
Dödsorsak kvinna 
 

”Journalisterna Kerstin Weigl och Kristina Edblom har sedan 2009 granskat varje fall då en 

kvinna dödats av en man eller ex-man. De är på rättegång, träffar anhöriga och talar med 

experter.” Nedanstående berättelser är från granskningen som Kerstin och Kristina genomfört. 

Berättelserna återfinns på Aftonbladet.  

https://dodadekvinnor.story.aftonbladet.se/chapter/dodade-kvinnor/ 

 
 
 
Kvinna, 21 
Familjen säger att hon var en lugn och snäll tjej som under flera år haft ett av och på-förhållande 
med en äldre man. Hon gick hem till honom en sen kväll och de talade om relationen. Det 
framkom att hon inlett en ny relation, medan de fortfarande var tillsammans. Efter brottet ringde 
han själv larmsamtalet och berättade. Hon låg i badkaret, strypt. 

 Län: Stockholm 

 Dödsdatum: 2018-02-08 
 Relation: Ex-pojkvän 
 Tidigare hot och våld: Ja, hon berättade att han slagit henne och sagt kränkande saker. 
 Sökt hjälp: Nej 
 Fanns varningssignaler: Svartsjuka 

 Gärningsman: Man 
 Ålder vid gärningen: 32 
 Vapen: Strypning 
 Brottsrubricering: Mord 
 Inställning: Erkänner gärningen 
 Påverkad: Ja. alkohol 

 
 

Kvinna, 22 
Hon var bortgift till en kusin och ville lämna honom redan när de bodde i Iran men hennes 
föräldrar förbjöd skilsmässan. De reste till Sverige hösten 2015. Hennes två äldre syster slutade 
bära slöja och lämnade sina äkta män. Hon ville göra likadant. Han ströp henne och band 
huvuddukar över hennes mun och hals. Han knöt även samman hennes ben. 

 Län: Jönköping 
 Dödsdatum: 2016-06-26 
 Relation: Gifta 
 Tidigare hot och våld: Ja, familjen visste atr han var våldsam. 
 Sökt hjälp: Nej 
 Fanns varningssignaler: Tidigare våld, accepterade inte skilsmässa. 
 Antal minderåriga barn: 1 
 Var barn närvarande: Ja 
 Mannen pappa till barnen: Ja 

 Gärningsman: Man 
 Ålder vid gärningen: 24 
 Vapen: Strypning 



 Brottsrubricering: Mord 
 Dom: Fängelse 
 Inställning: Medger att han dödat men inte att han planerat det. 
 Påverkad: Nej 

 

 

 

 

 


