna att få berättelser som har med brottet och den 
närmsta tiden före och efter att göra. Rättspsykiatrin är däremot ofta 
intresserad av att höra om hela livet men de har ett sjukdomsper
spektiv och deras journaler har jag inte haft tillgång till. De har alltså 
fått berätta sin historia om och om igen. Som en av kvinnorna sa till 
mig: 

Jag kan ju berätta den än idag. Jag berättade samma sak för dig som jag 
berättade för polisen, åtta timmar samma sak. Och jag berättar samma 
sak för dig fortfarande. Ska jag ljuga, ändrar man ju berättelsen hela 
tiden, jag kommer ju ihåg det där så klart (Hedda, 1998). 

Det var inte bara Hedda som uttryckte att hon fått berätta många 
gånger den gången hon skulle förhöras om sin medverkan i det brott 
hon utfört. De flesta av kvinnorna uttryckte samma sak som Hed
da. Men den situationen var helt präglad av att rättsväsendet ville 
ha fram den verkliga, sanna, berättelsen 0111 vad som hänt vid ett 
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specifikt tillfälle för att utröna om den häktade kvinnan kunde bin
das vid brottet. Situationen var också präglad av den livssituation som 
kvinnorna befann sig i då de anhållits misstänkta för att ha tagit livet 
av e n annan människa. Att bli och vara anhållen var också d et en 
situation som speciellt påverkat kvinnorna. Plötsligt var de inlåsta 
och de flesta av kvinnorna var också belagda med restriktioner vil
ket innebar att de inte fick några besök eller telefonsamtal, inte fick 
läsa några tidningar och inte fick se på TV. De var rädda för vad de 
gjort och de var rädda för vad som skulle hända med dem, de tänkte 
mycket på hur det gick för de barn och anhöriga som var hemma 
och hur det gick för den dödes anhöriga. I den här situationen var 
lyssnarna, polis och advokat, helt koncentrerade på att lyssna på en 
berättelse, berättelsen Brottet. Här letades efter bevis på att det som 
hade hänt kunde bindas till den person som sitter häktad. De var 
också koncentrerade på att hitta den historiska sanningen (Spence, 
1982) som är strikt tidsbunden och vars syfte är att komma så nära vad 
som verkligen hände som möjligt. 

Om vi nu går över till den situation de befann sig i när inter
vjuerna utfördes var det märkbart hur lång tid som hade gått sedan 
domen fallit och de kommit till fängelset. Under informationen var 
det många som ville uppehålla sig i nuet, de talade om fängelset 
där många upplevde det som väldigt svårt att vara, att de behandla
des som nummer och inte människor. Men det fanns också de som 
upplevde tiden på fängelset som en tid i lugn och ro. Tiden innan 
hade varit kaotisk och de kvinnor som varit misshandlade upplevde 
fängelset som fristad. En del uttryckte tiden i fängelse som att få bra, 
fin mat, saker att göra och en säng att sova i . Vid själva intervju
tillfället hade upptagenheten av nuet avtagit och det gick lättare att 
tala om annat. Jag uppfattade det som att kvinnorna genomgick en 
brottsprocess som handlar om att klara av och till slut acceptera att de 
utfört ett svårt brott. Det hade betydelse för intervjun i vilken fas av 
processen de befann sig när intervjun utfördes. Var i livsberättelsen 
de ville lägga tyngdpunkten och vad de var mest upptagna av. Det 
kunde vara relationen till barnen, arbetet eller undervisningen vid 
anstalten. Det kunde också röra sig om brottet och om den orättvisa 
de upplevt vid rättegången, att inte bli trodda och att de blivit felak
tigt dömda. Två av kvinnorna nekade dessutom till det brott de var 
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dömda för. Därför gick det inte att få deras berättelse om deltagandet 
i brottet. Däremot kunde de berätta om brottet, deras reaktioner över 
att det hänt, men de hävdade att någon annan utfört det. Det var tyd
ligt att ju längre de kommit i processen att acceptera vad som hänt, 
desto lättare hade de att tala om brottet. Däremot var det en del som 
hade glömt själva brottstillfället men i detalj kunde berätta allt som 
hänt före och efter. 

Då jag intervjuade kvinnorna var a lltså inte syftet att binda dem 
vid ett brott utan intresset låg i deras berättelser om livet. Då vi kom 
fram till berättelsen om brottet var det många som i första andetaget 
rabblade upp den sedvanliga historien. En berättelse som ofta var 
utan känslor men utifrån mina frågor (och tystnad) kunde vi oftast 
komma längre. Flera av kvinnorna kunde också säga ti ll mig att de 
berättat sådant de inte berättat för någon förut. En del ville också 
berätta för att andra skulle kunna lära sig något om deras liv. Tiden 
hade också varit en faktor som hjälpt till att nyansera och fördjupa 
brottsberättelsen. Deras egen vilja att förstå sitt handlande och hitta 
en förklaring som de kunde leva med hade också b etydelse. Den 
kvinna som hade kommit längst i detta (då jag t räffade henne för 
uppföljning) hade också kommit ut från den slutna anstalten till en 
öppen. Hon hade kommit så lång t att hon till och med hade varit 
till den dödes gravsten för att lägga blommor. En del av kvinnorna 
hade med sig fotoalbum som stöd i sin berättelse. De ville gärna visa 
kort på sina barn och sin släkt, en del också på den de dödat. Att de 
ville visa mig fotoalbumen tolkar jag som att de ville att jag skulle få 
en större förståelse för deras berättelser. Albumen bidrog till en ökad 
trovärdighet och en möjlighet till närhet. Det var också påfallande 
många som fann en lättnad i att ha träffat mig, de ville att vi skulle 
träffas igen och drog ofta ut på avskedet. De upplevde att personalen 
på anstalten inte lyssnade och medfångarna hade de en annan sorts 
relation till. 

De berättelser jag fått tillgång till vid intervjusamtalen uppfattar 
jag inte som den absoluta sanningen. De får ses som berättelser av 
kvinnor som vid intervjutillfället berättade om sitt liv för och med 
mig som de upplevde att det hade varit. Spence (1982) kallar det för 
narrativ sanning som han definierar som ett kriterium som används 
för att bestämma när en speciell händelse beskrivits så att vi blir fullt 
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nöjda. Att en given förklaring bär med sig en övertygelse om att be
rättelsen är trovärdig. Den berättelse som någon håller för sann är 
också vad hon har att förhålla sig till i livet. 

Efter varje dag som jag intervjuat spelade jag in mina egna reflek-
tioner på band. Detta för att kunna skriva ner detaljer som exempel
vis hur hon såg ut och var klädd, men viktigast var hur det kändes 
inför varje kvinna och vilka känslor intervjun hade gett mig. Det blev 
ett sätt a tt prata/skriva av mig som också gav mig möjlighet till att 
senare reda ut vad som var mina känslor och deras. 

Vid sista intervjun ville kvinnan att jag skulle skriva ett kontrakt 
där jag skrev under på att inte avslöja hennes identitet. Jag tycker det 
finns goda skäl till det och skrev en, Försäkran om anonymitet för in-
formanter i avhandlingsprojektet med arbetsnamnet Mord i vardagen. 
Kvinnors våldsb rott i ett kvinnolivssammanhangti 11 alla kvinnorna. 
Jag tro r att det är en fördel att göra det då det gäller projekt med 
känsliga informanter. 

Transkribering 

Med den metod jag använt kan man säga att de utskrivna sidorna 
sjöd av berättelser, bra, spännande och många. Då jag här skriver om 
sidor av utskrift är det viktigt att komma ihåg att utskrifter är tolkande 
konstruktioner (Kvale, 1997). Då vi skriver ut tolkar vi, en berättelse 
är slut och en annan börjar. Betoningarna är det vi som skriver ut, 
skiljetecknen är det jag som bestämmer. Då Klein (1990) skrev en 
artikel om att renskri va intervjuer och gav den titeln Transkribering 
är en analytisk akt hade hon redan i överskriften fångat in detta. 

Då jag äntligen skulle börja skriva rent banden var nästan Kvales 
(1996) looo-sidorsfrågan ett faktum, i alla fall kändes det så. Inte på 
det sätt som frågan ursprungligen ställdes till Kvale, alltså med den 
betydelsen att vederbörande inte hade klart för sig vilken metod som 
skulle användas för att analysera alla sidor. För mig ligger liknelsen 
i mängden, mitt material visade sig i utskrivet skick vara 464 sidor vil
ket kändes nog så mycket. Då hade jag skrivit ut både introduktions
samtalen och intervjun i hela sin längd. Det som kändes bra var att 
jag visste, om än ganska vagt, på detta stadium att jag hade narrativ 
metod i ryggen även om det visade sig vara nog så svårt. Först skrevs 
all text ut med hm, gäspningar (allt läte) och pauser, för liten paus 
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(p) för stor paus (P). I löptext användes E: då jag pratade och H: då 
Hedda talade. Om jag absolut inte hörde något ord skrevs det som 
(...). Alla platser och namn ändrades för att avidentifera texten. Jag 
skrev all tså av bandet noga som det gick. Även om jag mentalt för
berett mig länge för själva intervjusituationen och givetvis spänt mig 
inför mötet med kvinnorna, så var själva intervjuperioden betydligt 
lättare att genomföra än att skriva ut och bearbeta. Kvinnornas berät
telser gick under skinnet och in i huvudet på mig (se kapitlet ovan). 

Analysarbete i 
Analysarbete i gick i åtta steg och började med att jag gick igenom 

all text från intervjuinspelningen. För varje ny person som pratade 
gjordes ny rad. Jag hade också ny rad då intervjun kom över på nytt 
innehåll. Därefter fick alla stycken en rubrik och på rubrikerna gick 
det att vid ett ytligt svep se vad intervjun handlade om. Det steget 
kallades för analyssteg i. Då det gäller begreppen analys och tolkning 
skiljer jag dessa åt. För mig innebär analys att sortera materialet, göra 
det begripligt och göra det läsvärt så att tolkningar kan äga rum. Med 
begreppet tolkning menar jag att det analyserade materialet tolkas 
med hjälp av den teoriram som jag utifrån analysen förstår blir an
vändbar (Backman, 1998). I mitt sökande efter sätt att analysera gjorde 
jag indelningar efter teman där steg 2 blev att tematisera rubrikerna. 
Här sammanfördes kvinnorna, i steg 1 var det var kvinna för sig. I 
steg 3 bl ev ternana indelade i subteman, exempelvis samlade temat 
Andra män alla berättelser som handlade om andra män än deras 
egen man/partner. I steg 4 tog jag bort vem som hade sagt vad så att 
det inte längre handlade om enskilda kvinnor. I stället kom det att 
handla om kvinnor som begått dödligt våld, meningen var att försöka 
komma från individ till fenomen. 

Steg 5 ägnades åt alla berättelser där det handlade om det dödliga 
våldet och deras förståelse av vad de gjort. I steg 6 skrevs om de teman 
som kom upp: Uppväxt, Föräldrar, Andra män, Övergrepp, Missbruk, 
BröllopFörlossningen/barn, Brottet, Häktning/Straff, Fängelset, och 
Framtiden. Jag försökte alltså se vad som skulle hända ifall jag skrev 
ihop kvinnornas berättelser inom ett tema. Det här var inte ett lätt steg 
och det mesta blev en upprepning av vad kvinnorna sagt själva. Steg 7 
blev att skriva ut de personberättelser som kvinnorna skulle få att läsa 
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och gå igenom innan jag besökte dem för uppföljning. Här skapades 
en kronologisk berättelse som byggdes upp av teman från steg 3. Allt 
oväsentligt som då vi talade om fika, om bandspelaren och så vidare 
skalades bort. Jag gjorde också en språkredigering då det blir lättare 
att läsa men också för avidentifiering, inga dialekter avslöjas. Det sista 
steget (steg 8) i första omgången blev att en andra gång analysera brot
tet med hjälp av f rågor till berättelsen Brottet Jag hade först frågor 
som identifierade aktörerna och därefter kom sex frågor riktade direkt 
till berättelsen, 1) Vad är det som händer? 2) Vad gör kvinnan? 3) Vad 
gör offret? 4) Vad känner kvinnan? 5) Vad i kvinnans berättelse tyder 
på vad offret kan ha känt? Och till sist 6) Den enskilda kvinnans egen 
analys, hennes egen förståelse av vad som hade hänt. 

Vad fick jag nu ut av alla dessa steg? Jag fö rsökte levandegöra 
materialet på olika sätt o ch därigenom lärde jag känna kvinnorna 
och berättelserna väl. Men det var svårt att gå vidare. Under rubriken 
Analysarbete 2 har jag skrivit om detta. Den största nyttan av arbe
tet var att jag kunde arbeta fram personberättelserna. De blev också 
det underlag som jag använde till analysomgång 2 och senare tolk
ning. Att genomföra analysarbete 1 som jag visat ovan inspirerades 
av att jag kontinuerligt läste litteratur om narrativ metod. För mig 
var det nödvändigt att förenkla: jag var tvungen att sitta och prova 
olika idéer för analyser för att komma fram till det som fungerade 
bäst för mitt arbete. I litteraturen fanns flera utarbetade men olika 
konkreta exempel i den narrativa metoden på sätt att analysera. De 
visade hur berättelsen analyserats och sedan kom tolkningen av den
samma. Men hur gjordes själva tolkningen, hur kom forskarna fram? 
Här upplevde jag ett metodologiskt glapp som även andra jag talat 
med hade känt av. Det fanns något diffust här som jag inte kunde 
sätta fingret på och som gjorde att arbetet som gjordes ovan inte fick 
någon egentlig styrning, jag visste i nte hur det skulle leda vidare. 
I avsnittet om analysarbete 2 kommer jag att visa hur jag till slut fann 
en metod som kunde föra mig vidare. 

Återföring av intervjuerna och avhopp 
För mig var det viktigt att uppföljningen av intervjuerna inte en

bart skulle bli att de fick sina utskrifter för att läsa igenom dem och 
godkänna dem. Lika viktigt var att vi skulle få ett avslut på kontakten 
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där kvinnorna fick chansen att tala om hur de upplevt intervjun och 
genomläsningen av materialet. Det sista m ötet genomfördes utan 
bandspelare som en markering att intervjudelen var slut. Nu gällde 
samtalet det vi uträttat tillsammans för att sedan kunna säga hejdå på 
ett så öppet sätt som möjligt. 

Kvinnorna hade nu fått vänta länge på att få läsa sina berättelser, 
det hade gått närmare två år sedan vi sågs då und ervisning och sjuk
dom kommit i vägen. Personberättelserna var klara och hade skickats 
iväg till fängelset. Jag hade tagit kontakt med dåvarande kontaktperson 
som lovade att distribuera berättelserna då en del av kvinnorna hade 
fortsatt till öppna anstalter och någon hade frigivits. Jag ordnade med 
tid att besöka fängelset ca 14 dagar efter att berättelserna hade skick
ats. Då jag kom dit på en måndag visade det sig att kvinnorna hade 
fått personberättelserna först på fredagen innan jag kom, så de hade 
inte haft så mycket tid för läsning. Det var sju kvinnor jag intervjuat 
och av dessa fanns tre kvar på fängelset, en hade frigivits och tre fanns 
ute på några av Sveriges öppna anstalter. Då jag kom till fängelset 
fick jag veta att två av de tre kvinnorna ville träffa mig. Den kvinna 
som tackade nej gav inte något skäl till detta. I ett brev till henne 
skrev jag sa att jag accepterade att hon inte ville vara med längre 
och att allt material där hon fanns med skulle förstöras. Hon fick en 
chans att lämna skäl till varför hon hoppat av, men jag fick inget svar. 
Den andra kvinnan jag träffade gjorde ganska snabbt klart för mig att 
hon inte ville vara med i projektet längre. Hon hade lovat sina barn 
och sin nye man att inte delta i några sammanhang där hon berät
tade om sig själv, hon hade varit med i media, känt sig utnyttjad och 
känt att "nu får det vara nog". Hon berättade också om hur svårt det 
varit att läsa intervjun, det hade tagit flera dagar. Hon sa att hon var 
en helt annan kvinna nu, mycket hade ändrats kring familjen och 
hon hade utvecklats. Hon ville se framåt nu och absolut inte bakåt. 
Det var ändå viktigt för henne att träffa mig, få prata igenom vad hon 
kände och försäkra mig 0111 att det inte var mig det berodde på. 

Det hade tagit lång tid innan återföringen och jag hade undrat 
vad konsekvenserna skulle bli. Att en av kvinnorna som fortfarande 
var kvar på fängelset hoppade av och inte ville träffa mig igen kan 
vara en av konsekvenserna. Jag vet att hon hade varit föremål för 
media vilket kan ha påverkat hennes beslut. Att läsa den intervju som 
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nu låg två år bakåt i tiden kan ha varit traumatiskt, mycket kan ha 
hänt sedan intervjutillfället och att läsa om sig själv i ett samman
hang med dödligt våld är säkert väldigt svårt. En positiv konsekvens 
kan ha varit att hon nu hade kraft att se sig s jälv i en annan dager 
och bestämt sig för att inte delta, även om det var anonymt och i 
ett forskningssammanhang. Det behövs kanske extra tid för kvinnor 
som intervjuas om väldigt traumatiska upplevelser för att känna att 
de kan ta ett självständigt beslut. Den andra kvinnan som tackade 
nej till mig personligen poängterade, att då hon tackat ja t ill första 
intervjun, var hon fortfarande ledsen och uppriven av vad hon varit 
med om, så hon förstod inte riktigt vad hon gav sig in i. 

När jag träffade den tredje kvinnan, som fortfarande var kvar 
i fängelse, berättade hon självmant om hur det varit för henne sedan 
sist jag träffat henne. Hon berättade att det varit jobbigt att läsa inter
vjun och att hon inte alls läst hela. Eftersom de fick personberättel
sen sent hade tiden varit knapp och hon hade bara haft några dagar 
på sig att läsa. Hon godkände ändå intervjun, rättade till ett par saker 
som jag uppfattat fel och menade att det kunde ha handlat om vem 
som helst, det fanns inget avslöjande kvar i intervjun. 

På en öppen anstalt träffade jag en kvinna som inte hade så lång 
tid kvar av straffet. Med henne upplevde jag den intressantaste inter
vjun beträffande brottsprocessen. Vi hade informationssamtal, själva 
intervjun och ett mycket bra återföringssamtal. Här fick jag träffa 
en kvinna som hade utvecklats mycket och det syntes också på h ela 
henne. Den här kvinnan berättade om vad som hänt sedan sist och 
vi gick igenom intervjun sida för sida. Det var hon som ville det och 
det tog tid, men det visade sig vara bra för både henne och mig. Hon 
fick en chans att i helhet gå i genom sin livshistoria igen, men nu 
utifrån ett nytt perspektiv, hon hade den skrivna texten och kunde 
därigenom få en viss distans till vad som hänt. Hon fick på det här 
sättet också ch ansen att tala med mig om sina berättelser, vid inter
vjun så berättade hon dem. Om jag hade spelat in detta hade säkert 
många metodologiska fördelar kunnat dras då större möjlighet för 
reflexion kan göras av både den intervjuade och forskaren. Inga fel i 
berättelserna förbigicks, och vid vissa berättelser kunde hon korrigera 
eller utvidga det hon berättat. 

Den fjärde och sista kvinnan jag hade kontakt med var frigiven. 
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Då jag träffade henne för intervjun visste vi att hon snart skulle hem 
och hon ville bli kontaktad av mig i hemmet då personberättelsen 
var färdig. Jag skickade personberättelsen till den adress hon givit mig 
och väntade länge på svar. Efter tre veckor skrev jag ett andra brev där 
jag ville att hon skulle höra av sig även om hon inte godkände att jag 
fick använda intervjun i projektet. Samtidigt skickade hon ett brev 
till mig (breven måste ha gått om varandra) där hon berättade att det 
varit väldigt jobbigt att läsa in tervjun. Hon mådde inte bra och ville 
egentligen inte bli påmind om sitt förflutna. Det hade varit jobbigt för 
henne att komma hem och börja arbeta och det var många känslor 
att konfronteras med. Det här styrkte min misstanke om hur svårt det 
kan vara att få kvinnor som avtjänat sitt straff att ställa upp för intervju. 
Hon avslutade brevet med att jag gärna fick använda intervjun bara 
hon inte behövde träffa mig. Jag skrev ett avslutande brev till henne, 
tackade och poängterade åter igen hennes anonymitet. 

Tre kvinnor fick jag inget svar från. De fanns inte kvar på anstalten 
och deras personberättelser eftersändes. Två av kvinnorna fanns på 
öppen anstalt och en var frigiven. Efter flera veckor skrev jag ett brev 
till den kvinna som var frigiven där jag än en gång bad om att få 
använda intervjun. Hon hörde aldrig av sig. Av sju intervjuer blev tre 
personberättelser kvar att använda i projektet. 

Sammantaget kan man säga att det här är en mycket känslig grupp 
att intervjua vilket också visat sig i de många avhoppen. Atta av t io 
tillfrågade gav sitt samtycke till intervju och tre av dem stod fast vid 
sitt beslut hela vägen. I studier med mycket känsliga intervjupersoner 
som den här kompliceras alltså begreppet samtycke. Det är viktigt att 
ge dem tid till att ångra sitt deltagande, men kanske hade fler blivit 
kvar om kontakterna varit intensivare? 

Analysarbete 2 
Under avhandlingsarbetets gång bestämde jag mig för att skriva 

en licentiatuppsats som första del i arbetet. För att prova ut en bra 
metod till ett projekt av det här slaget och därigenom få fatt i början 
av en slags förståelse för fenomenet kvinnors dödliga våld, valde jag 
att använda en kvinnas livsberättelse. Jag valde Hedda för att hennes 
berättelse gick bra att anonymisera (hon som själv tyckt att personbe
rättelsen som sådan var anonym) men också för att hennes berättelse 
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innehöll många detaljrika och nyanserade berättelser. 
Att se en berättelse i tre delar, en början, en mitt och ett slut är dock 

inte så enkel t med en livsberättelse. Vad skulle i så fal l karakterisera 
dessa delar? Man skulle kunna tänka sig år som indelare: barndom, 
ungdom, ålderdom, men det blir svårt och beror också på vad den 
intervjuade personen är i för ålder, dessutom finns inte ett slut som 
hon själv kan berätta om. Ofta håller sig den intervjuade inte till en 
sådan ordning, även om det är den ram i berättelsen hon försöker för
hålla sig till. Det är nog snarare så att för varje episod eller händelse i 
livet som berättas blir det en och ofta fler berättelser i berättelsen. Det 
beror på vilken ram man sätter, vad som börjar och vad som avslutar 
historien. Ofta ger den intervjuade markörer som visar när de börjar 
eller avslutar en berättelse. En av kvinnorna använde ofta uttrycket 
"men i alla fall" för att markera att hon började på nytt. 

Val av berättelser 

Under rubriken Analysarbete i nämndes svårigheten att hitta en 
analysmetod inom det narrativa metodfältet som gav tillräckliga 
verktyg för meningsfull tolkning. Så småningom fick jag kontakt 
med Riessman, professor i Socialt arbete och sociologi vid Boston 
University. I diskussioner med henne kom jag vidare. Vi diskuterade 
bland annat Gees artikel A Linguistic Approach to Narrative (1991) 
och hans sätt att analysera eller snarare strukturera intervjun vilket 
kändes mycket inspirerande och kreativt. Riessman har också provat 
hans analysmetod och funnit den användbar (1997). 

Till att börja med valde jag ut två större berättelser ur Heddas 
livsberättelse. Den första valdes utifrån Riessmans råd att välja den 
berättelse som kändes mest intressant, den jag kände mest lust att 
arbeta med. Detta kan tyckas lättvindigt, men det beror på hur man 
tänker. Om syftet med den första berättelsen är att lära sig arbeta 
med en speciell sorts narrativ metod så är rådet gott nog. Men syftet 
med valet var flerfaldigt, jag ville att den berättelsen skulle represen
tera något positivt hos Hedda som många kvinnor kan känna igen 
sig i, en berättelse med ett gott slut. Jag sökte också en motpol till 
berättelsen om dråpet, en mer ovanlig bild av en kvinna som dödat. 
En berättelse om en kvinna som ger liv istället för tar liv. Hedda blir 
gravid och föder barn var alltså den första berättelsen jag analyserade, 
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först därefter väljer jag berättelsen Heddas dråp. 
Man kan säga a tt berättelsen Hedda blir gravid och föder barn 

egentligen är två stora delar jag slagit ihop till en: en berättelse hand
lar om hennes graviditet och en annan om förlossningen. Varför jag 
slog ihop dem beror förstås på att jag tycker att båda berättelserna 
hör ihop, de kan stå var för sig men i sig är det en händelse; någon 
blir gravid och det, förhoppningsvis, slutar med att ett barn föds. När 
Hedda berättade om det här kapitlet i sitt liv så flödade talet väldigt 
lätt, hon var ordrik med angivande av exakta klockslag. 

Uppdelning av berättelserna 

Analysen började med att dela upp berättelsen i olika stora avsnitt 
efter Gee (1991) och Riessmans (1997) mönster. Avsnitten kallas del7 

strof, stans och rad (som numrerades). Därutöver använde jag mig av 
inledning och avslutning åk jag upplevde att en stans inte kunde for
muleras. Till exempel en mening som tydligt visade när hon inleder 
eller avslutar en berättelse. Coda är också ett begrepp för indelning 
av berättelsen. Varje del, strof, stans och coda har fått en egen rubrik 
som fångar vad berättelsen handlar om. 

Strofer och stanser 

Först delades berättelsen in i två delar, Del i, Graviditeten och 
Del 2, Förlossningen. Därefter delades Graviditeten in i fyra strofer 
där varje strof är en berättelse inom ramen för varje del. Strofer och 
stanser är enheter som visar på hur berättaren ordnar den situation 
där händelsen utspelas (Riessman, 1997). Stanserna visar också på en 
poetik i vårt sätt att använda språket i en berättelse. Gee (1985; 1991) 
menar till och med att stanser är en universell enhet som alla män
niskor använder för att ordna sitt tal. Analysen nedan visar att Heddas 
tal vid första anblicken ser ut som poesi. Min del av intervjun är bort
tagen, men Heddas del står oförändrad. Indelningen av stanser h ar 
gjorts utifrån Gees definition där: 

Stanzas show disfluences as the speaker switches to a new character, 
event or piece of information (Gee, 1991). 

Genom upprepat lyssnande blev det snart tydligt när det kom en 
ny stans, den har ett nytt innehåll och fick också en ny rubrik. Ofta 
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gjorde Hedda en paus innan en ny stans påbörjades eller svarade på 
en närliggande fråga från mig med en ny berättelse. Om jag ställde 
en ny fråga kunde det istället bli en ny strof som inleddes. Mängden 
rader i en stans är också något som kan ge en huvudbry. Här tror jag 
att det svenska språket gör det svårt att få hjälp av Riessman (1993; 
1997) och Gee (1991). R iessman (1997) hävdade att den berättelse 
hon arbetade med tydligt kunde uppdelas i stanser om fyra rader 
och att det pågick så nästan hela berättelsen ut. Gee menar att en 
stans of tast innehåller fyra rader (Gee, 1985) och läser man Gees 
(1991) i ntervjuutdrag ser man att hans indelning följer fyra rader i 
princip hela vägen. Mitt sätt att hantera det blev en uppdelning uti
från när berättelsen ändrade innehåll. Det var ofta små förändringar; 
pauser och suckar togs också med i texten. Stansens storlek var av 
betydelse. Jag arbetade med två till sju rader, att hålla sig till fyra som 
verkade fungera i engelskan fungerade alltså inte på svenska. 

Rader 

Gee (1991) använde sig av något som han kallade idea units som 
bygger på engelska språkets system av betoning och tonläge. Dessa 
idea units grupperas sedan i rader. Eftersom jag använt svenska 
språket har jag funnit ett eget sätt att dela in stanserna i rader. Han 
liknade också rader med något som skulle kunna bli en mening i 
skriftspråk, ibland en komplex mening. Gee (1991) menar vidare att 
en rad handlar om en central idé eller ämne. För Riessman (1997), 
som verkade blanda ihop stanser och rader då hon beskrev hur hon 
gjort, menar att betoningen styrde hennes sätt att byta rad. Riessman 
använder sig av, med inspiration av Schenkein (1978), samtalsmar
körer som till exempel bindeord som och och så (Riessman, 1997), 
vilket hjälpte mig inse när jag skulle välja ny rad. Radbyte har jag 
upplevt som svårast men valde slutligen Heddas betoningar, pauser 
samt samtalsmarkörer för radbyte. Jag har använt något som kanske 
Gee (Riessman, 1997) skulle kalla för idea units och gjort hela raden 
till en idea-unit och utgått från innehållet i texten. Se t ill exempel 
stans 3 där varje rad har sitt eget innehåll. Om meningarna var väl
digt långa delades de upp i två rader. Raderna blir alltså berättelsens 
minsta delar. 
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Coda 

Jag har använt mig av Riessmans (1997) förståelse där hon, i mot
sats till Mishler som ser coda som en slutvinjett (1997), ser coda som 
något som faller utanför stansformen. Enligt henne är "coda-raderna 
centrala meningsbärande enheter" (Riessman, 1997, s 55). Coda visar 
med några få rader berättelsens mening, det är ofta en tolkning från 
berättaren som för en kort stund avbryter berättelsen och visar på sin 
förståelse för det som hänt. Ett exempel är när Hedda i början på Dell, 
Graviditeten, i strof 1, stans 1, ra d 5 avbr öt berättelsen och plötsligt 
sade "och han var ju vansinnig". Hela strof 1 hade undertonen att hen
nes partner reagerade "vansinnigt" på hennes positiva graviditetstest. 
Raderna före stans 6 är också be tecknade med coda, "jag gör inte 
abort" hör ihop med första codan. Hedda gav det som svar på att han 
blev "vansinnig" över att testet var positivt. 

Skiljetecken 

Som framgår av textutdraget har jag inte använt några skiljeteck
en eller stor bokstav i Hedda blir gravid och föder barn. Det innebär 
ytterligare ett uppdelningssystem för texten, vilket försvårar tolkningen 
och rör till det för läsaren. Istället får berättelsen delas upp i det jag 
beskrivit som rader, stanser, strofer och delar. De fanns med från bör
jan i utskriften från intervjun men togs bort helt i analysen. Varken 
Riessman (1993; 1997) eller Gee (1991) skriver något om varför de valt 
bort skiljetecknen. Riessman har inga skiljetecken i sin bok Narrative 
analysis (Riessman, 1993) där hon analyserar efter Gee. I sin artikel 
Berätta, transkribera, analysera (Riessman, 1997) används versai för 
varje ny stans men inga skiljetecken. Gee har versai för varje rad men 
inga andra skiljetecken (Gee, 1991). 

Gees idealmodell 

Då Riessman (1997) visar sitt material där hon arbetar utifrån 
Gees modell kallar hon det för en idealmodell. Det är en modell 
som sätter berättelsen i fokus, där "är strukturen inbyggd i ett flöde av 
tematiskt innehåll" (Riessman, 1997, s 54). Det är finns alltså mycket 
i analysprocessen som inte syns i den utskrivna texten. Som ni ser 
har jag uteslutit min interaktion med Hedda i framställningen. Men 
interaktionen liksom skiljetecken, pauser, hummanden och annat 
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som kännetecknar tal fanns dock med på band och i personberät
telsen. Det har i stor grad avgjort hur den slutliga texten sett ut då 
den är indelad i stanser, strofer och rader, den text som till slut blev 
idealmodellen i mitt arbete. Det är den analys som tolkningen sedan 
utgått ifrån. 

För att illustrera mitt arbete visar jag först ett utdrag ur person
berättelsen. Sedan kommer början av den analyserade berättelsen 
Hedda blir gravid och föder barn där det handlar om när hon miss
tänker att hon är med barn och går till mödravården. 

Utdrag ur personberättelsen 

Graviditeten 

H: Men i alla fall sedan 1979 blev jag med barn, det var ju första 
gången efter aborten som jag blev med barn. Jag har gjort fler 
aborter men det kommer vi till. Och han var ju vansinnig, hans 
yngre bror, han har ju också bröder, två bröder och en syster. 
Men han har en bror som är 1 år och 3 månader yngre. Han var 
i Staden och hälsa på oss just fö r tillfället då. Och jag går till 
mödravården och dom skjutsar mig ju dit då. Han var ju med 
då, Sven heter hans bror då. Dom är norrmän. Och han då när 
jag kommer ut därifrån och säger, ja de t var positivt, jag är med 
barn. Och han blev överlycklig precis som det vore han som 
hade blivit med barn. 
E: Brorsan? 
H: Javisst, oh vad roligt, så här. Första barnbarnet som kommer 
där då, en farbror för första barnbarnet då. Krister var vansin
nig, du får göra abort, jag vägrar, skrek han. Jag gör inte abort en 
gång till för då hade den här aborten etsat fast i skallen. Då får 
du lämna mig, sa jag. 
E: Mm. 
H: Jag gör inte abort. Jag vägrade göra abort helt enkelt. Det var 
det jag som bestämde ... 
E: Mm. 

Under nästa rubrik kommer samma text som visar en uppdelning 
från del 1, strof 1, stanser samt rader. 
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Hedda blir gravid och föder barn 

Graviditeten 

Blev gravid 

Hedda gravid 

del 1 

strof 1 

inledning 

001 men i alla fall sen 1979 blev jag med barn 

Första gången efter aborten 

002 det var ju första gången efter aborten då 
003 som jag blev med barn 
004 jag har gjort fler aborter men det kommer vi till 

stans 1 

Krister blev vansinnig 

005 och han var ju vansinnig 

coda 

Hans yngre bror stans 2 

006 hans yngre bror då han har ju också bröder 
007 två bröder och en syster 
008 men han har en yngre bror som är 1 år och 3 månader yngre 
009 han var i Staden 
010 och hälsa på oss just för tillfället då 

Besök hos mödravården stans 3 

011 och jag går till mödravården 
012 och dom skjutsar ju mig dit då 
013 han var ju med då 
014 Sven heter hans bror då 
015 är ju norrmän 

Testet positivt, Sven överlycklig stans 4 

016 och han när jag kommer ut därifrån och säger 
017 ja det var positivt 
018 jag är med barn 
019 och han blev överlycklig 
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Första barnbarnet stans 5 

020 precis som det vore hon som hade gjort mig med barn 
021 Javisst, oh vad roligt, så hära 
022 första barnbarnet som kommer där då 
023 en farbror för första barnet då 

Krister ville att Hedda skulle göra abort stans 6 

024 Krister var vansinnig 
025 du får göra abort jag vägrar skrek han 
026 jag gör inte abort en gång till 
027 för då hade den här aborten etsat fast sig i skallen 
028 då får du lämna mig sa jag 

Hedda vägrar coda 

029 jag gör inte abort 

Hedda bestämde stans 7 

030 jag vägrade göra abort helt enkelt 
031 det var det jag som bestämde 

Krister stannade kvar avslutning 

032 han stanna ju kvar hos mig 
033 det gjorde han 

Under arbetet med att analysera berättelserna lyssnade jag på bandet 
många gånger. Att börja stort (del och strof) och sluta i smått (rader) var 
nödvändigt och att raderna blev svårast berodde på att där måste man 
vara som mest känslig i sitt lyssnande. För att kunna dela in i rader mås
te ett upprepat lyssnande till, först då skönjes också betoningar, tonfall 
och pauser som ett tydligt indelande för stanser och rader. Riessman 
(1993) finner också detta då hon arbetar med Gees teori om discourse 
units: hur hon blev uppmärksam på detaljer och nyanseringar som 
hon aldrig hört förut då hon arbetat med andra metoder. 

As I became more familiar with the transcription conventions, I heard struc
ture; the building blocks of the narrative, groups of lines said together about 
a single topic, a vignette, in the form of a stanza (Riessman, 1993, s 51). 

81 



Skillnader mellan berättelserna 
Båda berättelserna blev genomarbetade på i stort sett samma sätt 

men det finns en stor skillnad. I Hedda blir gravid och föder barn 
fanns mina repliker inte med då det inte hade någon betydelse för 
berättelsen. Jag behövde egentligen inte säga annat än "hm" och 
möjligen ställa någon klargörande fråga. Heddas berättelse flöt på 
utan större uppehåll. Berättelsen Heddas dråp gick däremot inte att 
analysera på samma sätt. Den behövde sättas i ett större tidsmässigt 
sammanhang vilket ledde till inledningen av analysen med de av 
mig konstruerade kortberättelserna Tiden innan brottet och Dagen 
innan. Fram till och med strof 3, stans 10 flöt berättelsen tämligen 
bra. I början av strof 4 kom några repliker mellan Hedda och mig där 
Hedda inte börjar prata utan jag måste ställa frågor för att komma 
framåt. Det här förekom på ett par ställen till och utan att ta med 
dialogen i sin helhet hade läsaren inte förstått det som kom efter. Att 
det blev denna skillnad tolkade jag som skillnad i berättelsernas käns
lighet. Att berätta om graviditet och förlossning kan nog vara känsligt 
men det var dock berättelser där Hedda befann sig i en situation som 
förväntas av en kvinna. Hon var med om något som delas av många 
kvinnor. Dråpet däremot var bitvis mycket svårt att tala om, jag fick 
hjälpa henne på traven med mina frågor. Hedda berättade om ett 
mycket allvarligt brott i både juridisk och moralisk mening och dess
utom en handling ovanlig för kvinnor. 
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Tolkning för att erhålla begrepp 

Tolkning 

Under analysarbetet kom jag väldigt nära både text (intervju
utskriften) och tal (banduppspelningen). Med berättelsen ordnad 
i stanser kunde jag ta mig an en första tolkning. Om närhet är nöd
vändig vid intervjutillfället och vid analysen är distans en förutsätt
ning för tolkning. Med distans menar jag då inte att förflytta mig så 
långt bort från texten att den inte syns utan snarare så att då livsberät
telsen hamnat på papper och blivit strukturerad är det möjligt att få en 
total överblick. Tolkningar har skett hela tiden under arbetets gång, 
redan under intervjun kunde tankarna vandra till möjliga tolkningar. 
Att inte tolka är närmast en omöjlighet, men att få se en text ordnad 
i stanser innebär att tolkningen kan bli mer systematisk och få djup. 
Att se ett in tervjuavsnitt i råtext jämfört med att se den i stanser gav 
en betydligt bättre överblick. Till exempel upptäckte jag att då Hedda 
talade om graviditeten fick Krister, hennes sambo, större utrymme 
än jag förstod från början. Nu fanns en text som i radantal visade hur 
mycket plats som Hedda gav honom. 

En första tolkning där ett begrepp växer fram 

Efter att texten i de två berättelserna var analyserad började nästa 
arbete - tolkningen. Tolkningen gjordes i två steg där första steget 
innebar en textnära tolkning som undersökte hur stanserna kunde 
förstås. Här hade jag inga specifika analytiska frågor som styrde tolk
ningen utan meningen var att den fick komma fritt utifrån de tankar 
jag fick under läsningen. En stor fråga hade jag dock: Vad kan en 
första fri tolkning skapa för begrepp för att ge djupare förståelse för 
Heddas brott? 
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För att visa ett exempel på dessa fria tolkningar får ni samma text 
som i förra kapitlet men nu med en tolkning efter varje stans. Exemplet 
kommer från Heddas graviditet och förlossning då det var främst där 
som begreppet formades. I den här berättelsen var Hedda en berät
tare med ganska få och korta pauser. Hon berättade i långa sjok av 
ord utan att avbryta, för den skull lät det inte ansträngt och det var 
inte svårt att lyssna på intervjuinspelningen. Det som kommer nedan 
är från berättelsen Hedda blir gravid och föder barn. Det är från Del i 
Graviditeten och strof i som handlar om Heddas första besök på mödra
vårdscentralen. 

Tolkning i 

Graviditeten del 

Besök på mödravårdscentralen strofi 

Hedda gravid inledning 

001 men i alla fall sen 1977 blev jag med barn 

Det här är inledningen till hela berättelsen om Heddas graviditet 
och förlossning. Jag har valt att kalla första raden för inledning av två 
anledningar: dels börjar meningen med "men i alla fall sen" vilket 
gör lyssnaren uppmärksam på att det hon berättat innan är slut och 
något nytt kommer. Dessutom gör Hedda en längre paus efter hon 
sagt den första raden. Då hon gör få pauser kan en möjlig tolkning 
vara den att hon tar sats in för en berättelse som är både lång och 
innehåller smärta. Därefter orienterar hon läsaren om när berättel
sen ägde rum och vad den ska handla om. 

Första gången efter aborten stans 1 

002 det var ju första gången efter aborten då 
003 som jag blev med barn 
004 jag har gjort fler aborter men det kommer vi till 

På en gång vill Hedda markera att det inte är hennes första gravidi
tet (rad 2), hon kunde bli med barn trots aborten. En abort som hon 
tvingades till av sin läkare då hon var väldigt ung och som hon under 
intervjun återkom till flera gånger. Hon fick då inte själv bestämma 
över sin kropp. En händelse som har gjort stort avtryck på henne och 
kan sägas vara en slags turning point (Riessman, 1994b) med vilket 
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jag avser vara en avgörande händelse i hennes liv. 
Sedan väljer hon uttrycket, "blev med barn" vilket tyder på att 

denna graviditet är viktig för henne. Hon är inte abstrakt gravid utan 
hon är mer konkret och kroppsligt "med barn". Denna graviditet leder 
också fram till ett barn. Rad 2, 3 och 4 tidsplacerar också de olika hän
delserna. Heddas första graviditet som ledde till abort utspelades förr 
(i tonårstiden). Rad 3 talar om den graviditet som berättelsen handlar 
om nu och som hände då Hedda var 21 år. Rad 4 talar om graviditeter 
som händer längre fram i livsberättelsen. 

Krister blev vansinnig stans 2 

005 och han var ju vonsinnig 

Krister hade svårt att ta till sig att Hedda är gravid och hon menar att 
han blev "vansinnig" då han fick veta det. Berättelsen om graviditeten 
visar att det inte är enda gången han uppträder negativt som reaktion 
på hennes graviditet. Det är också Heddas sätt att inleda berättelsen om 
besöket på mödravården, det är det som är hennes bestående minne. 
Uttrycket om att "Krister var vansinnig" återkommer i en senare episod 
i berättelsen om graviditeten. Han var då våldsam och slog henne 
i den gravida magen och började sedan slåss med sin bror. Jag menar 
alltså att i berättelsen om graviditeten i strof 1 och 2 vill Hedda tala 
om för mig att hennes sambo var våldsam och det är ett av budskapen 
som berättelsen förmedlar. I kontrast till Krister befinner sig Kristers 
bror Sven i den andra motpolen, han är dessutom den som blir väl
digt glad över att hennes graviditetstest var positivt. Stans 2 har bara 
en rad som ser ut att ha hamnat i texten av en slump eftersom stansen 
före och efter inte berättar om Kristers reaktion. Troligen vill Hedda 
ganska s nabbt tala om hur Krister reagerade på hennes graviditet. 
Efter det kom hon på att hon måste berätta om hans yngre bror som 
också har en stor del i berättelsen. 

Hans yngre bror stans 3 

006 hans yngre bror då, han har ju också bröder 
007 två bröder och en syster 
008 men han har en yngre bror som är 1 år och 3 månader yngre 
009 han var i Staden 
010 och hälsa på oss just för tillfället då 
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Besök hos mödravården stans 4 

011 och jag går till mödravården 
012 och dom skjutsar ju mig dit då 
013 han var ju med då Sven 
014 heter hans bror då, är ju norrmän 

I stans 3 i ntroducerar Hedda Kristers yngre bror som i episoden 
om besöket på mödravården får stor betydelse. Av bara farten berättar 
hon om hur många syskon han har. 

Introduktionen av Sven fortsätter och hon blir skjutsad till mödra
vården av Krister och Sven. 

Testet positivt, Sven överlycklig stans 5 

015 och han när jag kommer ut därifrån och säger 
016 ja det var positivt 
017 jag är med barn 
008 och han blev överlycklig 

Hedda har fått bekräftat att hon är med barn. Hon berättar först 
om Svens reaktion och att han blev överlycklig. Det kan bero på att 
det tidsmässigt är så att Sven är den första att reagera. Krister kan 
ha stått så att han inte hört från början. Men Hedda är uppenbart 
mycket glad över Svens glädje över det positiva beskedet. 

Första barnbarnet stans 6 

019 precis som det vore han som hade gjort mig med barn 
020 javisst, oh vad roligt, så hära 
021 första barnbarnet som kommer där då 
022 en farbror för första barnet då 

Hon tycker om hans reaktion men samtidigt vill hon poängtera 
att han inte är pappan utan farbror. Sven placerar också in det kom
mande barnet i släkten. Heddas kommentar på rad 19 k an också 
visa p å att det är så här hon önskat att Krister skulle reagera. Rad 
19 visar också att enligt Hedda så är d et mannen som gör kvinnan 
med barn. 

Krister ville att Hedda skulle göra abort stans 7 

023 Krister var vansinnig 
024 du får göra abort jag vägrar skrek han 

86 



025 jag gör inte abort en gång till 
026 för då hade den här aborten etsat fast sig i skallen 

Först nu kommer Krister in i berättelsen och han "var vansinnig". 
Han reagerar inte alls som en man "borde" inför utsikten att bli far. 
Han verkar snarare överraskad/chockad över beskedet och kan inte 
låta bli att skrika ut sin besvikelse/ilska. I skarp kontrast till broderns 
glädje över graviditeten så skriker Krister. Hans första reaktion är att 
han vill att Hedda ska göra abort. Men Heddas svar på hans ilska är att 
hon väldigt bestämt meddelar Krister att hon inte tänker göra abort en 
gång till. I rad 24 "vägrar" Krister, han vägrar alltså att bli far. 

Hedda ville inte göra abort stans 8 

027 då får du lämna mig sa jag 
028 jag gör inte abort 
029 jag vägrade göra abort helt enkelt 

Hedda bestämde över sin kropp coda 

030 det var det jag som bestämde 

Hedda har gjort abort en gång och det räcker. Hon vill absolut 
inte vara med om det en gång till. Det betyder så mycket för henne 
att hon till och med kan stå emot både Kristers ilska och överge ho
nom, men barnet tänker hon behålla. Här visar sig Hedda vara helt 
klar över sitt beslut. Hon säger inte "jag vill inte" utan hon säger "jag 
gör inte" vilket är starkare. Hon har alltså redan bestämt sig innan 
hon gick till mödravården, eller kanske till och med långt tidigare. 
Kanske hon redan efter förra aborten bestäm sig för att nästa gång 
hon blev gravid så skul le hon inte göra abort. Hennes uttrycksfulla 
"bestämt" visar också på att i den här situationen både kunde och 
ville hon bestämma själv över sin kropp, förra gången var det andra 
som avgjorde. 

Coda är centrala meningsbärande enheter enligt Riessmans sätt 
att använda en modell av Gee (Riessman, 1997, s, 53). Det stora 
budskapet i Strof 1 är Heddas styrka att kunna bestämma över sin 
kropp. Den inledande stansen ger en förståelse för den sista stansens 
bestämda vägran till abort. Det är inte bara graviditeten som bibe
hålls av hennes beslut. Beslutet medför också, trots Kristers reaktion, 
att han stannade kvar i förhållandet. Med ett sista eftertryckligt "det 
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gjorde han" så visar hon också att hon var nöjd över att han stannade 
eller snarare att hon var nöjd med resultatet av sitt beslut. Coda kan 
också betyda slutvinjett (Mishler, 1997) och rad 30 kan anses vara 
i slutet på den berättelsen samtidigt som det för Hedda också var en 
viktig poäng. 

Krister stannade kvar avslutning 

031 han stanna ju kvar hos mig 
032 det gjorde han 

Det är in tressant att se att Krister böjer sig här. Han stannar kvar 
hos henne trots att han inte ville ha den här graviditeten. Han kunde 
inte kontrollera henne i det här fallet, trots att han blev "vansinnig" 
och skrek. Det är möjligt att Heddas bestämdhet förstärktes över att 
hon hade Kristers bror med och av det faktum att han var "överlyck
lig". Hon fick stöd av Sven och därmed också symboliskt av Kristers 
släkt. Vidare har Hedda i likhet med alla kvinnor i Sverige också 
en abortlag i ryggen. Hon vet att hon har rätt att bestämma över sin 
kropp, vare sig det gäller abort eller om hon vill behålla barnet. 

Berättelserna handlar om kropp 

Det första ord som blir väldigt viktigt i Heddas berättelse om att 
vara gravid är att den hela tiden handlar om Heddas kropp. Det är 
kroppen som berättelsen Hedda blir gravid och föder barn handlar 
om. Hela berättelsen utgick från att Hedda berättade om hur hon 
hade det i förhållande till sin graviditet och hur det var för henne att 
föda fram barnet. Allt hon berättade är relaterat till hennes gravida 
kropp och vad som händer med den, särskilt då hon berättar om för
lossningen. Detta kan tyckas självklart, att vara gravid och föda barn 
är i högsta grad kroppsligt men i relief till den övriga texten i Heddas 
livsberättelse står den ut. För det första därför att det är en vanlig 
kvinnohändelse och den fick ett positivt resultat, det blev ett barn. 
För det andra handlar den verkligen om hennes kropp. Det handlar 
till och med om två kroppar! 

285 hålla upp det här kladdiga, lilla 
286 spädbarnet på magen 
287 det varjättehärligt 
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288 det brydde inte jag mig om att han var kladdig 
289 det var bara att hålla om det där lilla knytet 
(ur Del 2 Förlossningen, strof 8, stons 61) 

Det är också så att i graviditets- och förlossningstexten berättar 
Hedda genom sig själv. Hon är väldigt närvarande i texten, det finns 
ingen eller ingenting emellan henne och den erfarenhet hon berät
tar om, se rad 30 som ett bra exempel. Det är också intressant att 
notera att det är vid tolkningen av något för kvinnor vanligt förekom
mande som begreppet kropp uppkommer. 

Vid ett tillfälle under intervjun berättar Hedda om när hon provar 
ut sin brudklänning. Även i berättelsen Brudklänningen är kroppen 
tydligt närvarande och den visar hur Hedda genom kroppen konsti
tuerar sig in i en traditionellt kvinnlig roll - brudens. Det handlar 
om när Hedda gifter sig för andra gången, efter dråpet men innan 
hon binds vid brottet. Här har jag inte delat in berättelsen i stanser 
eftersom den är så kort. 

Brudklänningen 

H: Jag kände mig som en prinsessa. 
E: Jamen det måste man göra. 
H: Den var så vacker. Vet du jag va in då och titta i en affär i en 
damfrisering i Orten och jag tog den finaste jag hitta. För att 
dom kosta i alla fall 1500 och hyra oavsett hur dom såg ut de som 
fanns där. Det fanns väl någon med släp som kosta 1000, men 
det visste jag inte om. Nämen den var inge fin, det var bara en 
slät klänning, så var det som ett släp där nere, så man skulle inte 
ha slöja, utan det satt väl fast här då. Nää, så jag tog den vack
raste jag hittade. Riktiga grejer, så här. 
E: Ja. 
H: Såhär och fint, med volanger och stor rosett där bak, och den 
var såå vacker den k länningen. Och den satt som gjord för mig 
när jag prova den. Ahh gud, för jag hade med mig en kompis 
dotter ner då. Ahh gud tänkte jag, nä det här törs jag inte ta på 
mig, jag kände mig för fin liksom. Nä, det vart inte så att jag blev 
fin i det, så att det blev någon gudomligt på något sätt, det går 
inte att förklara. Som en saga. 
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E: Mm. 
H: Jag blev blyg för mig själv när jag såg mig själv i spegeln, jag 
tyckte jag var så vacker. ]ag har kort på det. 
Den här berättelsen är lite komplicerad eftersom den börjar med 

att Hedda i retrospektiv berättar om att hon "kände sig som en prin
sessa". Men i slutet framkommer att blev Hedda så fin att hon blev 
blyg för spegelbilden. Frågan är vem det är som ser i n i spegeln? 
Hedda, den blivande mannen eller vi andra som står utanför och 
inte är vackra? Då Hedda fick klä sin kropp med brudklänningen 
var det inte verklighet utan det blev gudomligt som en saga. Det var 
till och med som om den var gjord för hennes kropp. Heddas vardag 
var inte vacker därför blev hon förtrollad, hon kom in i en saga då 
hon tog på sig klänningen. Det är vad vi kvinnor fostras till i vårt 
samhälle; på min dotters dagis har de prins- och prinsessdag varje år, 
"den roligaste dagen" enligt min dotter. Nu hade alltså Hedda kom
mit till den punkten i sitt liv där hon fick vara prinsessa för en dag 
trots att hon tvivlade på att hon kunde vara det. 

Men det är inte alltid så att hon talar genom sig själv i berättelser 
om sin kropp. Ofta finner jag att Hedda går runt sin kropp och ser på 
den med andras ögon. I berättelserna om bröllopsnatten nedan blir 
det tydligt att hon flyttar fokus från sin kropp till att handla om man
nen istället. Då jag tittar tillbaka på hela livsberättelsen är det många 
av Heddas berättelser som relateras till kroppen. Heddas kropp har 
under hela hennes liv varit smärtsamt närvarande för henne. Hennes 
pappa slog och förgrep sig på henne och i tonåren våldtogs hon och 
provade på alkohol och sniffning. Som vuxen blev det både heroin
missbruk och prostitution. Hedda har upplevt två bröllop och vid 
båda tillfällena blev hon misshandlad. Det är den utsatta kroppen 
hennes livsberättelse handlar om. Bröllopsdagen slutade med att 
hon blev slagen. Inte ens som prinsessa skulle hon slippa undan. 

Bröllopsnatten 

H: Det var roligt och gifta sig, men bröllopsnatten var inte rolig. 
För då blev jag misshandlad (skratt). Det blev jag första bröllops
natten också, så inget av mina bröllop har ju funkat. Så är det. 
Det är ingenting som funkar för Hedda. Det är hon själv som 
ställer till det samtidigt. Att jag kan faktiskt gå min egen väg 
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någon gång. För då får jag det bra. För det vet jag ju. 
H: Det, det var vackert alltså, det var helt otroligt vackert (viskar 
hon). Det var det. Så själva bröllopet i sig var, jag kommer ju 
aldrig och glömma det här i kyrkan. Aldrig och glömma alltså. 
För jag har sagt åt Joakim efteråt, han var ju ledsen att jag inte 
fick en ordentlig bröllopsnatt, för han hade ju lovat mig att jag 
skulle få en riktig bröllopsnatt den här gången, och så blir det 
strul va. Så han har ju skämts mycket efteråt och mått väldigt 
dåligt av det efteråt då, att det inte blev så. 

Hon blev misshandlad på bröllopsnatten och det vackra bröllopet 
fick inte bestå. I första citatet försöker Hedda skratta bort kroppen, 
en kropp som för henne måste ha gjort ont, både fysiskt och psykiskt. 
Hon gör då om händelsen. "Så är det" säger hon, det här är något 
som är vanligt då det gäller mig tycks hon tänka, att få vara prinsessa 
en dag får räcka. Hon tar också på sig skulden till att det hände och 
menar att hon är fri att gå. Hedda gör som många andra kvinnor i ett 
misshandelsförhållande, ser sit uationen som sitt eget fel, något nor
malt och något hon skäms för. Men det är inte hennes fel, det är inte 
normalt att bli misshandlad vare s ig på bröllopsnatten eller annars. 
Forskning har visat att det är väldigt svårt att lämna ett misshandels
förhållande (Holmberg & Enander, 2004; M. Hydén, 1994; Lund
gren, 1998). Det är också många gånger i samband med att kvinnan 
lämnar förhållandet som hon löper störst risk att bli dödad (Browne 
et al., 1999; Stout, 1992a, 1992b, 1993). 
I det andra citatet inleder Hedda med att säga att det var så vackert 

men byter snabbt ämne och kommer in på misshandeln. Här berättar 
hon utan att förklara närmare, antagligen räknar hon med att jag 
ändå förstår. Hedda gör om händelsen till att det är Joakim det är 
synd om då han blev ledsen över att hon inte fick en bra bröllopsnatt. 
Hon flyttar skickligt fokus från att hon själv de facto blev misshandlad 
på sin bröllopsnatt till att det är synd om Joakim. Han klarade inte av 
att låta bli att slå henne. Han är ledsen, hon tröstar. Återigen har hon 
gått runt och trollat bort sin smärtande kropp. 
I förlossningsberättelsen så tillåter Hedda kroppen att verkligen ha 

ont, hon berättar om det för mig med intensitet. I hela livsberättelsen 
är det två gånger som Hedda verkligen lyckas berätta och förmedla 
hur hennes kropp har fått utstå smärta. Första gången är då hon är 
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liten och ramlar ner från ett träd, skadar ryggen och hennes pappa 
misstror hennes smärta och behandlar henne illa. Här får hon ha ont, 
det är en fullt legitim smärta som dessutom efter en dag verifieras 
av en röntgen, smärtan är av samhället godkänd. Hennes pappa har 
fel som inte tror henne, Hedda får ha rätt. På ett liknande sätt får hon 
ha ont vid förlossningen. Hedda uttrycker det till exempel i ord med 
"så fy farao, vad ont jag hade - så ont alltså". Kvinnor har rätt att ha 
ont vid en förlossning, kroppen får bli tydlig. Det är också en kropps
smärta som ofta jämförs och förstås kvinnor emellan. Detta i motsats 
till att hon inte tillåter sig att berätta om smärtan i andra situationer. 

Här valde jag alltså berättelsen om Heddas graviditet och förloss
ning för att finna tänkbara teoretiska begrepp till analysen av dråpet. 
Jag nämnde tidigare att det var enligt en slags lustprincip jag valde 
just dessa berättelser, men jag ville också studera de berättelser där 
Hedda berättar om sig själv i några typiskt kvinnliga situationer. 
Därför lade jag också till berättelserna om bröllopsklänningen och 
bröllopsnatten. Man kan tänka sig att dessa båda berättelser om det 
normalt kvinnliga och dråpet, det onormalt kvinnliga eller det man
liga skulle kontrastera mot varandra eller så går det att finna mönster 
där livshändelser synes hänga ihop trots motsättningar. Att analysera 
berättelserna ovan ger berättelsen om dråpet ett sammanhang, om 
ett brott ska kunna förstås måste det ses i sin kontext. 
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Heddas dråp gestaltat genom 
en kroppslig förståelse 

Heddas dråp och kroppen 

Berättelserna som tolkats ovan handlar alla om kroppen på ett eller 
annat sätt. Det framkom att Hedda använde sig av lite olika sätt att 
tala om sin kropp beroende på vilken situation hon befinner sig i. Vid 
graviditeten kan hon tydligt och klart både förhålla sig till och bestäm
ma över sin kropp: hon gör inte abort. Här ligger hennes personliga 
erfarenhet av en tidigare abort men vi ser även en samhällelig kontext 
närvarande i det att vi i Sverige har en abortlag och tillåtande attityd. 
Vid förlossningen talar hon direkt genom sig själv, det finns ingen 
mellan henne och erfarenheten. Att föda barn och bli mor är något 
som hör kvinnobilden till. Det belönas hela tiden med små leenden 
och bekräftelser om hur både roligt och jobbigt det kan vara. Vid 
berättelsen om brudklänningen är hon tveksam inför beskrivningen 
över sig själv som vacker. Hon gick lite kringelikrokar genom sagornas 
värld innan hon till sist vågade lita på bilden av sig själv som vacker 
brud. Hon kunde se sig i spegeln och bilden har till och med bevisats 
med ett foto. Till sist tar jag upp berättelserna om misshandeln och 
vad hon fick uppleva på bröllopsnatten. Där visar det sig att Hedda 
skrattade bort kroppen för att undvika sina egna känslor. Istället flytta
de hon över dem till Joakim och hans besvikelse och misslyckande. 

Hedda talar ofta talar om sin kropp och det visar s ig att hon gör 
det på olika sätt. Den kunskapen leder mig tillbaka till den narrativa 
metoden där frågan om hur något berättas och vad det innebär är 
viktiga frågor. Riessman (1994a) ställer tre frågor i sitt kapitel Making 
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Sense of Maritai Violence: One Woman's narrative: 
How does a woman tell about a l ife of marital violence, rape, and her 
decision to divorce? How does she make sense o f the experience in a 
marriage in which, instead of being honored and protected, she was de
valued and demeaned? What does her way of telling teach us about the 
emotions and actions of women who are sexually abused and how they 
make the transition from victim to survivor? (Riessman, 1994a, s 113). 

Det handlar om att med hjälp av berättarens sätt att berätta om sitt 
liv försöka få en djupare förståelse för den kroppsliga betydelse olika 
delar av livet har eller har haft för Hedda. Då jag finslipat frågorna i 
förhållande till mitt material och till det begrepp jag valt att använda 
för att belysa dråpet, formuleras de så här: 

• I berättelsen om dråpet förekommer tydligt Heddas kropp 
på olika sätt. Det är den prostituerade kroppen som möjliggör 
kontakten med Mannen hon dödar. Det är den missbrukande 
kroppen som skapar behovet av att stjäla ur Mannens lägen
het för att få pengar till heroin. Det är till slut kvinnokroppen 
som dödar en manskropp. Hur berättar Hedda om sin kropp i 
förhållande till den situation hon befinner sig i? 

• Hur ger hon en kroppslig förståelse åt dessa erfarenheter? 
• Vad kan sättet Hedda berättar på lära oss om kroppens 
betydelse i fenomenet kvinnors dödliga våld? 

Med dessa frågor i bakhuvudet kommer nu berättelsen om Heddas 
dråp. I den ursprungliga intervjun berättade Hedda försten kort version 
där jag efter en del samtalande får henne att berätta mer i detalj vad 
som hände. Här nedan har jag komprimerat berättelsen i kronologisk 
ordning samt tagit bort en del sidospår. Min presentation består av 
stanser i sin ursprungliga form varvat med berättande text. De stan
ser som skrivits i sin helhet har valts utifrån de ovanstående frågorna 
och den berättande texten för berättelsen framåt och beskriver hän
delseförloppet så att inga luckor uppstår. 

Heddas dråp 

Heddas liv innan brottet 

Tiden innan brottet levde Hedda i Storstaden och missbrukade 
heroin. För att finansiera sitt missbruk prostituerade hon sig. Att pro
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stituera sig var något som hon aldrig trott skulle hända, hon hade sagt 
till sig själv: "aldrig att jag ska sjunka så lågt att jag hamnar på gatan". 
På min fråga om hon minns sin första kund så viskade hon, efter en 
lång paus, "nä". "Det är inget sånt där som, det lägger man inte 
på näthinnan vet du". Hedda ville inte heller försöka minnas den 
fruktansvärda förnedring hon upplevde att prostitutionen innebar. 
"Men jag har erfarenhet, jag har provat på det, jag kan inte säga att 
det var bra". Hedda sa också a tt hon slarvade och kunde ha blivit 
dödad. Hon tyckte "dom var snälla tjejerna som gick däruppe för att 
dom tala om för mig hur jag ska gå tillväga". Till exempel instruerade 
de henne om var hon inte borde åka. "Men ibland slarva jag lite, 
inte på kvällen när det var mörkt, då var jag stenhård, för jag ville 
inte bli mördad". 

Dagen innan 

I Storstaden träffade Hedda en kille som var heroinist, "och han 
var så fu l mot mig där i slutet så jag ve t inte om det resulterade i det 
sista karlföraktet, för att han tog tillbaks sin före detta". Det kom som 
en chock för Hedda och hon tyckte att han kunde sagt det till henne 
samma morgon så hade hon vetat. Istället, då hon kom hem på kväl
len så "slänger han ner nycklarna ner på gården, och jag går upp, då 
sitter hans före detta tjej, halvt naken och han halvt naken på golvet 
och jag ser d et där". Hedda plockade ihop sina saker och ingen av 
dem sa något. "Jag bara grät jag. (...) där stod ju jag ute på gatan mitt 
i natten. Och jag var ändå heroinpåverkad och blev så knäckt." 

Dagen för dråpet men före brottet 

Hedda inledde sin berättelse om dråpet med att säga "och sen bara 
nån dag efter så hände det här då" (rad i, 2). Vad hon menade var 
att det hände strax efter att hennes pojkvän gjort slut. Eftersom hela 
intervjun baserades på att Hedda begått ett brott som ledde till döden 
så var v i båda införstådda med vad "det här" betydde. Nu kommer 
Heddas berättelse om hur det gick till då hon dödade en man som 
var okänd för henne fram till dagen för dråpet. 

På dagen för brottet berättade Hedda att hon "gick hon på gatan" 
där hon träffade Mannen för första gången. Det är jag som i den 
här berättelsen kallat honom för Mannen, "torsk kallas det för", sa 
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Hedda, som aldrig kom att namnge honom. För henne är han en 
namnlös manlig kund. Jag frågade om hon hade känt honom länge: 

Skulle bara utföra en tjänst stans 13 

045 nä jag hade inte känt honom länge 
046 det var att jag skulle bara 
047 hjälpa honom utföra 
048 en tjänst åt honom 

Hedda skulle som prostituerad "hjälpa" honom och antagligen 
fick han inte utlösning eller som Hedda uttryckte det "ja det funka 
inte och såna här grejer" (rad 52, 53). E fter det så gick hon ner till 
tågstationen där hon träffade på honom igen. Polisen trodde att hon 
hade följt efter Mannen men Hedda menade att hon inte visste att 
han var där. Hon hade inte tid med att följa efter någon eftersom hon 
"behövde ju jobba ihop pengar" (rad 62). Vid det här tillfället i inter
vjun (rad 16-21) kom Hedda in på ett sidospår. Hon berättade hur arg 
hon blev då åklagaren och polisen inte trodde henne. "För jag vet ju 
med mig själv vad som har hänt och inte hänt" (rad 80, 81). Hedda 
menade att de målade upp en bild där hon skulle ha tagit hans nyck
lar från hans byxficka. Hon orkade inte riktigt fullfölja ilskan över 
rättssystemet utan den stansen avslutas med ett "ahhh" (rad 21). Då 
jag frågar henne vilken hennes bild är säger hon "jag berätta samma 
sak för d ig som jag berätta för polisen åtta timmar samma sak" (mel-
lanprat 3), då har hon redan berättat den korta versionen för mig. 
Det visade sig att hon efter mellanprat 3 kom med fler detaljer över 
vad som hände före och efter brottet. 

Hedda och Mannen följdes åt från stationen hem till honom. 
Hon tyckte att han var jättesnäll för han tvättade hennes kläder och 
bjöd henne på Rosita och Mogadon, en blandning som Hedda tyck
er man blir helkonstig av. 

Därefter gick Mannen vid något tillfälle ut ur lägenheten och då 
började Hedda samla ihop saker för att stjäla. 

Hedda började stjäla stans 3 

009 och jag börja stjäla ur lägenheten 
010 för jag ska ha pengar till heroin 
011 och såna här grejer och 
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Dråpet 

Mannen kom på henne stans 5 

015 och han kommer på 
016 att jag stjäl ur lägenheten 
017 och jag ska springa därifrån 

Han tog tag i henne, minnet bort 

018 han rusar emot mig ut i hallen 
019 och tar tag i mino or mor 

020 sen har jag inget minne 

stans 6 

Vaknade upp och han var död stans 7 

021 inte förrns jag vaknar upp 
022 står bredvid sängen 
023 med en blodig kniv i handen 
024 och han ligger i sängen 

(paus) 
025 är död 

Efter dråpet 

Efter att Hedda berättat om hur hon vaknade upp och såg honom 
död så kvic knar hennes röst till och hon byter snabbt tempo och 
ämne. Hon kom in på ett sidospår som handlade om att hon hittat 
pengar hos mannen så därför ville polisen ha det till att hon begått 
ett rånmord. Hedda försvarade sig med att då skulle hon väl inte ha 
stulit grejer och kånkat med sig. Sedan kom mellanprat 1. D et är 
jag som med frågor försökte få Hedda att berätta mer om dråpet. Jag 
inflikar att Mannen varit snäll och då svarar hon: 

Förstår inte att det kunde hända stans 11 

039 det är därför jag inte fattar 

040 hur det här kunde hända. 

En knäpp i skallen enligt RPK stans 12 

041 men det var ju för att tydligen 
042 det som läkarna sa til l mig på RPK 
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043 det måste ha blivit 
044 nån knäpp i skolien på mig där, 
045 eftersom han slet tag i mina armar 

Här kommer mellanprat 2 där jag vill få bekräftat att han tog fast 
henne för att hon tagit saker. På min fråga om vilken typ av man han 
är svarar Hedda att Mannen var alkoholist. Sedan kommer stans 13 - 21 
som jag redan bakat in i texten ovan. 

Jag fortsätter att ställa frågor (mellanprat 3) som jag får väldig ensta-
viga svar på: E: Mm. Då du, du fick en blackout och sen så, du kom 
ihåg att du stod i sovrummet? H: Ja, jag stod, - ja han hade ju bara ett 
rum. E: Jaha, ja, men visst du stod där och H: Bredvid sängen. E: Ja. 
H: Han låg i sängen alltså? E: Och han var - du var blodig och han, 
ja H: Mm. E: Höll du i, hade du kniven eller? H: Kniven höll jag i 
handen ja. E: Ja, vad gjorde du då? Inte förrän den sista frågan ställs 
där jag frågar vad hon gör får jag en flytande berättelse som handlade 
om vad Hedda gjorde då hon vaknade upp ur blackouten. 

Hedda fick panik stans 22 

083 Jag fick ju panik 
084 när jag fick se det där 
085 så att jag börja lägga handen 
086 mot hans mun 

Han såg så konstig ut stans 23 

087 för han såg ju så konstig ut 
088 när han låg där, 
089 ohhu, och så där, 
090 och kände inte att han andades 

Kände på hans fötter stans 24 

091 så sprang jag ner 
092 och kände på hans fötter 

093 och dom var iskalla, 

094 då fick jag panik 

Jag frågade vad Hedda tänkte och hon svarade att han var död och 
att hon blev hysterisk. Hon fortsätter med att hon inte tänkte på om 
grannarna kunde höra, att hon egentligen inte kunde tänka någon
ting för hon fick panik. 
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Hedda beskrev i stans 27-31 vad hon tog itu med efter hon förvissat 
sig om att Mannen var död. Det visade s ig dock senare att allt inte 
blev rent, några fingeravtryck fanns kvar. 

Hedda måste göra rent stans 27 

102 och sprang runt där 
103 och tänkte men gud, 
104 nu måste jag 
105 tvätta bort allt blod 
106 alla fingeravtryck 
107 och allting 
108 och herregud 

Hedda fick panik coda 

109 jag fick sån panik så att 

Efter att ha tagit bort alla spår efter Mannen och sig själv i lägen
heten rengjorde hon sin egen kropp. Det hon slängt stoppade hon i 
en soppåse som hon senare slängde i en papperskorg inne i stan. 

Hedda gjorde sig ren stans 29 

114 ja, jag duscha ju 
115 och greja 
116 och hade mig 
117 slängde dom kläderna 
118 tog med mig kniven 

Nästa uppgift hon tog sig an var att dölja den döda kroppen. 

Bäddade ner honom stans 31 

123 Jag bädda ju ner honom också 
124 för att det inte skulle börja lukta 
125 och såna grejer vet du 

Ett berg på honom stans 32 

126 på med massa grejer 
127 så det var ju uppstaplat 
128 som ett berg på honom 

Hedda tänkte dock inte på hur lägenheten såg ut utifrån, i en 
veckas tid lyste lamporna i fönstren och persiennerna var neddragna. 
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Det var detta som gjorde att vänner till Mannen började ana oråd, 
och kroppen hittades. 

När Hedda trodde sig vara klar återstod att komma därifrån. Hon 
hade väskorna med stöldgods som hon var tvungen att bära med sig 
eftersom dom var fulla med fingeravtryck. Hon smög ut i trapphuset 
och stängde dörren väldigt försiktigt. Hon var livrädd då hon tänkte 
på att om hon skulle åka fast skulle hon få sju års fängelse. Hon går 
till en telefonkiosk i smygande, snabb takt eftersom hon inte ville 
väcka uppmärksamhet, men det var mörk vinter ute och ingen såg 
henne. Från telefonkiosken ringer hon efter en taxi. 

Resten av dagen 

Hedda tog en taxi ner till stan för att köpa heroin. Hon fick snabbt 
veta att det hon stulit var av ringa värde. Då försökte hon göra sig av 
med väskorna, en väska får åka in i en box någonstans och den andra 
gömde hon i en park långt från den första. Hedda åkte in till centrum 
och träffade där på en kompis och tillsammans köpte de heroin. Efter
som hon litade på sin kompis så lät hon honom göra i ordning spru
tan, han visste hur mycket hon tålde. Hon kände ganska snabb t att 
det var för starkt och bad honom sluta. Sen blev det kolsvart. "Så fort 
går det alltså när du får en överdos. Och han gjorde ju det för att han 
skulle kunna robba mig, alltså han stal mina pengar och heroinet jag 
hade, så gör dom. Och så sprang han och ringde ambulans". Hedda 
kom medvetslös in till sjukhuset. 

Tiden efter 

Då hon vaknade insåg hon att hon fått en överdos men tänkte inte 
på dråpet till att börja med. "Ett helt dygn var jag jättesjuk". Sjuk
husvistelsen slutade med att "jag stack ju därifrån för dom ville ju att 
jag skulle lägga in mig på narkomanvårdsenheten, för dom kom ju 
därifrån och så sa dom att dom fundera på att sätta LVM på mig". Väl 
ute från sjukhuset träffade Hedda en kvinna, "och då ville hon att jag 
skulle fixa knark åt henne och jag blev ju skitsnopen liksom, hon från 
Storstaden men det är inte jag och så ber hon mig att jag ska ordna". 
De fick tag i heroin och åkte hem till kvinnan Hedda hade träffat 
och där fick hon bo ett tag. Hon fortsatte att ta heroin och prostituera 
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sig. Någon berättade att polisen letade efter henne och då kom hon 
ihåg: "mordet, hjälp dom letar efter mig, dom vet att det är jag. Och 
jag blev så rädd, jag blev så rädd. Dom letar efter mig alltså på riktigt, 
det gjorde dom. För att min syster hade skickat ut en efterlysning på 
mig, hon var orolig". 

Det skulle dock dröja tre år innan brottet löstes, då ringde Hedda 
själv polisen och så småningom rullas det hela upp. 
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En kroppslig förståelse 

Eftersom begreppet kropp framkom i analysen kommer tolkning
en i det här kapitlet att fokusera på Heddas kropp. Våra kroppar be
finner sig inte i ett vakuum, kropp kräver kontext och här använder 
jag Beauvoirs begrepp situation. I det här kapitlet kommer jag att visa 
Heddas kropp i en rad situationer och förslag till olika tolkningar av 
dessa. I kapitel 8 går jag vidare och försöka skapa en förståelse av drå
pet genom begreppet kroppen är en situation. Det är alltså skillnad 
mellan att vara i en situation och att vara en situation (Moi, 1997), 
men mer om det i nästa kapitel. 

Det är med perspektivet kropp som dråpet kommer att nagelfaras. 
Därför kommer jag att beskriva Heddas kroppsliga erfarenheter som 
kvinna genom hennes berättelse om dråpet. Det går naturligtvis inte 
att skilja kroppens erfarenheter från de psykologiska erfarenheter 
som Hedda har. Men genom att lägga fokus på kroppen och ha den 
som utgångspunkt lägger jag en ny infallsvinkel på kvinnors dödli
ga vå ld och hoppas därigenom att vidga kunskapen om detsamma. 
Genom att tänka kropp vid genomläsandet av dråpet framtolkades 
fyra kroppar: 1) Den sexuellt förnedrade kroppen. 2) Den missbru
kande kroppen. 3) Den prostituerade kroppen och 4) Den dödande 
kroppen. Först kommer en tolkning direkt ur berättelsen Heddas 
dråp där jag också finner hängande trådar som löper bakåt i livsbe
rättelsen, dessa nystas upp och fästes vid respektive kropp. Efter det 
kommer svaret på den narrativa frågan: Hur berättar Hedda om sin 
kropp i förhållande till den situation hon befinner sig i? 
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Den sexuellt förnedrade kroppen 
Några dagar innan brottet blev Hedda mycket kränkt när mannen 

hon bodde tillsammans med dagen innan brottet gjort klart för Hedda 
att han tagit tillbaka sin förra flickvän. Då hon kom dit var båda halv
nakna vilket blev dubbelt kränkande då det tydligare än något annat 
visade på att de haft eller skulle ha sexuellt umgänge. Deras sexuali
tet var deras och Hedda stod utanför den. Hedda som sexuell kvinna 
var inte längre önskvärd. Hedda beskrev kränkningen som att: "Jag 
bara grät jag. (...) där stod ju jag ute på gatan mitt i natten. Och jag 
var ändå heroinpåverkad och blev så knäckt." 

Hedda har i många berättelser berättat om hur hon blev kränkt 
först och främst av sin far men sedan av pojkar och andra män. Hon 
berättar om att: "det har varit väldigt mycket killar, jag har blivit 
bränd och bränd och bränd, många gånger". Ett annat exempel är då 
Hedda blev misshandlad på bröllopsnatten. Det sexualiserade våldet 
började med att Hedda i åttaårsåldern utsattes för incest av s in far, 
hon blev också misshandlad av honom. Hon fick dock hjälp av sin 
mamma som hon till slut berättade för: 

jag slängde mig ner på golvet 
och höll fast hennes ben 
när hon skulle jobba, 
antagligen skrek då, 
för att hon inte fick gå. 
För jag våga ju inte tala om varför, 
för han hota ju med att 
döda mig och saker och ting. 

Fadern fick fängelse för otukt som det då hette. Modern trodde på 
Hedda, vilket inte alltid är vanligt, men trots det tillåter mamman 
sedan att pappan kommer tillbaka till familjen. 
I tonåren blev hon också b rutalt våldtagen av en några år äldre 

pojke. "Jag blev helt söndersliten i underlivet". Hennes flickkompis 
hjälpte henne med att anmäla brottet. Pojken fick 6 års fängelse. Hedda 
berättar: "Jag blev rädd för killar. Men fortsatte låta dom utnyttja 
mig efter det". Som vuxen fortsatte våldet, först med Krister som hon 
hade ett långvarigt samboförhållande med. De träffades redan innan 
Hedda fyllt 20. Han slog henne ofta och ordentligt, som den gången 
hon var gravid. På sidan 98 i personberättelsen berättar hon om en 
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del av den misshandel hon utsatts för: "Man kan bli knäpp. Jag har 
inte fått så mycket stryk mot huvudet, som tur är. Mycket i ansiktet 
och så här, men inte så mycket mot huvudet. Utan det är ju kroppen 
det är det". Det var inte bara Krister som förnedrade henne; vid en 
misshandelsepisod kastade Krister in Hedda i en möbel, hon blev 
svårt skadad och ambulans tillkallades, samtidigt kommer polisen: 

Så kommer polisen, 
så säger dom så här: 
"Ar det så illa som det ser ut 
eller spelar hon?" 
Det är vad jag får slängt i ansiktet. 
Så han har alltid fått stöd av polisen 
när han har misshandlat mig 

"Som jag får lida hela tiden", avslutade Hedda berättelsen om en av 
alla gånger hon blivit slagen. Andra män än Krister hon varit tillsam
mans med har också misshandlat henne, se ti ll exempel berättelsen 
om de två bröllopsnätterna ovan. 

Hur berättar Hedda om sin sexuellt förnedrade kropp 
i förhållande till hennes berättelse om dråpet? 

Hedda berättar flera episoder om hur hon misshandlas. Men de är 
ofta utan smärta som då hon konstaterade att hon inte blivit knäpp 
för hon hade inte fått så my cket stryk mot huvudet. Hon berättar 
vad som hänt henne, inte hur hon känt eller upplevt det. Det ligger 
däremot mer känsla i när hon berättade om hur polisen bemött henne: 
"Det är vad jag får slängt i ansiktet". 

Sedan finns det förstås berättelser som står ut, där det kanske gjort 
mer ont eller kränkningen varit större än andra gånger. Som den 
gången när Hedda hade mycket ont efter en misshandel av Krister 
och också kunde uttrycka det i berättelsen: 

Dom vet [sjukhuspersonalen] inte 
vad det är för fel 
och jag har blod i urinen 
så dom tror att jag fått njurarna 
sönderslagna då. 
Så då blev jag inlagd på kirurgen, 
så jag ligger på helt fel avdelning. 
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Och har så ont, så ont. 
Men till slut på tredje dagen, 
så, först så ger dom mig ett stolpiller, 
värktablett. 
Och jag kan inte stoppa in den, 
jag kan inte röra mig! 
Jag har ju så ont att jag kan inte röra mig. 
Jag ligger där och gråter 
för det där med stolpillret... 
Det blir i alla fall att dom får vrida på 
och jag får skrika i högan sky, 
så ont va. 
Det hugger i ryggen. 
Hedda fortsatte att berätta om hur läkaren blir arg på Krister när 

han säger att han råkat knuffa in henne i byrån. Vid röntgen hittade 
de en spricka i ryggen, då hade hon legat en hel vecka med smärta 
innan hon fick morfin. Här tillåter sig Hedda att ha ont, hon har 
också en rejäl skada so m till slut verifieras med röntgen. Den här 
berättelsen framförs som den om förlossningen när hon hade ont. 
Hedda tillåter sig ha ont när skadorna blivit verifierade av vetenskaps
samhället (röntgen) eller ingår i rollen som kvinna (förlossningen). 
Hon måste ha ett yttre bevis på att hon får ha ont. 

Hedda har blivit utsatt otaliga gånger för kränkningar och smärta. 
Antagligen blir de händelser som gjort extra ont eller blivit sanktio
nerade av samhället, de som hon kommer ihåg och berättar. Den 
gången hon fick en spricka i ryggen av Kristers misshandel är också 
förknippad med hur det blev då hon kom hem. Hennes son skulle 
ha födelsedagskalas och hon kunde inte hänga upp ballongerna för 
hon hade så ont. 

Jag hade så ont. 
Så jag stod och grina i duschen 
och Nicke (sonen) var skitförbannad på mig 
för att jag inte orka hänga upp ballonger 
och, jag orka inte hålla på och sträcka och ha mig. 
Och han visste inte vad det var för fel 
och jag våga inte säga vad det var. 
Att pappa hade misshandla mig. 
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Så jag fick skit för vad Krister hade gjort. 
Vid brott med dödsfall brukar den anhållne få genomgå en rättspsy-
kiatrisk undersökning och i samband med att Hedda berättade om 
den frågar jag: 

E: Men du är alltså frisk? 
H: Ja, jag hade borderline, men det kallas alla som inte blir 
dömda för rättspsyk, vad heter det, kryssad som jag säger. Dom 
kallas borderline. 
E: Alla som inte blir dömda till psykiatrisk vård kallas borderline, 
om man har gjort ett mord, eller vad då? 
H: Ja, eller begått ett våldsbrott då är man borderline. Det är så 
lätt att sätta dit det ordet, borderline, för det betyder så mycket va. 
E: Ja, det gör det. 
H: Men jag hade en liten psykisk skada, men jag hade en allvar
lig känslomässig störning, det hade jag. Och det kan jag hålla 
med om. För jag har blivit känslomässigt störd i hela mitt liv så. 
Hmm, så blir den allvarlig. 
(Paus) 
Det är all den här psykiska, fysiska misshandeln jag har varit 
med om. 
(Paus) 
Och dom tyckte också att jag levt verkligen, dom hade aldrig 
varit med om maken förut, sa dom. 

Hedda berättar detta ganska rakt upp och ner men med två pauser i 
slutet. Den sista meningen är viktig för henne, utlåtandet från RPK 
verifierar att Hedda har varit väldigt utsatt, medicinsk kunnig perso
nal verifierar hennes utsatthet. Hon blir bekräftad i sin utsatthet. Ef
ter detta fortsätter hon med en berättelse om en kvinna som hon sett 
i ett TV-program. Hon satt också i fängelse och Hedda kunde känna 
igen sig i henne: "Det var jag i ett nötskal". Den bekräftelse som 
Hedda får genom kvinnan i TV-programmet, det medicinska sam
hället och den bekräftande rollen som födande kvinna ger Hedda 
tillåtelse att känna sin kropp. 

Den prostituerade kroppen 
Den prostituerade kroppen kan man se som en del av den sexu

ellt förnedrade kroppen i vuxenlivet. Som prostituerad är hon i en 
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mening utvald. Men det är hennes kropp i form av ett kärl för en 
mans sexuella behov som hon är köpt, det är inte en utvald Hedda. 
Så h är uttrycker en annan kvinna, Maija, det i boken Priset man 
betalar för att slippa kärlek: 

Idag är jag hora, men en hora har ingen rättighet, hon är ingen män
niska, ingen mänsklig varelse. Därför är jag ingenting. Jag känner inte 
min egen kropp, den finns inte, den är borta(Bodström & Zweigbergk, 
1994, s 30). 

Det framkom inte från Heddas livsberättelse om hur länge och 
i vilken omfattning hon prostituerat sig. Jag kan ana att det här inte 
var den första perioden i hennes liv eftersom det var för att finansiera 
missbruket hon sålde sin kropp. I berättelsen om dråpet berättade 
Hedda om den förnedring hon som prostituerad utsattes för. Men 
hon fick hjälp på gatan också, av andra prostituerade som hjälpte 
Hedda till rätta på gatan genom att visa henne var hon borde gå och 
inte gå. 

Efter att ha träffat Mannen för andra gången den dagen följde hon 
honom hem. Där var Mannen jättesnäll mot henne då han tvättade 
hennes kläder och bjöd på sprit och tabletter. Det var Hedda som 
prostituerad som möjliggjorde mötet med Mannen. 

Hur berättar Hedda om sin prostituerade kropp i förhållande 
till hennes berättelse om dråpet? 

Nästan det första som Hedda sa efter att hon berättat att hon gått 
på gatan var a tt: "Jag har sagt till mig själv, aldrig att jag ska sjun ka 
så lågt att jag hamnar på gatan". Därefter påbörjade hon en mening 
med "Men det", sedan var hon tyst och efter en paus frågade jag om 
hon kom ihåg första gången hon hade en kund. 

(paus) 
Nä, viskar hon. Det är inget sånt där som, det lägger man inte på 
näthinnan vet du. 
E: Nä. 
H: Nä, jag vill inte ens försöka tänka och komma ihåg, för jag 
vill glömma bort att jag har gått däruppe. Jag har ( ... ) förned
ring och sånt och det, 
E: Mm. 
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H: Men jag har haft erfarenhet, jag har provat på det, jag kan 
inte säga att det var bra. Det hände en massa äckliga grejer, 
gjorde det. Jag vill inte gå inpå hur det, vad som hände, jag blev 
förnedrad alltså, nåt så fruktansvärt, jag kunde ha blivit dödad 
också, slarvig emellanåt, det får man inte va. 
E: Du menar med... 
H: Inte när det gäller kondomer eller pengar eller nåt sånt här, 
jag var väldigt slarvig med och ta betalt direkt jag satte mig i 
bilen ibland. Och det vet jag ju, det kan resultera i både det ena 
och det andra, träffa på sånt här kiss- och bajsfolk och sånt här 
va, jag vill inte gå in på hur det var. 
E: Nä. 
H: Men kiss- och bajs råka jag ut för. Du kan nästan tänka dig! 
(paus) 
H: Eller jag behöver inte säga mycket mer, folk kan ju måla upp 
bilder ändå. Folk som helst ska hålla på med kiss och kleta ner 
folk med bajs och dom får upphetsning av det. Det finns så sjuka 
människor tyvärr. 
Det var inte lätt för Hedda att berätta om sig själv som prostituerad. 

Hon började berättelsen genom att tala om att hon svikit ett löfte till 
sig själv om att aldrig prostituera sig. Till sist hamnade hon ändå i den 
situationen med en kropp som skrek efter heroin och sista utvä gen 
var att sälja den. Det var också m ycket svårt att säga något om första 
kunden, hon minns det inte och ville inte heller. Hon ville inte tänka 
på den här tiden och vad som hände med kroppen och ville helst 
glömma bort den. För Hedda betyder prostitution förnedring, det kan 
också betyda död. Möjligen kan det betyda att en kvinna som prostitu
erad kan komma i en situation där det är hon eller kunden som ska dö, 
som det många gånger är i en kvinnomisshandelssituation som går så 
långt att det till slut gäller vem som ska dö först. Sedan lyfte Hedda 
upp berättelsen och lyfte in sig själv genom att beskriva prostitutio
nen som en erfarenhet och med distans kunde hon berätta lite mer 
om det. Hon sa att hon inte ville gå in på det, ändå låter hon mig få 
veta att det finns torskar som hon kallar för "kiss- och bajsfolk". Sedan 
berättar hon en del om vad dom gjorde med hennes kropp. Genom 
att säga att hon inte ville gå in på det ett par gånger, så kom det mer 
och mer. Hon uppmanade också mig att föreställa mig vad det betydde 
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för henne, "folk kan ju måla upp bilder ändå", menade hon. 
Hedda lyckas med en ganska l iten berättelse förmedla hur pro

stitutionen varit för henne. Det finns mycket liv i berättelsen och 
innehållet är beskrivande. Först var berättandet väldigt nära henne 
och hon hade svårt att tala, det kom flera pauser och rösten var 
viskande. Men genom att ändra fokus på berättelsen från förnedring 
till erfarenhet lyckades hon berätta och det blev förmodligen mer 
sagt än vad hon trodde från början. 

Hedda berättar om hur hon många gånger fick hjälp i sin utsatthet. 
Hon fick hjälp av sin mamma med faderns incest. Hennes kompis 
hjälpte henne då hon blev våldtagen och då hon fick en överdos så 
ringdes det efter ambulans. Då hennes sambo slog henne våldsamt 
ringde hennes syster efter ambulans. På gatan var det de andra kvin
norna som hjälpte henne med hur hon skulle gå tillväga och varnade 
henne för platser hon inte borde åka med kunden. I flera situationer 
har det kanske räddat henne från döden. Hon har i och med det inte 
varit totalt utlämnad och kanske har det hjälpt henne att leva vidare. 

Den missbrukande kroppen 
Dagen för dråpet var fylld av droger, hon hade heroin från gårdagen 

i kroppen, alkohol och tabletter under själva brottet och efteråt fick 
hon en överdos av heroin. Vid brottstillfället var Hedda påverkad av 
Rosita och Mogadon, hennes begär efter heroin fick henne att stjäla 
från mannen. Hon har många gånger under intervjun understrukit 
att alkohol är den drog hon tycker är farligast eftersom människor 
reagerar konstigt på alkohol. Efter dråpet är Hedda rädd för vad som 
ska hän da ifall hon dricker alkohol någon fler gång då Heddas liv 
innan brottet var ett liv som heroinmissbrukare. Hon började sniffa 
lim i tonåren, övergick till mellanöl och sprit, sedan amfetamin och 
tabletter. Hon har en förklaring till varför hon började missbruka. 
"[F]ör jag vet ju i alla fall varför jag har börjat, det är ju på grund av 
att han gjorde illa mig som liten". Hon syftar på sin far och detta är 
en förklaring som Hedda kommit fram till genom terapi. 

Det sista so m hände Hedda under dagen för brottet var att hon 
fick en överdos heroin. Hon kände snabbt att det var för starkt när 
hennes manlige bekant injicerade heroinet. När hon blev medvets-
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lös och förd till sjukhus stal han hennes pengar, men det var också 
han som ringde efter ambulans. Hennes kropp blev återigen utsatt. 

Hur berättar Hedda om sin missbrukande kropp i förhållande 
till hennes berättelse om dråpet? 

Om tiden innan brottet börjar Hedda berätta att hon dömdes till 
LVM (Lagen om vård av missbrukare). "Och då började jag med he
roin. Så fort jag fått LVM så har jag trotsat emot och gjort mig själv så 
illa (...). Och - det var ju inte bra." Hon for iväg till Storstaden, "och 
börja missbruka heroin, börja gå på gatan och det blev helt snurrigt". 
Hon träffade en kille som också missbrukade heroin. "För jag höll på 
dagligen då med heroin". Killen gjorde slut med henne och hon grät 
"och jag var ändå heroinpåverkad och blev så knäckt". 

Hedda var påverkad också under brottet. Hemma i Mannens lägen
het drack Hedda och tog tabletter: "Rosita och Mogadon som han har 
gett mig då. Då blir man ju också helkonstig" (stans 4). 

Efter brottet åkte Hedda in till Storstaden och köpte heroin av en 
manlig bekant, det är han som ger henne heroin och hon litar på 
honom: 

Och sätter mig på en stol och väntar och han går nånstans med 
ryggen emot mig i alla fall och gör i ordning det där. Det har jag 
ju fatta efteråt att han tog ju en kabbe och dela på två. Så jag fick 
en halv i stället för, jag fick dubbelt så mycket som jag tål va. Och 
när han har gett mig hälften säger jag, nu räcker det. Och sen blev 
det bara alldeles kolsvart. Så fort går det alltså när du får överdos. 
Och han gjorde ju det för att han skulle kunna robba mig, han stal 
mina pengar och (...) så gör d om. Och så sprang han och ringde 
på ambulans. 

Ovanstående citat är allt hon berättat om sitt missbruk vid tiden 
kring brottet. Då hon berättade om heroinmissbruket som påbörja
des tiden innan brottet lägger hon den här gången skulden på LVM. 
Hedda kunde se att hon alltid (hon berättade att hon haft två LVM) 
måste trotsa mot det tvång LVM innebär. Hon insåg också att hon då 
gjorde sig illa. Den här gången blev det heroin och prostitution 

Hedda uttalar inte sin rädsla direkt men hon säger att man blir 
"helkonstig av alkohol" och är rädd nu för vad som ska hända när 



hon dricker. Det hon egentligen talar om är, att kombinationen 
alkohol och tabletter vid brottstillfället kan vara ett sätt att förstå var
för hon dödade mannen. Hon är alltså rädd att hon skulle döda igen 
om hon dricker alkohol. Hon nämner inte alternativet att inte dricka 
alls för att slippa undan eventuella negativa effekter. Hon lägger or
saken till att hon började med heroin utanför sig själv och det att hon 
blev dömd till LVM. Däremot tar hon ansvar då det gäller brottet. 
Hon tar på sig skulden till 99 % och var irriterad på andra på anstal
ten som sa att de var oskyldiga. Kanske tar hon på sig brottet eftersom 
det är bevisat av en domstol? Hedda måste ha bevis för att hon gjort 
något och har hon bevis så finns hon. 

Skulden för överdosen lägger hon på killen hon litade på. Jag kan 
se att hon söker orsaken till det som hände hos andra än sig själv. Jag 
ser även att hon som tonåring blev bjuden av äldre killar, först sniffa 
lim, sedan mellanöl och till slut narkotika. 

Kroppen är väldigt osynlig på ett sätt i missbrukshistorierna sam
tidigt som berättelsen i sin helhet kretsar kring kroppen som utsatt. 
Kanske var det så att Hedda hade svårt att tala om de kroppsförnim
melser drogerna framkallar? A andra sidan kanske missbruket fick 
henne att känna kroppen? På min direkta fråga hur hon upplevde 
första gången hon tog narkotika säger hon: 

H: Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg första, helt första reaktionen. 
Jag kommer bara ihåg jungfrusilen när jag började ta sprutor, jag 
vet inte hur jag ska förklara det. Det är väldigt svårt att förklara, 
man mådde bra, det blev ett rus alltså. 
E: Ja. Ett annorlunda rus än mellanöl och hasch? 
H: Ja, uha ja oh ja. 
Att jungfrusilen inte gav Hedda ett häftigt rus utan istället spräng

ande huvudvärk i tre timmar minns hon, annars kom hon inte ihåg så 
mycket, eller vill inte komma ihåg. Hur drogerna påverkade hennes 
kropp finns mycket sparsamt i de berättelser hon har om missbruket. 
En gång slarvade Hedda med sprutor så hon fick gulsot: "Så jag höll 
på och stryka med där". Hon har också haft TBC som upptäcktes för 
att hon måste in till sjukhus efter misshandel med ett knäckt revben 
som resultat. 
I en berättelse försöker Hedda förstå och berättar om aborten hon 

gjort i tonåren och hur jobbigt det var då hon inte fick stöd från sin 
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mamma. "Och nu efteråt, att den grejen gjort att mitt liv har sett ut 
som det har gjort med droger och det här att, vad heter det, jag vet 
inte hur jag ska förklara det (paus) att jag inte haft någon lust att sköta 
mig va". 

Hedda berättar inte så myc ket om upplevelsen av överdosen på 
dråpkvällen utan koncentrerar sig på detaljer som till exempel klock
slag. Vid ett försök från mig att fråga om när hon mindes brottet gjorde 
hon en omväg via hur sjuk hon var efter överdosen: "...jo så här var 
det. För att jag fick motgift och då var jag jättesjuk, så då var jag helt 
inne i det där. Ett helt dygn var jag jättesjuk." Hedda talade om hur 
sjuk hon var men bara som transportsträcka för att komma fram till 
svaret på min fråga. Det är som om Hedda inte tycker att hennes 
kropp är viktig. I vart fall inte i samband med hennes missbruk. 

Kroppen som dödat 

Mannen kom på henne stans 5 

015 och han kommer på 
016 att jag stjäl ur lägenheten 
017 och jag ska springa ut därifrån 

Han tog tag i.henne, minnet borta stans 6 

018 han rusar emot mig ut i hallen 
019 och tar tag i mina båda ormar 

020 sen har jag inget minne 

Vi vet så mycket att mannen levde fram till att han höll i Heddas 
båda armar. Hon försökte springa ut från lägenheten varvid Mannen 
rusade mot henne och tog tag i hennes kropp. Han stoppade hennes 
kropp från att fly, springa, kanske från att överhuvudtaget röra sig. 
Under hennes minneslucka, som ingen vet hur lång den var, utförde 
hon faktiska handlingar: hon fick tag i en kniv och stack den fjorton 
gånger i Mannens kropp. 

Hedda berättade i stans 12 om att läkarna på rättspsykiatriska klini
ken menade att hon fått "en knäpp" när Mannen tagit tag i hennes båda 
armar. Jag frågade henne i ett sammanhang då vi talade om övergrepp 
hon varit med om, hur hennes syn på män blivit efter det. E: ...jag 
tänker på att din kropp måste vara väldigt sargad? Då berättade Hedda 
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lite om hur hon hanterat de olika övergrepp hon varit med om: 
( . . . )  

Jag har inte känt mig fysiskt sargad, 
förutom då när det har varit incest, 
när det har varit våldtäkt, 

då har jag ju känt mig 
väldigt sargad, 
äcklig och skitig 
och stå i duschen länge, 
bada länge, vill ha bort 
det där äckliga va. 

Men det har ju 
inte hunnit läka 
från den ena grejen 
till den andra händer. 
Med sexuella övergrepp va. 
Så jag har blockerat nånstans. 

Blockerat, både fysiskt och psykiskt. 
Jag har ju inte vela, nä, bort. 

Hedda använde själv begreppet sexuella övergrepp som anvä nds 
både inom behandlande praktik och forskning. Blockerat är ett annat 
sådant begrepp hon använder och det är tydligt att hon anammat de
lar av språket från behandlingshemmen hon varit på. Hon berättade 
också om att smärtan varit så stark a tt hon varit tvungen att stänga 
minnena ute, hon ville inte minnas. 

Hedda fortsatte berättandet efter en paus och säger att det varit job
bigt. Den man hon har sitt barn med har också fått kännas vid det: 

H: För att ibland när han hållit fast mig i ett visst grepp så har 
jag skrikit. Fått panik och såhär (förläget fniss). 
E: Ja, just det. 
H: Men jag har ju varit så ärlig så jag har berättat för dom killar 
jag haft långvariga förhållanden med, vad jag har varit utsatt för, 
hela mitt liv va. Livsberättelsen, som jag berättar för dig va. 

Här blir det väldigt lätt att förstå dråpet utifrån den panik hon 
uppenbarligen kände i en situation där hon blev hållen i ett visst 
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grepp, hon upplevde sig fasthållen. Det förlägna fnisset tolkar jag 
som att Hedda verkade osäker över sitt beteende och hon i det inte 
heller kopplar samman panikkänslan med annat hon varit med om. 
Jag förstår hennes panik utifrån det sexualiserade våld hon utsatts för 
(incest, våldtäkt, misshandel som flicka och kvinna). Hedda har varit 
med om många traumatiska och förnedrande händelser vad gäller 
hennes kropp. Men kroppen lagrar/sedimenterar det som hänt och 
den minns. Kanske föll allt över henne i det ögonblick som Man
nen tog tag i hennes armar. Kanske blev kroppsminnena tillsammans 
med den aktuella situationen så starka att det föranledde dråpet. Alla 
dessa minnen tillsammans med dråpet blev så mycket att hon inte 
orkar med att minnas allt och får en blackout. 

Vaknade upp och han var död stans 7 

021 inte förrns jag vaknar upp 
022 står bredvid sängen 
023 med en blodig kniv i handen 
024 och han ligger i sängen 

(paus) 
025 är död 

Mannen köpte en tjänst av henne som var avklarad. Han erbjöd 
henne husrum, alkohol och tabletter och tvättade hennes kläder. Det 
sista han gjorde var att försöka hindra henne från att stjäla hans saker. 
Hon dödade honom. Mannen visade fyra bilder av sig som människa 
och man. Som torsk, som snäll, som våldsam och som död. 

Hedda fick panik stans 22 

084 jag fick ju panik 
085 när jag fick se det där 
086 så att jag börja lägga handen 
087 mot hans mun 

Han såg så konstig ut stans 23 

088 för han såg ju så konstig ut 
089 när han låg där 
090 ohhu, och så där 
091 och kände inte att han andades 
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Kände på hans fötter stans 24 

092 så sprang jag ner 
093 och kände på hans fötter 

094 och dom var iskalla 

095 då fick jag panik 

E: Kommer du ihåg vad du tänkte? 

Han var död stans 25 

096 han är dö skrek jag ju 
097 blev ju helt hysterisk 

Under minnesförlusten dödades Mannen. Då Hedda vaknade 
upp var det första hon såg Mannen som låg i sin säng och att hon höll 
en blodig kniv i handen. Av dialogen efter stans 12 kan man förstå att 
han var mycket blodig. Hedda var troligen blodig hon också. 

Det började gå u pp för Hedda vad hon gjort och utifrån mans
kroppen som låg där blodig och troligen död fick hon panik. Men 
hon var inte passiv. Hon sprang inte därifrån i panik utan hon satte 
aktivt, och med viss logik, igång med att utföra en slags kroppsbesikt
ning för att kontrollera om Mannen var död eller levde. Hon visste 
inte om han var död - fast hon antagligen utifrån situationen förstod 
att han var det, men hon behövde förvissa sig. Hon gjorde det med 
att använda sin kropp mot hans. "Han ser konstig ut", sa hon i rad 
88. Det var förmodligen mycket otäckt att se den blodiga, och förstod 
hon, av henne själv knivhuggna Mannen, men varför han såg konstig 
ut är svårt att säga. Den enda förklaring hon gett är, "ohhu, och så 
där" (rad 90), tyvärr frågade jag inte upp detta. Hedda kom fram till 
att han inte andades och hon skyndade sig ner till fötterna som var 
iskalla. För Hedda var det en indikation på att Mannen var död. 

Hur berättar Hedda om kroppen som dödar i förhållande 
till hennes berättelse om dråpet? 

Hedda konstaterade Mannens död, något hon berättade först efter 
en lång paus (rad 25). Det var en smärtsam insikt och under inter
vjun var det fortfarande svårt att tänka tillbaka på det. Hedda berät
tade att hon blev "hysterisk" vilket är ett ord som hon bara använt en 
enda gång i hela personberättelsen. På frågan om vad hon tänkte då 
hon insåg att han var död var det svårt att få ett svar. Istället svarade 
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hon att hon skrek att han vad död och att hon blev helt hysterisk. 
Det tyder på att hennes känslor vid tillfället då hon insåg att han var 
död var mycket starka. Hon hade svårt at t minnas vad hon tänkte, 
hon betonar också ordet "dö" (rad 96). Hysterisk är betydligt starkare 
än "panik" som hon använder fyra gånger i berättelsen. Det är ett ord 
hon visserligen använde under förlossningen några gånger men hon 
använde det också då hon var mycket kissnödig och vi hade pratat 
länge. Orden "hysterisk" och "panik" är ord som tyder på inlevelse, 
det händer något med kroppen som känns svårt att kontrollera. 
I berättelsen om ett helt liv så använde Hedda dem i två sammanhang 
som för henne är väldigt starka och väldigt kroppsliga: förlossningen 
och dråpet. 
I stans 6, rad 19 betonade Hedda "mina båda armar", att säga båda 

om sina armar behövs inte eftersom "mina" och "armar" redan talar 
om att det är alla. Jag to lkar det som att det för Hedda hade stor 
betydelse att ingen arm var fri och att hon därmed var berövad sin 
frihet. Vilket hon var, hon var fasthållen så att hon inte skulle kunna 
fly därifrån. Att han höll fast hennes kropp kan också symbolisera det 
sexualiserade våld som Hedda varit utsatt för. Men Hedda har inte 
bara tagit emot, hon har också provat på att slå tillbaka: 

Vi slogs, 
vi slogs på riktigt, 
båda två. 
Och jag var så gräslig 
mot honom ibland, 
jag slog honom i ansiktet. 
Nu får det fan vara nog. 
Varför ska dom hålla på 
och slå mig. 
Men Krister har jag aldrig 
haft en chans mot. 
Men det hade jag mot Joakim, 
inte om han blir riktigt arg va, 
har jag inte chans 
mot honom heller. 
Det har man inte mot karlar, 
då ska man vara ett riktigt starkt fruntimmer 
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och så många finns det inte 
som är starka. 

Hedda visste va d det ville säga a tt slåss m ot en man, hon hade 
försvarat sig mot (minst) två. Hon visste att hennes möjligheter var 
små, kanske var det därför hon tog till kniv mot Mannen? De slog 
henne regelbundet men Hedda slogs också själv, något som hon be
skrev som att hon var "gräslig", för hon slog Krister rakt i ansiktet. 
"Varför ska dom hålla på och slå mig?" Hennes motiv att slå tillbaka 
var att hon kände att det fick vara nog. Sedan går hon från Krister 
och Joakim till att generalisera "karlar" som bara starka fruntimmer 
klarar av. Själv var Hedda vid den här tiden liten och späd. Uttrycket 
karlar står nog för att hon "fick nog" av alla män som slagit henne 
genom livet. Hon kom dock fram till att hon inte hade en chans att 
slå t illbaka, män är starkare. Men med kniv blev hon den starkare. 
Forskning om dödligt våld visar att kvinnan oftast använder någon 
form av vapen när hon dödar en man. När män dödar sin kvinnliga 
partner behövs inte alltid vapen, hans kropp är vapen nog. 
I stans 7 använder hon samma tonfall i raderna 21 till 23. Det är 

först då hon kommer fram till att "han ligger i sängen" som tonfallet 
förändras och orden "ligger" och "sängen" betonas. Uttrycket "blodig 
kniv i handen" verkade för Hedda som mindre skrämmande även vid 
andra tillfällen då hon nämner det. Det är kroppen, inte tinget som 
ges betyde lse. Uppmärksamheten riktades först mot manskroppen, 
hon undersökte om han var död, att hon själv höll en kniv som var 
blodig kom i andra hand. 

Bortstädandet av kroppen som dödats 
Hon sa att h on fick panik och jag har markerat den raden (109) 

med coda. Paniken ligger som en undertext i hela berättelsen men är 
mer eller mindre synlig. Strax därefter tog hon itu med att städa upp. 
Hedda avlägsnade spår av sig själv som fingeravtryck och spår fr ån 
brottet. En kropp som blivit knivhuggen ger mycket spår if rån sig. 
Men hon var väldigt rationell och metodisk mitt i sin panik (se rad 
103 och 108). Det är olika hur människor reagerar i krissituationer, 
en del tappar alla initiativ medan andra ändå kan sansa sig och utföra 
det som de anser måste göras. Hedda har ofta fått klara sig själv och 
i den värld hon levde i var polisen inte någon som hon tog till hjälp, 
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snarast försökte klara sig undan. Hon kom också ihåg de gånger då 
polisen kränkt henne istället för hjälpt henne. Lite senare sa ho n 
också att hon inte ville ha fängelse. Med att dölja spåren tänkte hon 
också på framtiden, hon var medveten om sitt brott och påföljden. 

Hedda måste göra rent stans 27 

102 och sprang runt där 
103 och tänkte men gud, 
104 nu måste jag 
105 tvätta bort allt blod 
106 alla fingeravtryck 
107 och allting 
108 och herregud 

Hedda gjorde sig ren stans 29 

114 ja, jag duscha ju 
115 och greja 
116 och hade mig 
117 slängde dom kläderna 
118 tog med mig kniven 

Hedda duschade sin kropp. Hon berättade att hon i samband med 
sexualiserat våld duschat länge. Känslan var att ha en nedsmutsad 
och skändad kropp. Rent bokstavligt duschade hon antagligen av sig 
allt blod, symboliskt duschade hon av sig den smutsiga handlingen. 
Hon kastade sina förmodligen smutsiga kläder. Hon avlägsnade det 
för polisutredningen så viktiga vapnet. Hon försökte sudda ut spåren 
av sin närvaro och av brottet. Hedda verkade veta väldigt väl hur hon 
ska gå tillväga. Det får mig att undra om jag själv vet och varifrån det 
i så fall kommer ifrån? Från polisfilmer får vi lära oss mycket, det kan 
vara så för Hedda också. Istället hade hon tillräckligt med kraft för att 
tänka efter och handla så att det blev så rent som möjligt. 

Hur berättar Hedda om bortstädandet av sin kropp 
i förhållande till hennes berättelse om dråpet? 

Från och med rad 103-107 ändras Heddas tonläge, hon berättar 
som om hon var där samtidigt och hon säger alla orden i svepande 
följd och med lägre tonfall. 
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Döljandet av den döda kroppen 

Som ett led i bortstädandet av spår från brottet fanns också Mannens 
kropp. Hedda såg förmodligen ingen möjlighet att avlägsna kroppen, 
det skulle ha varit för tungt för henne. Men hon ansåg att den på något 
sätt ändå måste döljas. Hon ville uppskjuta upptäckten av brottet där
för täckte hon kroppen och byggde ett berg av saker över honom. 

Bäddade ner honom stans 31 

123 Jag bädda ju ner honom också 
124 för att det inte skulle börja lukta 
125 och såna grejer vet du 

Ett berg på honom stans 32 

126 på med massa grejer 
127 så det var ju uppstaplat 
128 som ett berg på honom 

Hur berättar Hedda om döljandet av den döda kroppen 
i förhållande till hennes berättelse om dråpet? 

Hedda bäddade över kroppen ordentligt och sa att det var för att det 
inte skulle börja lukta. Så kan det vara, det kan också vara för at t hon 
inte ville se honom. På rad 123 betonar hon "honom", han var fort
farande en människa, inte en kropp. Hon ville inte se vad hon gjort 
med Mannen. Kanske hennes noggrannhet med att tvätta bort alla 
spår efter sig själv och brottet var ett led i detta; att hon inte ville se, 
bli varse vad som hänt och hennes del i det. Det är inte första gången 
jag stöter på detta, en annan kvinna i materialet dolde också krop
pen. Vad gällde henne uppfattade jag det som att hon inte ville se 
sin man som död och skadad, men också för att gömma honom så att 
ingen annan kunde se. Hedda säger också på rad 125 "och såna grejer 
vet du", något som möjligen kan stå för mina tolkningar ovan. 

Analysens fyra kroppsbegrepp 
Den narrativa analysen av Heddas dråp synliggjorde Heddas kropp 

i olika sociala situationer i förhållande till andra människor och sam
hället. Analysen hade inte varit möjlig utan en livshistoria som en 
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rik källa av förståelse att ösa ur och se brot tet genom. Den sexuellt 
förnedrade kroppen syns många gånger i livsberättelsen och visar bil
der av olika situationer av utsatthet av mäns sexualiserade våld. Den 
prostituerade kroppen berättar om att vara i en situation där män köper 
sexuella tjänster som en kvinnas kropp tillhandahåller av olika skäl. 
Den missbrukande kroppen berättar om upprepade situationer där 
olika droger påverkade kroppen. Den dödande kroppen slutligen, upp
träder i en situation där den blir fasthållen av en man. Analysen visade 
att de andra tre kropparna också var närvarande i den situation då en 
kvinna kom att döda en man. 

Analysen gav fyra kroppsbegrepp som ofta gick in i varandra och 
var intvinnade i brottshandlingen: 

• den sexuellt förnedrade kroppen 
• den prostituerade kroppen 
• den missbrukande kroppen 
• den dödande kroppen 

Den prostituerade kroppen var skälet till att mötet med Mannen 
som dödades överhuvudtaget ägde rum. Den missbrukande krop
pen krävde droger och pengar till dessa och som ledde till stölden 
och flykten ut ur lägenheten. Den sexuellt förnedrade kroppen som 
funnits i många situationer där kränkningar skett och som jag ser 
det är mycket tätt bunden till de tre övriga kropparna. Den dödande 
kroppen är också den nära länkad till de tre övriga och utför den 
dödande handlingen. 

Alla dessa kroppar ska in te uppfattas som att jag förstår Heddas 
kropp som kroppar åtskilda från varandra utan ska e nbart ses s om 
analysredskap. Det blir också tydligt i texten hur tätt sammanbundna 
de är. Att reda ut berättelsen i kroppsbegrepp gjorde det möjligt att 
närläsa berättelsen på ett nytt sätt och samtidigt visa hur komplex en 
situation som ett dråp kan vara. Det är en kvinnas kropp som befin
ner sig i olika situationer. Det här kapitlet har handlat om hur berät
telsen om dråpet kan tolkas på empirisk nivå. Nästa kapitel kommer 
att handla om vad begreppet kroppen är en situation kan tillföra för 
att öka förståelsen för kroppens betydelse i en dråpshandling. 
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En kroppslig situationeil förståelse 

"Kroppen som situation" 
är den betydelse som 
den konkreta kroppen har 
för en situerad individ 
(Moi, 1997, s 120). 

I kapitel 6 fick vi en narrativ genomlysning av berättelsen Heddas 
dråp med en empirinära tolkning utifrån en kroppslig förståelse. 
Där framkom fyra kroppsbegrepp som kopplades ihop med sexuell 
förnedring, prostitution, missbruk och den dödande handlingen. 
I kapitel 7, En kroppslig förståelse, gjordes en närmare tolkning (fort
farande empirinära) av kroppsbegreppen. Detta genom frågor som 
undersöker hur Hedda berättar om kroppen i de olika situationer 
hon befunnit sig i, framförallt i förhållande till hennes berättelse om 
dråpet. Där låg betoningen på kroppen i situationen Heddas dråp, 
dessförinnan har hon varit i många andra situationer. Jag menar att 
alla berättelser vi delger andra är beskrivningar och tolkningar av de 
olika situationer som vi har varit i. I det här kapitlet förflyttar jag 
mig en nivå, från det empirinära berättandet om olika situationer till 
att begreppsligt fördjupa förståelsen av en komplex berättelse genom 
Beauvoirs begrepp kroppen är en situation. Om vi tänker oss Hedda 
så är hon en situation både i förhållande till sig själv och andra. Den 
levande, grundläggande kroppen är en situation som är grundvalen 
för att kunna erfara sig själv och världen (Moi, 1997). 

Detta kapitel inleds med en diskussion om det narrativa temat i 
uppsatsen. Genom hela arbetet löper begreppet narrativ som en röd 
tråd. Först används begreppet metodologiskt genom en berättelse om 
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livet och sedan som analysverktyg för att finna mönster som hjälp 
till förståelse. Här nedan beskrivs hur det narrativa perspektivet har 
betydelse för ursprunget till begreppet kroppen som en situation. 
Genom att visa hur Beauvoir levde sitt liv får begreppet en teoretisk 
användbarhet i något jag kallar en narrativ praktik. Här visas hur jag 
förstår denna praktik som det sammanhang där huvudbegreppen 
i Det andra könet skapas. 

Kapitlet förs därefter över till en kritisk diskussion av distinktionen 
kön/genus för att med denna som bakgrund förstå varför det finns 
skäl till att åter använda ett begrepp som kroppen är en situation. 
För de som följt den feministiska debatten om kön och vant sig vid 
begrepp som biologiskt kön/kropp-socialt kön/genus, kan begreppet 
kroppen är en situation upplevas som en teoretisk backlash, och möj
ligen svårtänkbar. Rent bokstavligt är det så, Beau voirs text skrevs 
1949 och räknas av många som startskottet för den feministiska debat
ten. Beauvoir såg sig själv dock inte som feminist förrän långt efter 
hon var sextio år (Moi, 1996). 

Genom år av kritisk forskning som behandlat Beauvoirs texter har 
kroppen haft en central betydelse, kanske framför allt i hennes text 
Det andra könet För att placera mitt arbete teoretiskt går texten vidare 
till Simone de Beauvoirs (1949, 2002)verk om kvinnors situation och 
den betydelse situation har för kvinnors sociala, kulturella och eko
nomiska villkor. Beauvoirs förståelse av kvinnan som den Andra och 
hennes levda erfarenhet visar på de olika samspel som förekommer 
mellan hur vi formar vår kropp efter vår erfarenhet, i möten med andra 
människor. Dessa begrepp är också nödvändiga som led i Beauvoirs 
förståelse av kroppen som en situation, en förståelse som jag kommer 
att använda i min tolkning av den sexuellt förnedrade kroppen, den 
missbrukande kroppen och den prostituerade kroppen. Tolkningen 
av det fjärde kroppsbegreppet, den dödande kroppen kommer först 
i nästa kapitel då det kräver distans från de andra kroppsbegreppen 
och behöver ett eget utrymme med eget djup. 

Den narrativa tråden 
Hittills i arbetet har begreppet narrativ använts metodologiskt 

där analysen av berättelsen möjliggjorde fyra begrepp kopplade till 
kroppen. Men det går a tt utvidga begreppet narrativ där jag tänker 
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mig kroppen som ett slags levd narrativ praktik. Under den här rubri
ken kommer den narrativa väven att fyllas ut med två inslag som utgår 
från Simone de Beauvoir. För det första tänker jag visa hur begreppet 
kroppen är en situation kan ha vuxit fram genom att beskriva Beauvoir 
som en situation av narrativ praktik. Hit hör också hennes förståelse av 
begreppet den levda erfarenheten som här illustreras ur ett narrativt 
perspektiv med en berättelse ur hennes liv som exempel. 

Simone de Beauvoirs narrativa praktik 

Människan är inte något "i sig" (en soi), 
så som en sten alltid är en sten, 
utan är i stället något "för sig" (pour soi), 
en ständig relation till sig själv, 
till sitt förflutna, till sin framtid. 
( . . . )  

Man kan inte känna sig själv, 
endast berätta sig 
(Gothlin, 2002, s 13,14). 

Min avsikt är här att synliggöra hur Beauvoir levde i en narrativ 
praktik för att visa något av bakgrunden till de begrepp hon valt. Hon 
använde sig själv, sina erfarenheter och sin kunskap vilket jag menar låg 
i en kontext av narrativ praktik. Detta flätas i texten in i andra kvinnors 
berättelser om erfarenheter ur olika aspekter av deras liv. Begreppen 
syns då ligga i samma förståelsesammanhang - det narrativa - som jag 
valt som metodologisk bakgrund för Heddas berättelse. Avsnittet om 
Beauvoirs narrativa praktik beskriver den kontext i vilket ett begrepp 
som kroppen är en situation kunde skapas och ligger till grund för min 
förståelse av detsamma. Med detta menar jag att begreppet kroppen är 
en situation kan ses som ett narrativt begrepp. Jag är inte en sten utan 
en kvinnokropp som ständigt måste förhålla mig till mitt då, mitt nu 
och mitt vardande och i min strävan att själv förstå och låta andra förstå 
relationen till mig själv måste jag uttrycka mig - berätta mig. 

Med begreppet narrativ praktik menar jag att i läsning av och om 
Beauvoir kan man tolka hennes liv som ett praktiserande av en berät
telse. Det är få kvinnor som det finns så mycket redovisat material om 
hur hon levde sitt liv. Det finns mycket att hämta i hennes memoarer, 
en del återfinns i hennes författarskap och det finns också kvar en stor 
mängd av hennes korrespondens. Beauvoir var en ständigt skrivande 
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kvinna där skrivandet bland annat pågick mitt i kaféernas Paris i ett 
myller av människor. Hon levde och skrev i samma andetag på så 
sätt a tt hon ofta inte skilde på arbete och privatliv, gränsen mellan 
det offentliga och det privata var ofta suddig. Beauvoir skrev romaner 
där hon hela tiden konstruerade berättelser, hon skrev också ner sina 
egna minnen i form av berättelser i dagböcker och memoarer. Hon 
menade att materialet till romanerna var hämtat ur inspiration från 
hennes erfarenheter. För mig ger det ett intryck av att hon både levde 
sitt liv och använde det som en berättelse. Beauvoir var alltså mycket 
van att tänka i berättelseform. Som författare använde hon berättelser 
(egna och andras) för att undersöka för henne viktiga frågor. Som jag 
ser det förstod hon och intresserade sig för berättelsens undersöknings
kraft och klargörande för att förstå sig själv och andra. I det använde 
hon narrativet i sitt skrivande och i någon mening också som ett 
sätt att leva. 

För att visa hur jag tänker mig Beauvoir som i ett levande narrativ 
måste jag beskriva en del av hennes skrivande. Att skriva sina memoarer 
menar jag är en del av att leva i en narrativ praktik eller som Beauvoir 
(Gothlin, 2002, s 13,14) uttrycker det: "[m]an kan inte känna sig själv, 
endast berätta sig". Simone de Beauvoirs (1908-1986) författarskap 
innefattar utöver Det andra könet (de Beauvoir, 1949, 2002) det verk 
som huvudsakligen har använts i det här kapitlet, också andra skrifter. 
Den text som jag finner extra intressant under den här rubriken är 
boken Världen öppnas (de Beauvoir, 1963,1986). Där skrev hon ner 
sitt liv från åren 1945-1952. Det var också under den perioden som 
Det andra könetkom till37. Beauvoir skrev ofta dagbok varför hennes 
minnen38 finns nerskrivna. I biografin Världens öppnas använde hon 
många dagboksanteckningar direkt i boken. Där beskrev hon sin 
strävan med hur idén till boken Det andra könetkom till. Egentli
gen avsåg hon att skriva sina memoarer men i funderingar över hur 
hon skulle skriva återkom ständigt frågan "vad betyder det för mig att 
vara kvinna" (de Beauvoir, 1963,1986, s 133). Denna tanke hade inte 
tidigare betytt något speciellt. Det var i samtal med Sartre hon fick en 
aha-upplevelse vid hans påpekade att hon faktiskt inte blivit uppfostrad 

37 Värt a tt notera är att hennes memoarskrivande påbörjades (1958 publicerades första delen) först efter Det andra 
könet som utgavs 1949. 

38 Och för de andra självbiografiska böckerna. På svenska finns de översatta med titlarna i kronologisk ordning: 
En familjeflickas memoarer (1958), De bästa åren (1960), Världen öppnas (1963) samt Världens gång (1963). 
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till pojke. "[J]ag fick som en uppenbarelse: världen var maskulin, 
min barndom närd av myter som männen uppfunnit, och jag hade 
inte alls reagerat på samma vis som jag skulle ha gjort om jag varit 
pojke" (de Beauvoir, 1949,1986, s 134). Efter det övergav hon för en 
tid tanken på att skriva en personlig berättelse för att först undersöka 
kvinnors liv i allmänhet. 

Då Beauvoir under mitten på 40-talet formulerade sin fråga hade 
hon ett flertal upplevelser som förmodligen hjälpte till att göra den 
tydlig. För att ge ett exempel berättar hon om en kväll i Paris då hon 
var til lsammans med en manlig vän, drack champagne och pratade 
till klockan tre på morgonen. Vännen gav henne intima förtroenden 
och sidor ur sin dagbok att läsa. Beauvoir förklarade hans öppenhet 
med att hon var kvinna och som kvinna var hon ingen riktig jämlike. 
Hon förstod då ojämlikheten som att "han var ganska feodal av sig" 
(de Beauvoir, 1963, 1986, s 79). Intressant att notera är att hon skrev 
Världen öppnas efter Det andra könet och redan då kunde ha sett en 
annan förklaring än den feodala. Beauvoir kunde ha sett honom som 
en man i position att betrakta henne som den Andra. Möjligen för
söker hon beskriva den kvinna hon var innan verket Det andra könet 
skrevs, om nu det är möjligt. Men det torde trots allt ha varit den här 
och liknande situationer som hon plockat samman och reflekterat 
över som bidrog till analysen i Det andra könet I läsandet av hennes 
skrifter tycker jag mig se att hon sällan reflekterar över kunskapen/ 
insikten om kvinnors villkor i förhållande till sig själv och sin egen 
situation, eller att sådana tankeprocesser inte dokumenterades. Även 
Sonia Kruks (1988) har noterat detta och menar att i Det andra könet 
tycks Beauvoir stå vid sidan om de kvinnor hon diskuterar. 

But whatever her initial motivations for writing The Second Sex, in the 
completed work Beauvoir seems to stand aloof from her subject: it is 
other women she is discussing and not, it appears, herself. It is striking 
that nowhere in her volumes of autobiography does she offer any ack
nowledgment that she personally experienced her femininity as a handi
cap, or even that she recognised it as a source of inner conflict in herself 
(Kruks, 1988, s 75). 

För Beauvoir torde arbetet med Det andra könet ha varit ett slags 
utbildning i kvinnokunskap. Men den grupp kvinnor hon själv till
hörde skrev hon inte om, de intellektuella kvinnorna, som inte var 
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många i Frankrike på den tiden. Vad hon såg i de kvinnoberättelser 
hon skrev om var o fta liv som hon skulle ha levt om hon inte tagit 
den kontroversiella vägen till utbildning och författarskap. Vad jag 
menar är att hon inte såg de kvinnliga intellektuella som grupp och 
därmed inte sig själv. 

Med det här avsnittet har jag velat visa hur jag ser att upprinnelsen 
till begreppet kroppen är en situation ligger i Simone de Beauvoirs 
narrativa praktik. Det går att förstå både genom Beauvoirs författarskap 
och hennes sätt att leva. Dessutom ligger narrativets form i begrep
pen den Andre, levd erfarenhet och att kvinnan är i ett vardande, att 
hon ständigt blir till. Som jag ser det är detta olika begrepp Beauvoir 
använder för att bygga upp förståelsen av begreppet kvinnan är en 
situation. Kroppen är en situation förstår jag därmed som ett begrepp 
sprunget ur en narrativ praktik och ligger därmed inom en narrativ 
förståelseram likväl som den analys och tolkning jag arbetat med 
i tidigare kapitel. På så sätt blir det teoretiska begreppet länkat till den 
narrativa analysen och stärker känslan av att empiri och teori hänger 
ihop och inte ligger var för sig. 

Men innan jag tolkar Heddas dråp med Beauvoirs begrepp dis
kuteras begreppen kön och genus för att ge ett underlag till mitt val 
av Beauvoirs begrepp kroppen är en situation framför distinktionen 
kön/genus som annars ofta är fruktbara begrepp i feministisk analys. 

Distinktionen kön/genus versus 
kroppen är en situation 
I det här avsnittet för jag en diskussion om distinktionen kön/ 

genus, en distinktion som oproblematiserad lätt förskjuts till att vara en 
dikotomi eller negation. Det som inte kan hänföras till kroppen (det 
biologiska) blir automatiskt konstruerat (socialt) och tvärtom. 

Kön/genus och dess kritik 

För att kunna skilja mellan biologiska och sociala/kulturella 
könsskillnader har feministisk teori sedan 6o-talet laborerat med 
begreppsparet sex/gender. På svenska översattes det till biologiskt 
kön/socialt och kulturellt kön eller numera, kön/genus39. Genom att 
39 För en historisk genomgång av begreppsutvecklingen se Ulla Holm (1993) och Eva Gothlin (1999)- Se också 

Cecilia Åsbergs artikel om den svenska genusdebatten i kvinnovetenskaplig tidskrift (Åsberg, 1998). 
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synliggöra skillnader mellan könen (här förutsätts två kön, man och 
kvinna) har genus uppdagat de olika villkor och normsystem som 
kvinnor och män lever under. Här ligger också ett antagande om 
att kön skulle vara givet och stabilt medan genus är konstruerat och 
föränderligt. Frågan om vem som äger makten skärptes från att för
klaras utifrån klass till att också undersöka hos vilket kön den var 
placerad. Detta kan formuleras som mäns överordning och kvinnors 
underordning. 

"Man föds inte till kvinna, man blir det" (de Beauvoir, 1949, 2002, 
s 325) är nog Simone de Beauvoirs mest citerade ord. Med de orden 
har hon av 1960-talets andra vågens feminister kallats för den femi-
nistiska socialkonstruktionismens moder (Holm, 1993). Feminister 
inom konstruktivistisk teoribildning har tagit denna formulering till 
sig och utifrån den synliggjort kön som socialt konstruerat. Därmed 
inleddes också den uppdelning av kön som kom att kallas biologiskt 
kön/sex och socialt kön/gender/genus. En av de stora svårigheterna 
med begreppsparet kön/genus för en förståelse av kroppen är att om 
biologiskt kön är givet uppfattas det som essens. Enligt Moi (1997) 
betraktas då kön som orörligt, stabilt, fördiskursivt, naturligt och ahis-
toriskt som endast har en påskriven yta av genus. Moi (1997) kritiserar 
den postkonstruktivistiska4° tolkningen av Beauvoirs uttalande som 
hon menar är en tolkning genom en stel syn på kön som biologiskt 
och genus som socialt konstruerat. Moi menar alltså att det är en 
missuppfattning att läsa Beauvoirs text utifrån begreppsparet kön/ge
nus. Moi, liksom Heinämaa (1999) hävdar att Det andra könet bör 
läsas utifrån ett fenomenologiskt perspektiv och Heinämaa formule
rar det så här: 

The phenomenon that she describes is the reality named woman, and 
her aim is to analyze the meanings involved in this reality (Heinämaa, 
1999, s 115). 

Moi (1997) gör i sin essä en analys av begreppsparet för att under
söka dess analyskraft för att förstå kvinnors villkor idag. Mois poäng 
är att Beauvoir inte alls avsåg en distinktion av kön utan istället ville 
erbjuda "exakt den sorts icke-essentialistiska, konkreta, historiska 
och sociala förståelse av kroppen som många nutida feminister letat 

40 Främst Judith Butlers poststrukturalistiska bild av kön och genus (Moi, 1997). 

129 



efter" (Moi, 1997, s 72). Beauvoir använde sig inte av distinktionen 
kön/genus utan hon vände sig i stället till begreppet kroppen är en 
situation för att förstå kvinnors kroppsliga och sociala villkor. Moi 
argumenterar alltså för att begreppet fortfarande håller och är mer 
användbart än kön/genusdistinktionen. 

Analysen av Heddas berättelse pekar på att kroppen har betydelse 
i förhållande till Heddas handling som är utförd i ett visst socialt sam
manhang. Det medför att kropp och socialt sammanhang tillsam
mans blir betydelsefullt och att här då använda kön/genus där kropp 
och genus delas och ses som en motsättning blir problematiskt. Min 
strävan blev därför att finna teoretiska begrepp där kropp och genus 
interagerar och synliggör kropp, utan att för den skull överge eller 
förminska de villkor som kvinnor lever under. Jag sökte en teori som 
gör det möjligt att förstå både och, i en dialektik och inte var för sig, 
eller som i många fall, enbart genus. 
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Kvinnan som den Andre 
De två citaten nedan tänker jag mig ska läsas som ett slags samtal 

där Hedda berättar om sin erfarenhet av att vara och att konstrueras 
som den Andre. Hon svaras av Simone de Beauvoirs text som under
söker och beskriver vad begreppet innebär. 

Det var bara att dom 
ville ha bort oss va. 
Knarkare ska inte bo där. 
Du vet, dom har rota sig 
och bott där i alla år, 
-äldre folk 
(Hedda, 1998). 

dom sa ju det 
till den andra kanslisten, 
-ta hand om henne. 
Hon behandlade mig som ett barn, 
sedan missbrukare 
Så det slutade med att jag började 
klä mig som dom 
Socitetsklädd alltså 
Eftersom jag var missbrukare så 
kände jag på mig att dom också visste 
- men jag - hon var så elak 
(Hedda, 1998). 

Kategorin den Andre 
är lika ursprunglig 
som själva medvetandet. 
I de mest primitiva samhällen, 
i den äldsta mytologin, 
hittar man alltid en dualitet 
mellan den Samme och den Andre 
(de Beauvoir, 1949,2002, s 27) 

Kvinnans drama är denna konflikt 
mellan varje subjekts grundläggande 
anspråk på att placera sig 
som det väsentliga och de krav 
som ställs av den situation som 
konstituerar henne som oväsentlig 
(de Beauvoir 1949,2002, s 38). 

Beauvoirs den Andre liknar genus i feministisk teoribildning på så 
sätt att det visar på de socio-ekonomiska och kulturella skillnader som 
finns mellan kvinnor och män, något som framför allt tydliggör mäns 
maktposition. Beauvoir använde i Det andra könet den Andre för att 
visa hur mannen har makt att placera kvinnan som den Andre och 
därmed behålla sin position som den Förste. 

Här vill jag med hjälp av Simone de Beauvoirs begrepp den Andre 
försöka förstå delar av Heddas erfarenheter av att vara förstådd/ 
betraktad/placerad som någon annan än det kön, den person eller 
grupp som räknas som det första, det normala. Utifrån citatet ovan om 
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att man alltid hittar en dualitet mellan den Samme och den Andre 
går denna tankekonstruktion också att använda i andra ojämlika för
hållanden som klass, etnicitet, ålder och handikapp. I min användning 
av den Andre går jag utöver dikotomin man-kvinna och vidare i be
tydelsen normal kvinna-missbrukande kvinna, normal kvinna-mord-
misstänkt kvinna. Beauvoir använde begreppet i Det andra kö net 
främst för att beskriva kvinnors situation i förhållande till män. 
Men hon använde också begreppet i förståelsen av svartas fö rtryck 
i förhållande till vita och arbetarnas förhållande till dem som ägde 
kapitalet. Det finns dock en skillnad mellan dessa kategoriseringar, 
Beauvoir såg kön som oföränderligt och möjligheten för gruppen 
kvinnor att komma undan förtrycket som liten om de inte ändrade 
strategi41. Även om svartas s ituation i samma mening som kön, är 
oföränderlig, menade hon att den gruppen, liksom arbetarna, ändå 
hade förstått att gå samman. Något sker när proletärerna och de svarta 
säger "Vi" (de Beauvoir, 1949, 2002, s 28). Genom att säga Vi medges 
också en subjektsituation och en möjlighet till förändring. Detta är 
också något som kvinnorörelsen och kvinnoforskningen har tagit fasta 
på och som vi idag kan se resultat av. Mycket återstår dock och vi-
konstruktionen är numera problematiserad och uppdelad i många 
vi, men det är en annan historia42. 
I det första Beauvoir-citatet ovan menar hon att kategorin den Andre 

är ursprunglig. Det ser jag som att alla människor har lätt för att se 
personer och grupper som inte är lika oss, eller den grupp vi tillhör, 
som motpoler. Heddas beskrivning av den grupp människor som 
bodde i samma område som hon och hennes pojkvän blir här väldigt 
tydlig utifrån den polarisering som görs. Hedda berättar att de, "dom 
äldre", inte ville att hon och pojkvännen, "knarkarna", skulle bo där. 
Här visar Hedda på den dialektiska ömsesidigheten som finns i kate
goriseringen av den Andre. Lika mycket som "dom äldre" gör Hedda 
till den Andre formulerar Hedda de äldre som de Andra. Men det 
viktiga här är att den som formulerar den Andre som avvikande från 
normen också är den som har makten att definiera vad som är rätt. 
I ett annat citat av Hedda beskriver hon en situation där hon som före 

41 Hon har dock ett budskap om en utopi som Moi diskuterat i artikeln Independent women and narratives of 
liberation (1998). 

42 Se till exempel antologin Mer än bara kvinnor och män. Feministiska perspektiv på genus ( Mulinari, Sandell, & 
Schömer, 2003). 
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detta missbrukare skulle inskolas i den kvinnoroll som rådde på den 
arbetsplats hon börjat på. Genom att gå klädd i tröja och jeans, trasiga 
nertill, liknade hon i för hög utsträckning den kvinna hon varit förut. 
På den här arbetsplatsen var det utseendet avvikande och något som 
liknades vid hur en missbrukare kunde klä sig. Detta var Heddas svar 
när jag frågade vad som, för henne, kunde karakterisera en kvinnlig 
missbrukares klädsel. För att komma från den Andre till Vi på den 
här arbetsplatsen var inträdesbiljetten att klä sig "socitetsklädd" som 
Hedda uttryckte det. Vad som hände var att Hedda fick uppleva kon
flikten av att försöka passa in i en situation där hon, möjligen, ändå 
aldrig skulle accepteras som jämlike. Hela tiden fick hon, trots sina 
ansträngningar, ändå uppleva sig som omhändertagen eller till och 
med patroniserad och därmed konstituerad som oväsentlig. 

Det som utmärkt kvinnors situation är att vara den Andre 
(Lundgren-Gothlin, 1991). A tt bli konstituerad som den oväsentlige 
var en erfarenhet som Beauvoir själv beskrev. Hon berättade om sin 
irritation över att i teoretiska diskussioner med män bli bemött med 
argumentet: "Ni tänker så för att ni är kvinna" (de Beauvoir, 1949, 
2002, s 25). I detta argument ligger underförstått antagandet, "att vara 
man är inte ett särdrag" och med denna irritation belyser Beauvoir 
hur begreppet den Andre fungerar i praktiken. Mannen i diskussionen 
definierar sig själv som norm och kvinnan blir således den Andre, den 
som avviker. 

Hedda belyser den här situationen ur en annan, brutalare syn
vinkel, genom sin berättelse om ett av sina möten med polisen. Vid 
en misshandelsperiod kastade sambon Krister in Hedda i en möbel 
och hon blev så skadad att h on inte kunde kliva upp. Ambulans till
kallas och med den kommer också polisen. Hedda berättar om vad 
som hänt och polisen säger: "Ar det så illa som det ser u t eller spelar 
hon?" Hedda fortsätter: "Det är vad jag får slängt i ansiktet. Så han 
(Krister) har alltid fått stöd av polisen när han har misshandlat mig". 
Vad poliserna gjorde var att betrakta Hedda som en missbrukande 
kvinna, en kvinna som klart och tydligt faller ur den ram som kvinno
rollen bjuder. Krister som också var påverkad förstärker situationen av 
missbruk. De levde i ett förhållande som inte gäller för den normala 
kvinnan, mannen eller familjen. Polisen går samman med Krister 
genom att fråga honom om Hedda verkligen var skadad. Då polisen 
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lierar sig med den som är man och misstänkt förövare, ifrågasätts 
Heddas trovärdighet. Mäns missbruk går lättare in i en traditionell 
mansbild än en kvinnas och poliserna var så vit t jag förstod män43. 
Att sätta sig själv eller den egna gruppen i första rummet och därmed 
definiera andra som den eller de andra är något som vi alla ofta gör. 
Det är inte alltid det får så stora konsekvens er som när män under 
lång tid konsekvent satt s ig sig själv i första rummet. Den värld vi 
känner är fortfarande i stora delar skapad av män med utgångspunkt 
i deras intressen och positioner. Det har skett en hel del sedan 
Simone de Beauvoirs essä skrevs men fortfarande gälleratt "[m]annen 
kan tänka sig själv utan kvinnan" (de Beauvoir, 1949, 2002, s 26) och 
kvinnan bestäms fortfarande i förhållande till mannen. "Hon är det 
oväsentliga gentemot det väsentliga. Han är Subjektet, han är det 
Absoluta, hon är den Andre"(de Beauvoir, 1949, 2002, s 26). 

Att vara kvinna och använda droger hör inte till kvinnorollen. Då 
är kvinnan inte enbart den Andre i förhållande till subjektet man
nen utan också e n avvikande Andre44 i förhållande till den nyktre, 
skötsamma och normala mannen och kvinnan. Detta tydliggörs i en 
scen där en ung Hedda behövde hjälp från polisen. Hon hade blivit 
utsatt för en mycket grov våldtäkt och polisen ifrågasatte henne efter
som de kände att hon luktade thinner. Hedda menar att i och med 
detta sätter p olisen upp en spärr som bestämmer vem hon är och 
hur hon ska bemötas. Något som blir väldigt tydligt i Heddas sätt att 
berätta är hur hon betraktar sig själv som ett objekt. Hon har antagit 
den Andres syn på sig själv och sin kropp. Speciellt tydligt blir det 
i citatet ovan där hon berättar om grannarna som inte vill ha "knark
arna" kvar i området. 

Genom begreppet den Andre går det att förstå hur Hedda inte 
bara levt som missbrukande kvinna utan också, med vissa protester, 
antagit den bild som den Andre bjuder henne att vara, en bild som 
hon beskriver med "du vet" i det inledande citatet. De äldre boen
de i området ville inte att hon och hennes pojkvän skulle bo där och 
Hedda kopplar ihop detta med att de var missbrukare. Med den Andre 

43 Denna förmodan gör jag utifrån att Hedda inte nämner annat. Alltså tar jag för givet att poliser är män om inte 
annat anges, något som naturligtvis kan och bör diskuteras men det är en problematisering som jag lämnar till 
en annan gång. 

44 Ingrid Lander talar om upplevelsen av att förbli "fallen" kvinna utifrån "den kroppsliga och själsliga kontroll som 
myndigheter och narkomanvård utövar i deras vardagliga kontakt med 'missbrukande kvinnor'(Lander, 2003, s 244). 
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som tolkningsbegrepp går det också att förstå delar av hur Hedda 
uppfattar att hon levt som kvinna, som mor, som sambo. 

Vi närmar oss världen som kropp 
För att förstå vad det innebär 
för den enskilda kvinnan 
att möta den Andre, 
måste vi undersöka hennes 
konkreta levda erfarenhet 
(Moi, 1997 s 119). 

Med det narrativa perspektivet i metod och analys var det Heddas 
levda erfarenhet som undersöktes. De berättelser jag fick av henne 
var fy llda med möten av den Andre och i takt med hennes berättan
de framträdde människan Hedda. Inte bara för mig utan också för 
Hedda då hon genom berättelsen formulerar sig och blir till den hon 
berättar när hon samtidigt skapar sin sociala verklighet. 

Beauvoir använder ofta begreppet levd erfarenhet som är ett cen
tralt existensialistiskt begrepp. Levd erfarenhet är (i de flesta fall) 
totaliteten av individens subjektivitet men ska in te tolkas som det
samma som situation (Moi, 1997). Moi menar att levd erfarenhet 
inte får reduceras till situation och definierar den som "det sätt på 
vilket individen förstår sin situation och sina handlingar" (Moi, 1997, 

s 108). Det är något jag tycker Hedda illustrerar när hon berättar om 
att sälja sin kropp: 

Men jag har haft erfarenhet, 
jag har provat på det, 
jag kan inte säga att det var bra. 
Det hände en massa äckliga grejer, gjorde det. 
Jag vill inte gå in på det hur det, 
vad som hände, 
jag blev förnedrad alltså, 
något så fruktansvärt, 
jag kunde ha blivit dödad också, 
slarvig emellanåt, 
det får man inte vara 
(Hedda 1998). 
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Man kan se det som ett uttryck för att "hon lever sin förkroppsligade 
situation i världen" (Moi, 1997, s 114). Med det så förstår jag begreppet 
som att människan har sin livshistoria, alla situationer hon befun
nit sig i har hon som levd referensram. Enligt Beauvoir definierar 
sig kvinnan genom det sätt på vilket hon lever sin förkroppsligade 
situation i världen (Moi, 1997). Hon förhåller sig till den historien 
i alla kommande situationer som hon sedan minns som speciella hän
delser och historier. Det nya som händer tolkas utifrån dessa tidigare 
levda berättelser och inom det kontext som nuet ger. Ett exempel är 
när jag frågar Hedda om hennes syn på män och hon berättar: "Ja, 
jag blev ju rädd för killar. Nämen jag, det har ju visat sig i slutänden 
här nu jag, jag vet ju varför jag har begått det här dådet innerst inne 
va. Det, jag har ju karlförakt helt enkelt. Men det kommer du att för
stå när jag berättar vidare." I hennes berättelser är kroppen, mer eller 
mindre, alltid närvarande. Den levda erfarenheten, som Moi skulle 
uttrycka det, är hur Hedda förstår sin situation och sina handlingar, 
alltså hur Hedda förstår situationen när Mannen håller fast henne 
och när hon dödar honom. Svaret lämnar jag tillsvidare därhän för 
att återkomma i tolkningen av den dödande kroppen som kommer 
i kapitel 9. 

Vårt grepp om världen 
Men definitionen av människan är 
att hon inte är en varelse som är 
given på förhand, utan att hon gör 
sig till den hon är. Som Merleau-Ponty 
så riktigt har uttryckt det: 
människan är inte en naturgiven art 
utan en historisk idé. Kvinnan är 
inte en fixerad realitet utan ett 
vardande. Det är i sitt vardande hon 
borde jämföras med mannen, det vill 
säga att man borde definiera hennes 
möjligheter: 

(... ) om kroppen inte är ett ting, är 
den en situation: den är vårt grepp 
om världen och utkastet till våra 
projekt (de Beauvoir, 1949,2002, s 68,69). 
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Det är svårt att förbigå hur texter och citat förändras under olika 
översättningar. Beauvoirs Det andra könet är en text som ursprung
ligen översatts från det franska språket. Ibland kan jag ana två över
sättningsvarv, från franska till engelska och från engelska till svenska. 
Den nya svenska upplagan är dock direktöversatt från franska språket. 
Ibland kan det medföra tvekan inför hur vissa ord ska förstås, därför 
har jag jämfört de olika tolkningarna där jag funnit skillnader, för att 
motivera mitt eget val av tolkning. 

Ovanstående citat återfinns i många artiklar och böcker och det är 
inte alltid samma ord som används i översättningarna. Därför vill jag 
peka på tre olikheter då de kan ha betydelse för hur texten uppfattas. 
Då jag inte behärskar franska språket är jag hänvisad till engelska och 
svenska översättningar av Beauvoirs texter. Utifrån Mois (1997) artikel45 

finns en del skillnader i ordval jämfört med den senaste svenska över
sättningen (de Beauvoir, 1949, 2002). I Mois tappning ser första 
meningen i slutet ut så här: "som själv skapar den han är". I den senaste 
svenska upplagan blir det: "hon gör sig till den hon är". I tredje me
ningen står i Mois artikel: "borde jämföras med människan" och 
i den senaste svenska: "jämföras med mannen". I sista meningen står 
i Moi: "konturen av våra projekt", och från svenska upplagan 2002: 
"utkastet till våra projekt". 

Den första skillnaden är "hon gör sig till" och "själv skapar sig till 
den han är". Där kan jag tycka att det är en feministisk poäng att skriva 
hon i stället för han. Annars ser jag ingen skillnad mellan göra sig 
till eller skapa sig till människa. Vad gäller den tredje meningens skill
nad mellan människan och mannen är det vanligt i konventionell 
text att människan jämställs med mannen, något som feministisk kri
tik gjort synligt och som synliggör om ordet mannen skrivs ut. Det 
skulle då också kunna betyda att även Beauvoir ställde kvinnan i jäm
förelse med mannen, hon gör då här själv kvinnan till den Andre. 
Det kan också vara så att hon menade att det är så kv innan jäm
förs. Då blir vi påminda om att det är med utgångspunkt i kvinnans 
situation som den Andre ska förstås, det är också så jag väljer att tolka 
detta. Då det gäller sista meningen och ordet utkastet som finns med 
i det svenska (2002) ci tatet ovan används konturen från ett Beauvoir-

45 Mois artikel är tryckt på svenska och hon hänvisar utifrån detta citat till Beauvoirs franska upplaga från 1949. 
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citat i Mois artikel (Moi, 1997), i löptext använder dock Moi utkast och 
skiss (Moi, 1997). Som ett engelskt exempel finns Elaine Stavro (2000) 
som använder den engelska översättningen från 1974 och skriver, 
"limiting factor for our projects". Kontur blir för mig ett ganska fast 
begrepp liksom limiting factor som är begränsande och likaledes fast 
medan däremot utkast betyder något som kan förändras. Vad som är 
mest rätt i en översättning av det franska ordet esquisse i en Beauvoi-
riansk tolkning vet jag inte, men jag kommer att utgå från ordet ut
kast. Därmed ser jag kvinnans möjlighet till olika projekt som skisser 
som är föränderliga och därmed i vardande. 

Som Moi uttrycker det så har inte kvinnans eller mannens kropps
struktur någon absolut mening. För Beauvoir "är våra kroppar ett utkast 
eller en skiss av det slags projekt som är möjligt för oss att ha" (Moi, 
1997, s 94). Det är viktigt att se detta utkast som en följd av kvinnans 
olika val och inte som normer bestämda av biologin (Moi, 1997). 

En historisk idé 
För Beauvoir är det viktigt att utgå från människan som bestående 

av två kön, kvinna och man. Kvinnor och män har olika kroppar och 
lever under olika samhälleliga villkor, där kvinnan som den Andre 
i förhållande till mannen lever i en situation som underställd och 
förtryckt. Grunden för Simone de Beauvoirs filosoferande kring vad 
en kvinna är, ligger i hennes fenomenologiska definition av män
niskan46: 

Men definitionen av människan är 
att hon inte är en varelse som är given på förhand, 
utan att hon gör sig till den hon är. 
Som Merleau-Ponty så riktigt har uttryckt det: 
människan är inte en naturgiven art utan en historisk idé. 

Beauvoir vill med Merleau-Ponty förstå människan som en histo
risk idé där kroppen levs och upplevs i en omgivning som är historiskt 
och socialt given. Kroppen är i en ständig interaktion med den Andre 
i termer av såväl samhället som den enskilde. I denna dialektik med 
omvärlden skapas våra kroppar. "Kroppen är en historisk sedimen-

46 Citatet från början av avsnittet är här återgivet i sitt ursprung men jag har delat upp texten i mindre stycken, 
liknande analysen av Heddas dråp. Detta för att underlätta min förståelse/analys av Beauvoirs text samt 
tolkningen av Heddas berättelse. 
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tering av vårt sätt att leva i världen och av världens sätt att leva med 
oss" (Moi, 1997, s 112). Detta innebär att om man har en frisk och 
tränad kropp skapas inte samma erfarenheter av världen eller av dig 
själv som om du har en skadad kropp som varit utsatt för upprepad 
misshandel. Beauvoir säger med detta inte att biologin är betydelse
lös. Biologin kan säga om du har en kvinno- eller manskropp, men 
det biologiska könet bestämmer inte betydelsen och det värde män
niskor borde ha eller kommer att få i det samhälle de lever i (Moi, 
1997, s 112). Därmed, menar Beauvoir, "[d]et är inte som kropp, utan 
som kropp underkastad lagar och tabun, subjektet blir medvetet om 
sig självt och förverkligar sig; det är utifrån bestämda värden som det 
värderar sig" (de Beauvoir, 1949, 2002, s 71). Biologins utgångspunk
ter ger vid handen om kroppen är en kvinna eller man, men som 
definition på vad en kvinna är krävs ett mer komplext svar. Eller som 
Beauvoir uttrycker det: "det gäller att ta reda på vad mänskligheten 
har gjort med människohonan" (de Beauvoir, 1949, 2002, s 71). 

Kvinnans möjligheter 

Kvinnan är inte en fixerad realitet 
utan ett vardande. 
Det är i sitt vardande hon borde jämföras med mannen, 
det vill säga att man borde definiera hennes möjligheter; 

Att vara människa och kvinna innebär att vara i ständig utveckling. 
Det är inte så att flickan från en dag till en annan helt plötsligt erfar 
att hon är kvinna. I takt med tiden förändras flickan och i en pågå
ende process och interaktion med omvärlden kan hon så småningom 
sägas vara en vuxen kvinna. Men processen stannar inte där, den är 
inte fixerad, den är ständigt pågående. Detta innebär att vara i ett 
ständigt vardande som också ger möjligheter till olika val som kan se 
olika ut för olika kvinnor. Som människa befinner sig kvinnan alltid 
i en process - ett vardande - där hon gör sig till vad hon är. Det är uti
från sina möjligheter, menar Beauvoir, som hon borde jämföras med 
mannen och genom sin undersökning finner Beauvoir att jämfört 
med mannen är kvinnor mer begränsade. Att vara kvinna begränsar 
de möjligheter och val som hon har tillgång till. Detta beroende på 
hennes situation, de möjligheter och begränsningar som finns i den 
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samhälleliga, sociala, ekonomiska och individuella kontexten. 
Med den bakgrunden återvänder jag ett slag till Hedda och ögon

blicket strax före dråpet. Hon hade stulit saker och Hedda berättade 
att Mannen tagit tag i, som hon uttrycker det, "mina båda armar", 
(stans 6, rad 19). Detta tolkar jag som en symbol för Beauvoirs beskriv
ning av kvinnors begränsade frihet, Hedda blev här bokstavligt talat 
berövad friheten. Att han höll fast hennes kropp kan också symboli
sera det sexualiserade våld som Hedda varit utsatt för, övergrepp som 
begränsar möjligheten för val och därmed handlingsfriheten för dem 
som varit utsatta. Hennes ekonomiska situation vid tiden för dråpet 
var troligen mycket dålig, hela hennes situation var mycket trängd. Då 
jag tittar tillbaka på hela livsberättelsen kan man se hur hennes frihet 
som människa och kvinna långsamt minskar till att dagen för dråpet 
vara mycket liten. Från en synvinkel kan man se det som att Hedda, 
trots det minimala handlingsutrymmet, handlande utifrån de möj
ligheter hon tyckte sig ha. Hon stal för att få pengar till heroin och 
hon dödade en man i en situation som från hennes sida kan ha tett 
sig som mycket trängd. 

Beauvoir ser kvinnans frihet som situerad och inte absolut (Moi, 
1997). Enlig Lundgren-Gothlin menar Beauvoir att "människan är 
frihet" (Lundgren-Gothlin, 1991, s 266). Men till skillnad från Sartre 
skiljer Beauvoir mellan "människans frihet och människans förmåga 
att konkret handla" (Lundgren-Gothlin, 1991, s 226). Situationen kan 
begränsa kvinnors handlingsutrymme, något som Beauvoir beskriver 
i bok II i Det andra könet, andra delen som heter just Situation. I alla 
kvinnors berättelser om uppväxt, äktenskap, moderskap om kvinnors 
situation fram till den åldrande kvinnan tycker hon sig se ett gene
rellt förtryck mot kvinnan. Det är här Beauvoir skiljer sig från Sartres 
frihetsbegrepp. Sartre menar att människans frihet är absolut. Han 
liknar det vid att slaven är lika fri som herren eftersom han alltid kan 
konstituera sin situation genom att välja på vilket sätt han kan upp
fatta sin förslavning (Fallaize, 1998). Fallaize hävdar däremot att med 
Beauvoirs syn på subjektet tillåts en teoretisering av kvinnoförtrycket 
som ett generellt tillstånd. Detta tillstånd är historiskt konstituerat 
av interna och externa institutionella krafter som agerar med sådan 
kraft att kvinnor i extrema situationer förlorar alla valmöjligheter, 
friheten och handlingsutrymmet har därmed förlorats. Lundgren-
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Gothlin (1991) går vidare i Beauvoirs texter och i En tvetydighetens 
moral utvecklar hon frihetsbegreppet och inför en distinktion mellan 
olika situationer. De situationer som är präglade av en frihet som 
tillåter människan att förverkliga sig kallar Beauvoir för priviligerade 
situationer och sedan finns det människor som lever i en begränsad 
situation: 

Är man t ex fängslad kan man inte förverkliga sin frihet positivt om man inte 
kan ge den ett innehåll i handling, om man inte kan påverka framtiden. 
Beauvoir menar att i en del situationer är framtiden helt stängd och 
friheten kan bara användas negativt, genom att situationen vägras, t ex 
genom självmord (Lundgren-Gothlin, 1991, s 227). 

I enlighet med Lundgren-Gothlins skrivning är det inte långt att 
tänka sig Hedda i den situationen var fängslad i sin livssituation men 
också fängslad i den meningen att hon var fasthållen av Mannen och 
inte kunde komma loss. Den situationen kan ha upplevts som nästan 
helt stängd för Hedda med den skillnaden att hon inte handlade 
självdestruktivt, i meningen tog sitt liv, eller passivt lät sig utsättas för 
Mannens agerande. Även om jag anser att det är moraliskt fel att säga 
att det var positivt att hon utförde en aktiv handling som resulterade 
i en annans död, går det inte att komma undan att hon agerade i eget 
intresse och därmed tillerkände sig en annan utväg. Enligt Morrissey 
(2003) visar den rådande diskursen ofta en bild av kvinnor som dödar 
i ett offerperspektiv, ett sådant är naturligtvis väldigt lätt att applicera 
på Hedda. Men det går också att vända på det hela och då syns e n 
kvinna som i en mycket trängd situation agerar med sin kropp för att 
komma undan. Poängen här är att flytta fokus undan från kvinnan 
som offer till kvinnan som agent. 

Kroppen är en situation 
( . . . )  
om kroppen inte är ett ting, 
är den en situation: 
den är vårt grepp om världen 
och utkastet till våra projekt 
(de Beauvoir, 1949,2002, s 68,69). 

Den döda kroppen är ett ting, den levande kroppen är en situa
tion, en grundläggande situation som är grundvalen för att kunna 
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erfara mig själv och världen (Moi, 1997). "Detta är en situation som 
alltid träder in i min levda erfarenhet" skriver Moi (1997, s 108 ) . 
Levd erfarenhet, fortsätter Moi, är inte detsamma som situation utan 
betecknar totaliteten av individens subjektivitet. Med den levda erfa
renheten kan individen förstå sin situation och sina handlingar. Moi 
beskriver den levda erfarenheten som en "pågående sedimentering 
av utfällningar ur mina interaktioner med världen, och som därför 
i sig ingår i min situering" (Moi, 1997, s 108). Men att säga att krop
pen är en situation betyder inte att kroppen är placerad inom en 
situation. "Kroppen är både en situation och placerad inom andra 
situationer" (Moi, 1997, s 109). 

Jag har med spänning försökt följa Beauvoirs tankar med hjälp av 
Moi och tror mig nu hänga med då Beauvoir istället för tudelning 
tänker en intvinnad komplex helhet, det är både och, inte antingen 
eller. Både kropp och situation, kroppen är en situation. Upplevelser, 
erfarenheter, smärta, möten med den Andre och glädje går in i vart
annat och går inte att reducera till vare sig enbart kropp eller situa
tion. Jag har sökt ett sätt att få med både kropp och samhälle i ett 
tänkande om kön och liksom Moi svarade i en intervju, är jag beredd 
att hålla med då hon säger: 

I situasjonsbegrepet finner man en overskridelse av motsetningen 
melloni biologi og samfunn. Kroppen er en funksjon av individets pro-
sjekt, som er vår frihet. Kvinners frihet og handlekraft försvinner aldri 
helt, selv linder de mest undertrykkende betingelser. Kroppen gripes av 
samfunnet og kan ha forskjellige betydninger ut fra hva ditt prosjekt i 
livet er og hvor du lever(Jakobsen, 1988, s 2). 

I detta kapitel har jag alltså med hjälp av begreppet kroppen är 
en situation försökt förstå Heddas berättelse utifrån hennes levda er
farenhet som närvarande i en situation som kan ses so m påtagligt 
kroppslig. 
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Slutet 

Den här licentiatuppsatsen har behandlat ämnet kvinnor som 
dödat, eller mer specifikt en kvinna som utfört ett dråp. Med början 
i antikens Medea slutar den med uppsatsens huvudperson Hedda. 
Däremellan har jag redovisat forskningsresultat inom området. I den 
senare delen av uppsatsen har Hedda en stor roll som livsberättare 
och som huvudperson. Hedda är den som förmedlar hur en kvin
nas dråp kan förstås. Två delar i uppsatsen har fått extra mycket ut
rymme, för det första har kapitlet om tidigare forskning fått stor plats 
då det är första gången som ämnet presenteras för en svensk publik. 
Metoddelen har också tagit plats då den var undersökande till sin 
karaktär både i förhållande till själva fenomenet och till att endast en 
person ingick i det här arbetet. 
I kvalitativa undersökningar och kanske särskilt då narrativ metod 

och analys används, är det inte alltid som syftet står k lart och väl
formulerat från början. Innan jag kände till kvinnornas berättelser 
kunde inte syftet formuleras på annat sätt än tämligen vagt och med 
vida ramar. Utgångspunkten i det här arbetet var att genom en livs
berättelse söka nå en djupare förståelse för hur och i vilket samman
hang en kvinnas dråp kan utföras. I processen där en livsberättelse 
nedtecknats, analyserats och tolkats har syftet successivt formulerats. 
Jag ger också avsnittet rubriken syfte och forskningsstrategi för att på 
så sätt illustrera syftets utveckling från de steg som tagits i forsknings
processen. 
I narrativ anda startar syftet i en hur-fråga: Hur väljer berättaren 

att berätta om sitt liv och så små ningom: hur väljer hon att berätta 
om dråpet? Avsikten med dessa hur-frågor var att hitta begrepp som 
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kunde leda vidare i en närmare undersökning av själva berättelsen 
om dråpet. Fyra kroppsbegrepp genererades så småningom: den sex
uellt förnedrade kroppen, den missbrukande kroppen, den prostitu
erade kroppen och den dödande kroppen. Utifrån kroppsbegreppen 
och genom Simone de Beauvoirs begrepp kroppen är en situation 
kan dråpet förstås som en kroppsligt situerad händelse. 

Närmast följer en metodreflektion som tar fasta på hur och varför 
jag kom fram till just kroppsbegreppen och vad det innebar för 
den fortsatta analysen. Under nästa rubrik Den dödande kroppen, 
kommer den sista av de fyra kroppsbegreppen att analyseras och disku
teras. Arbetet avslutas till sist med några funderingar över hur en tänkt 
fortsättning skulle kunna se ut. 

Metodreflektion 
En berättelse om livet är egentligen många berättelser som till

sammans ger en bild av i detta fall Heddas liv som det tedde sig för 
henne den gången hon berättade för mig. Detta sagt för att påminna 
om det ofixerade i det narrativa. Jag ser en berättelse som ständigt 
i rörelse och som berättas på nytt med nya tolkningar vartefter livet 
går. Att då i forskningssyfte stoppa den rörelsen kan verka vanskligt, 
men jag ser det som ett tillfälle att studera hur livet tedde sig för en 
speciell människa vid en viss tidpunkt i hennes liv. Det är ett sätt att 
få kunskap om ett fenomen som just hon har erfarenhet av och kan 
förmedla. 

Det finns flera skäl till valet av den berättelse som genererade de 
fyra kroppsbegreppen och kom att bli utgångspunkt för det teorival 
som dråpsituationen nu förstås utifrån. Berättelsen om graviditet och 
förlossning valdes initiait efter dess detaljrikedom. Den är utmärkan
de för en erfarenhet som delas med många andra kvinnor och var en 
viktig och positiv händelse för Hedda. Det var också den berättelse 
som stod tydligast i motsats till dråpet, vilket visar att två berättel
ser från en livshistoria ställda mot varandra visar komplexiteten och 
den spänning som kan uttryckas i någons liv, kanske särskilt hos en 
kvinna som tagit ett liv. 

Jag borde kanske redan från början förstått att kroppen kan ses 
som ett självklart begrepp vid en berättelse om graviditet och förloss
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ning, liksom jag kanske borde förstått att dråp också förknippas med 
kropp. Trots det så var det inte självklart, det fanns också många andra 
begrepp som hade kunnat komma i fokus, som moderskap, lycka, 
smärta, självständighet och rädsla, bland andra. För dråpet skulle jag 
kunna tänka mig att begrepp som marginaliserad, utsatthet, våld, 
missbruk, förövare, gärningsman, offer, alla är begrepp som skulle 
vara adekvata att följa upp. Skälet till att kroppen särskilt uppmärk
sammades var utifrån hur-frågan: Hur berättar Hedda? Här utmärktes 
Heddas skiftande sätt att berätta om sin kropp i samband med smärta 
vilket ledde vidare till att undersöka hur hon förhöll sig i andra 
berättelser om kroppen. Utifrån detta valdes också de två berättelserna 
Bröllopsklänningen och Bröllopsnatten. I och med upptäckten av 
Heddas förhållningssätt blev det också spännande att undersöka hur 
hennes berättande om dråpet skulle te sig med kroppen i fokus. 

För att säga något om teorivalet ger jag en kort efterhandsbeskriv
ning kring hur jag tänkte. Då utgångspunkten var kroppen så sökte 
jag mig runt i djungeln av de kroppsteorier som nu finns att tillgå. 
Vad jag sökte var en teori som kunde hjälpa mig att förstå kropp i ett 
så konkret och samtidigt komplext sammanhang som ett dråp. Med 
konkret menar jag en situation där kroppar av kött och blod möts 
i en handling som efterlämnar en död kropp. Med komplext menar 
jag en begreppsapparat som förmår möta en verklighet där den kon
kreta handlingen kan förstås. Kroppen som en situation tillsammans 
med den Andre, levd erfarenhet, människan som en historisk idé 
och kvinnans möjligheter menar jag bildar den begreppsapparaten. 
Med utgångspunkt i att Hedda är kvinna som genom begreppet 
den Andre blir sedd som en människa som är den Andre eftersom 
hon inte är man, utan en som avviker från normen. Det är också 
möjligt att förstå Heddas position i samhället som missbrukare och 
prostituerad där hon ses som den Andre, den som avviker från den 
normala kvinnan. Hedda förmedlar delar av sin levda erfarenhet 
i sin livsberättelse. Det är alla situationer som hon befunnit sig i som 
är hennes levda referensram och som hon ständigt förhåller sig till 
i förhållande till andra. Begreppet att människan är en historisk idé 
kan förstås utifrån Beauvoir-citatet "man föds inte som kvinna, man 
blir det", alltså kvinnan är alltid i ett vardande. Beauvoir skriver om 
att det är utifrån kvinnans möjligheter som hon borde jämföras med 
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mannen. Att vara kvinna innebär att hennes möjligheter och val är 
begränsade. Heddas möjligheter och val bör alltså ses utifrån hennes 
situation och de möjligheter och begränsningar hon har i den sam
hälleliga, sociala, ekonomiska och individuella kontext som hennes 
liv utspelas i. 
I Beauvoirs tappning delas inte kön upp i två, ett socialt och ett 

biologiskt, så även om jag använder kropp som begrepp ska det inte 
förstås som enbart den biologiska kroppen. Med kroppen förstådd 
som en situation undviks en dikotomi mellan människans sociala 
sammanhang och den biologiska kropp hon är född i. I Beauvoirs 
begrepp kroppen är en situation ligger en föreställning om att krop
pen flätas ihop med den sociala världen vilket har betydelse för att 
kunna erfara sig själv och världen. Människan är då en komplicerad 
helhet. 

Den dödande kroppen 
Den fråga som sysselsatt mig mest under hela arbetet har förstås 

rört dråpet. Funderingarna har främst rört sig kring varför en kvinna 
begår ett mord eller dråp. Varför den frågan har gäckat mig så mycket 
har ett delsvar i att den helt enkelt inte går att svara på fullt ut. Varför 
det hände just den här gången att Hedda blev så provocerad, arg och 
rädd att hon tog till kniv och inte en annan gång, är något som inte 
här kan besvaras. Enligt tingsrätten var motivet att hon blev fasttagen 
i båda armarna då hon försökte stjäla från Mannen. Hon var påver
kad av alkohol och tabletter och hade ett sug efter heroin. Hedda 
hade också tidigare visat att hon kunde vara våldsam. Tingsrätten 
har egentligen inte heller besvarat frågan om varför hon handlade 
så just då. Svaren skulle också variera beroende på vem eller vilken 
profession som söker svaret. För Hedda finns det inget tydligt svar, 
hon minns inte själva händelsen men vet att hon tidigare reagerat 
våldsamt på att bli fasthållen i armarna. Det hon säger är att hon inte 
kan förstå hur hon kunnat utföra handlingen, men hon står fö r vad 
hon gjort och erkänner sig skyldig till gärningen. Samtidigt tar hon 
till sig läkarkunskapens förklaring som handlar om att "det måste 
ha blivit nån knäpp i skallen på mig där eftersom han slet tag i båda 
mina armar". 

Istället för att utgå från motivets betydelse för att vi ska förstå vad 
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som hände så blir det utifrån ett narrativt perspektiv med begreppet 
kroppen är en situation. Då ställer jag frågan utifrån hur denna hand
ling var möjlig istället för motivet till handlingen. Varför analysen av 
den dödande kroppen kommer först nu beror på att den skiljer sig 
från de andra tre kroppsbegreppen och har helt enkelt låtit vänta på 
sig. De tre första kropparna har funnits över tid och är påtagligt när
varande i handlingen medan den dödande kroppen är handlingen. 
Här uttrycks kroppen tydligt som en situation. 

Om jag försöker åskådliggöra mina tankar i en schematisk bild 
kan jag se en mångfald linjer som symboliserar kroppar. Tre av dessa 
linjer står för den sexuellt förnedrade kroppen, den missbrukande 
kroppen och den prostituerade kroppen. Det finns förstås fler linjer/ 
kroppar men de är här inte identifierade. Dessa linjer/kroppar korsar 
varandra i mittpunkten av en cirkel som får symbolisera det utrym
me där brottet, den dödande handlingen, blir möjlig. Den dödande 
kroppen får alltså ett handlingsutrymme inom den punkt där alla 
dessa situationer/kroppar/linjer korsar varandra. 

den missbrukande kroppen 

den sexuellt förnedrade kroppen 

den prostituerade 

kroppen 

|den dödande kroppen] 

Figur: Situationen för dråpet 

Då alla linjer korsar varandra uppstår en mycket komplex livs
situation men där skapas också en situation av frihet där handling 
blir möjlig. Det är möjligt att denna frihet är svår att se, men Hedda 
kan ha sett det som ett val, en möjlighet till frihet ut ur en hotfull 
situation. Hon hade också ett annat val - att ge upp. Utifrån Beauvoir 
kan hennes livssituation ses s om ett fängelse, en situation som är 
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ytterst begränsad men inte helt stängd. Moi (Jakobsen, 1988) uttrycker 
det också som att kvinnors handlingskraft aldrig helt försvinner, inte 
ens i de mest utsatta situationer. Hedda hade möjlighet att påverka 
vad som skulle hända henne. Hedda använde situationen och agerade 
utifrån sin position genom att med kniv slå sig fri. 

Avslutning 
Det finns två spår som jag gärna vill gå vidare med och fördjupa 

efter det här arbetets slut. För det första vill jag fortsätta med Simone de 
Beauvoirs begrepp kroppen är en situation och undersöka begreppets 
användbarhet i andra sammanhang. Från mitt ursprungsmaterial 
finns ytterligare två intervjuer i form av personberättelser och jag vill 
undersöka hur deras hur-frågor skulle besvaras, alltså hur de väljer 
att berätta om sitt liv och därefter, hur de berättar om det mord 
respektive dråp de begått. Kanske blir det helt andra begrepp som 
blir aktuella i deras fall. Oavsett utfallet av en sådan analys skulle jag 
vilja undersöka även deras livsberättelser och berättelser om dråpet/ 
mord utifrån begreppet kroppen är en situation. 

För det andra har det blivit tydligt för mig hur inskränkande det 
kan vara att försöka förstå människor som i sin situation så tyd ligt är 
offer. De kan vara offer för förnedring, övergrepp, missbruk och miss
handel, den mesta forskning som utförs i socialt arbete är också offer/ 
problemorienterat till sin karaktär. 'This is the crux of victimology: 
in emphasizing victimhood, intentionality or agency is neglected" 
(Morrissey, 2003, s 25). Morrisey har studerat de narrativ om kvinnors 
dödliga våld som dominerar det offentliga rummet, både den rätts
liga och den mediala. Dessa narrativ ger oss de bilder vi har att tillgå 
då vi tänker oss olika former av våld. Den rättsliga återgivningen av 
det våld som utspelats ligger till grund för den mediala bilden. Båda 
dessa diskurser, menar Morrissey, förnekar bilden av kvinnlig hand
lingskraft, agency. I sin studie har hon formulerat en hypotes där hon 
med fokus på agency försöker avslöja vilka konstruktioner av femini-
tet som har aktualitet i porträtten av våldsam kvinnlig subjektivitet. 
Hon skriver: 

that female actions, violent and non-violent, may be read as intentional 
and legitimate responses to personal and structural forces, and thereby 
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cast light on damaging and limiting structures and discourses 
(Morrissey, 2003, s 7). 

Tyvärr, skriver hon, fann hon i stället att kvinnlig agency tolkas 
antingen som god eller ond och därmed bibehålls de destruktiva 
strukturerna. De kvinnor som dödar sina misshandlande män kan 
ses på d en ena motpolen, den goda. De framställs som utsatta offer 
för ett våld de inte är orsak till och till sist dödar de för att överleva. 
Mannen framställs här som den onde men också den aktive, kvinnans 
dödande handling omformuleras till ett offers passiva respons. Hon 
kan lätt inordnas i en feministisk diskurs där kvinnan är offer för man
ligt förtryck och där misshandeln kan förstås som ett sätt att utöva makt 
och genom makten formuleras maskulinitet. Att låta en mörderska 
stå som symbol för offret fungerar då som ett förnekande av hennes 
ansvar, skuld, handlingskraft (agency) och rationalitet (Morrissey, 2003). 

Om jag tänker mig alla linjerna/kropparna i figuren ovan och tittar 
närmare på det inringade utrymme där alla dessa m öts går det att 
se som en extrem offersituation. Med hjälp av Beauvoirs begrepps
apparat och Morrisseys teori om agency, skulle jag vilja undersöka 
det utrymme närmare som jag här visat kan ses s om ett utrymme 
för handling. 

Det här arbetet har utförts i en anda av att försöka fylla en del av 
de luckor som identifierades i litteraturgenomgången. Forskning om 
mord och dråp har oftast använt kvantitativa metoder vare sig det har 
handlat om män eller kvinnor. Jag har också utgått från ett feminis-
tiskt perspektiv, något som också det är sparsamt använt i forskning 
om dödligt våld. Uppsatsen har handlat om en kvinnas dödliga våld 
och därför har fokus legat på Hedda. Det finns både nackdelar och 
fördelar med det. En nackdel, menar jag, är att fenomenet blir så 
personbundet så de n större kontextualiteten blir svårare att få syn 
på. I nästa arbete vill jag gärna höja blicken och undersöka samban
det mellan den samhällskontext som skapar den situation linjerna/ 
kropparna befinner sig i och det handlingsutrymme som kvinnor 
trots allt handlar inom. 

Elisabeth Moen, Umeå den 13 april 2006 
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