
Könsrelaterat våld

Mätning av kvinnomord i  
Sverige

Kvinnomord
Kvinnomord kan förstås som det extrema slutet på ett kontinuerligt 
våld mot kvinnor och det förekommer i alla EU-medlemsstater (1). Det 
finns ingen standardiserad definition av kvinnomord bland EU:s med-
lemsstater eller runt världen. Avsaknaden av en enhetlig definition 
hämmar mätningen av kvinnomord, vilket blir osynligt bland allmän-
na uppgifter om mord (2). Det allmänna begreppet kvinnomord av-
ser mord på en kvinna eller flicka på grund av hennes kön. Förenta 
 nationernas Wiendeklaration om kvinnomord (3) var den första att 
identifiera olika typer av kvinnomord, däribland följande:

• Mord på kvinnor till följd av våld i nära relationer.
• Tortyr och kvinnofientligt dödande av kvinnor.
• Mord på kvinnor och flickor i hederns namn.
• Riktat dödande av kvinnor och flickor i samband med väpnade 

konflikter.
• Hemgiftsrelaterade mord på kvinnor,
• Mord på kvinnor och flickor på grund av deras sexuella läggning 

och könsidentitet.
• Mord på kvinnor och flickor från ursprungsbefolkningar på grund 

av deras kön.
• Mord på nyfödda flickor och könsbaserade könsselektiva foster-

mord.
• Dödsfall kopplade till könsstympning.
• Anklagelser om häxkonst.
• Andra typer av kvinnomord kopplade till gäng, organiserad 

brottslighet, narkotikahandlare, människohandel och spridning av 
 handeldvapen.

Kvinnomord i Sverige 
Det finns ingen definition av kvinnomord i den svenska brottsbal-
ken. Denna typ av brott kan dock omfattas av andra bestämmelser 
i svensk straffrätt. De relevanta avsnitten för att identifiera fall av 
kvinnomord är bland annat paragraferna 1 och 2 i brottsbalkens 
kapitel 3 (4).

Kapitel 3 – Om brott mot liv och hälsa 
1 § – Mord
Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss 
tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid. Som skäl för livs-
tids fängelse ska det särskilt beaktas om gärningen föregåtts av 
noggrann planering, präglats av särskild förslagenhet, syftat till 
att främja eller dölja annan brottslighet, inneburit svårt lidande för 
offret eller annars varit särskilt hänsynslös (lag 2019: 805).

2 § – Dråp
Är brott som i 1 § sägs med hänsyn till de omständigheter som 
föranlett gärningen eller eljest att anse som mindre grovt, dömes 
för dråp till fängelse, lägst sex och högst tio år.

Om studien
Datainsamlingssystemen varierar kraftigt mellan EU:s medlemsstater, 
eftersom de bygger på olika källor. För att förbättra insamlingen av 
administrativa uppgifter om kvinnomord har EIGE arbetat med att 
fastställa indikatorer som kan harmonisera datainsamlingsprocesser-
na mellan medlemsstaternas jurisdiktioner.

EIGE har samlat in information från en mängd olika intressenter ge-
nom ett frågeformulär som sänts till officiella dataleverantörer och en 
online-enkät som fyllts i av nationella experter. Det slutliga målet är 
att identifiera ett klassificeringssystem för kvinnomord med ömsesi-
digt överenskomna variabler som kan användas av alla EU-medlems-
stater.

Metod för datainsamling
För att ta itu med bristen på jämförbara uppgifter om våld mot kvin-
nor har EIGE tagit fram 13 indikatorer med enhetliga definitioner av de 
olika formerna av våld i nära relationer, kvinnomord och  våldtäkt (5). 
En detaljerad rapport om metoden för insamling, rapportering och 
 validering av uppgifter, tillsammans med detaljerade metadata per 
land, har offentliggjorts (6). Uppgifterna i detta faktablad avser indika-
tor 9 om våld i nära relationer: kvinnor som fallit offer för kvinnomord 
i nära relationer (18 år och äldre) begångna av en manlig partner (18 
år och äldre), som en andel av kvinnorna (18 år och äldre) som fallit 
offer för mord. Uppgifterna kan nås via EIGE:s databas för jämställd-
hetsstatistik (https://eige.europa. eu/gender-statistics/dgs/browse/
genvio/genvio_int).

(1) Detta faktablad innehåller uppgifter som samlats in innan Förenade kungariket lämnade EU, så hänvisningen till EU:s medlemsstater omfattar Förenade 
kungariket.

(2) Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (2017), ordlista över definitioner av våldtäkt, kvinnomord och våld i nära relationer, EIGE, Vilnius.
(3) FN:s ekonomiska och sociala råd (2012), Wiendeklarationen om kvinnomord, FN, New York (https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_

Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-NGO1_E.pdf).
(4) För mer information, se indikator 9 i databasen för jämställdhetsstatistik (https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/genvio_int_adm_ipv__ipv_

indic_9/metadata) och den svenska brottsbalken (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_
sfs-1962-700).

(5) Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (2017), terminologi och indikatorer för datainsamling: våldtäkt, kvinnomord och våld i nära relationer, EIGE, Vilnius.
(6) Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (2020), våld i nära relationer: datainsamlingsmetod, EIGE, Vilnius.

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio/genvio_int
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio/genvio_int
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/genvio_int_adm_ipv__ipv_indic_9/metadata
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/genvio_int_adm_ipv__ipv_indic_9/metadata
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sf
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Kvinnomord i nära relationer i Europa
Ur ett statistiskt perspektiv, och på grundval 
av den internationella klassificeringen av brott 
för statistiska ändamål (ICCS), betonar FN:s drog- 
och brottsbekämpningsbyrå (UNODC) att mord 
på kvinnliga offer som begås av partner eller 
 familjemedlemmar är den vanligaste formen av 
kvinnomord (7). UNODC uppskattar att i Europa (8) 
dödas omkring 29 procent av de kvinnliga mord-
offren (9) uppsåtligt av en partner.

	 Kvinnliga	offer	för	
mord i Europa

	 Kvinnliga	offer	
för mord i nära 
relationer i Europa

29 %

2017

Kvinnomord i nära relationer i Sverige
Ur ett statistiskt perspektiv är den arbetsdefinition som Europeiska jämställdhetsin-
stitutet (EIGE) använder för kvinnomord "mord på en kvinna som begås av en partner 
och en kvinnas död till följd av en handling som är skadlig för kvinnor. Med partner 
avses tidigare eller nuvarande make/maka eller partner, oavsett om förövaren delar 
eller har delat bostad med brottsoffret eller inte". I Sverige skulle de flesta kvinnomord 
omfattas av de avsnitt i brottsbalken som anges ovan. Under 2017 förekom det enligt 
uppgifter från Brottsförebyggande rådet (Brå) 27 kvinnliga (10) mordoffer (11), varav 41 
procent var offer för kvinnomord i nära relationer (n = 11) (12).

	 Kvinnliga	offer	för	mord	(som	inte	äger	rum	i	nära	
relationer) i Sverige

	 Offer	för	kvinnomord	i	nära	relationer	i	Sverige

2017

41 %

Kvinnliga offer för mord och kvinnomord i nära relationer i Sverige
De officiella administrativa uppgifter som används i figur 1 samlas in 
av Brå, Brottsförebyggande rådet. Även om polisen samlar in uppgif-
ter om alla som hittas döda (inklusive dödsfall till följd av självmord, 
sjukdom och olyckshändelser), undersöker och analyserar rådet ma-
nuellt alla rapporterade brott, för att skilja mellan mord och dela upp 
uppgifter efter offrets kön och ålder, förhållandet till förövaren och 
huruvida ett skjutvapen användes.

EIGE har samlat in uppgifter om mord och kvinnomord i nära rela-
tioner för perioden 2014–2018. Brottsförebyggande rådet tillhanda-
håller uppgifter om kvinnliga offer för mord under 2014 och framåt, 
men för mord i nära relationer som används som en uppskattning 
av kvinnomord ger det uppgifter endast för 2017 och framåt. Figur 
1 innehåller uppgifter om kvinnliga offer för mord och kvinnomord i 
nära relationer. Uppgifterna om kvinnliga mordoffer är relativt stabi-
la mellan 2014 och 2017, men en ökning kan observeras under 2018, 
vilket återspeglas i ökningen av kvinnomord i nära relationer under 
samma period. Det bör noteras att ett fåtal fall där relationsstatus inte 
kunde fastställas av olika skäl saknas varje år.

Typ av förhållande mellan brottsoffret och förövaren
Brå, Brottsförebyggande rådet, samlar in uppgifter om mord och dråp 
där offren och förövaren var eller hade varit i en nära relation med 
varandra. Partner i en nära relation omfattar personer som är eller var 
gifta eller sambor eller bor åtskilda, med eller utan gemensamma 
barn, och personer som är eller har varit i ett dejtingförhållande. Kort-

tidsdejtande eller sporadiska sexuella relationer inkluderas inte i defi-
nitionen. Samkönade förhållanden inkluderas också i denna klassifice-
ring, även om de är mycket sällsynta i fall av dödligt våld mot kvinnor 
i Sverige.

Källa: EIGE:s databas för jämställdhetsstatistik
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Figur 1: Kvinnliga offer för mord och mord i nära rela-
tioner, som proxyvariabel för kvinnomord, i Sverige

Insamling av administrativa uppgifter om kvinnomord

Vad är administrativa uppgifter? Administrativa uppgifter samlas in för registrering, organisation och övervakning (13). 
Administrativa uppgifter om kvinnomord kan erhållas från olika institutioner, nämligen dem som är inblandade i brotts-
utredningar, åtal, bestraffning av förövare och stöd till brottsoffer – dvs. institutioner inom polis- och rättsväsendet. 
Administrativa uppgifter kan omfatta information om förekomsten av och typerna av kvinnomord, brottsoffrets sär-
drag, förövaren och deras förhållande, brottets särdrag och motiv samt uppgifter om den straffrättsliga processen.

(7) FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå (UNODC) (2019), Global Study on Homicide – Gender-related killing of women and girls, UNODC, Wien.
(8) Uppgifter från UNODC omfattar andra europeiska jurisdiktioner än EU:s medlemsstater. Det finns ingen uppskattning av andelen kvinnliga offer för mord 

som var offer för kvinnomord i nära relationer begränsat till EU:s medlemsstater.
(9) Termen ”mord” används vid rapportering av uppgifter från UNODC eftersom det är den term som används i den ursprungliga källan (s. 17). Den könsrela-

terade motiveringen registreras inte på grund av avsaknaden av en standardiserad definition. Det framgår dock tydligt av rapporten att dessa uppgifter 
kvantifierar en betydande andel av alla könsrelaterade mord på kvinnor och flickor.

(10) Termen ”mord” används med tanke på att den könsrelaterade motiveringen till morden inte registreras, och därför är det inte möjligt att klassificera alla 
mord som kvinnomord.

(11) Uppgifter finns på: https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/genvio_int_adm_ipv ipv_indic_9/metadata.
(12) FN:s enhet för jämställdhet och kvinnors egenmakt (2020), en sammanfattning av bevis för insamling och användning av administrativa uppgifter om våld mot 

kvinnor, 
(13) FN:s enhet för jämställdhet och kvinnors egenmakt, New York.

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/genvio_int_adm_ipv%20ipv_indic_9/metadata
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För att hjälpa beslutsfattare att utforma effektiva strategier för att 
bekämpa kvinnomord är det nödvändigt att förstå frågans natur och 
utbredning. Insamling av jämförbara administrativa uppgifter om 
kvinnomord i medlemsstaterna är avgörande för att uppnå denna för-
ståelse (14). Det är särskilt viktigt att motivet till mordet fastställs av po-
lisen eller rättsväsendet och att detta sedan omvandlas till standardi-
serade statistiska uppgifter. ICCS är ett standardiserat verktyg för att 
erhålla jämförbara administrativa uppgifter. Det saknar dock en köns-

relaterad motivvariabel. Detta innebär att begreppet kvinnomord inte 
kan operationaliseras på ett korrekt sätt, vilket förhindrar insamling av 
uppgifter som helt fångar upp fenomenet. Insamlingen av uppgifter 
om kvinnomord skulle göra frågan mer synlig, vilket skulle stärka den 
politiska viljan att utrota sådana mord. Administrativa uppgifter om 
kvinnomord gör det också möjligt för länderna att övervaka trender 
över tid och utvärdera åtgärders effektivitet.

Vilka administrativa uppgifter om kvinnomord finns tillgängliga i 
Sverige?

Definition av kvinnomord och uppgifternas tillgänglighet

Definition av kvinnomord som används för statistiska ändamål Nej

Insamling av uppgifter om kvinnomord Ja, officiella uppgifter

Två institutioner samlar in eller analyserar uppgifter om kvinnomord 
i Sverige: Brottsförebyggande rådet (15) och Socialstyrelsen (16). Om 
uppgifter om kvinnomord i detta faktablad hämtas från dessa institu-

tioner anges detta med (a) respektive (b). Andra institutioner och fors-
kare samlar in och analyserar uppgifter om kvinnomord i Sverige (17).

Institution (a)
Brå – Brottsförebyggande rådet

Institution (b)
Socialstyrelsen

Typ av datainsamling Officiell statistik över rapporterade fall av 
mord/dråp

Utvärdering på uppdrag av regeringen av 
fall av mord/våld i hemmet

Uppgiftskällor Polisrapporter och andra relevanta 
dokument eller uppgifter som samlats in 

från administrativa källor, såsom åklagaren 
eller domstolarna

Handlingar från olika myndigheter och 
organisationer som har information om 

brottsoffret och förövaren

Stadium då mordet fastställs som ett 
kvinnomord

Under dataanalysen Under dataanalysen definieras och 
inkluderas mord i nära relationer/med 

familjekoppling.

Datainsamlingens regelbundenhet Årsvis Fortlöpande

Allmänhetens tillgång till uppgifter Statistik presenteras i tabeller som 
är allmänt tillgängliga och en rapport 

publiceras på rådets webbplats 
(www.bra.se).

Resultaten är allmänt tillgängliga i en 
rapport som offentliggörs vartannat år

Officiella källor ligger till grund för den administrativa datainsamling-
en i Sverige. I linje med EIGE:s datainsamling visas officiella adminis-
trativa uppgifter om det totala antalet kvinnliga mordoffer från 2014 
och framåt, men uppgifter om mord i nära relationer finns endast 
tillgängliga från 2017 och framåt. Uppgifter från Brottsförebyggan-
de rådet visar att både 2019 och 2020 föll 25 kvinnor offer för mord. 

Av dessa fall uppgick antalet fall som omfattade dödligt våld mot kvin-
nor från en partner eller före detta partner till 16 under år 2019 och 
13 under år 2020. Antalet kvinnliga offer omfattar offer under 18 år. 
Under 2018 var 4 kvinnliga offer för mord under 18 år och under både 
2019 och 2020 var 2 kvinnliga offer under 18 år. 

	 Officiella	uppgifter	tillgängliga	 	 	 Inga	officiella	uppgifter	tillgängliga	 	  Inga tillgängliga uppgifter

Tillgång till uppgifter från 
Brottsförebyggande rådet 
(officiell statistik)

2014 (a) 2015 (a) 2016 (a) 2017 (a) 2018 (a) 2019 (a)

Kvinnliga mordoffer
Offer för mord i nära relationer

(14) Det är viktigt att notera att uppgifter och statistik bör tas fram, utvecklas och spridas i enlighet med principerna i riktlinjerna för europeisk statistik: Eurostat 
(2018), Riktlinjer för europeisk statistik, Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg (https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/8971242/KS-02-
18-142-EN-N.pdf/e7f85f07-91db-4312-8118-f729c75878c7?t=1528447068000).

(15) https://www.bra.se/bra-in-english/home/crime-and-statistics/murder-and-manslaughter.html
(16) https://www.government.se/government-agencies/national-board-of-health-and-welfare--socialstyrelsen/. Socialstyrelsen har en rättslig skyldighet (lag 2007: 

606) att genomföra utredningar av barn som har dött till följd av ett brott och vuxna som har dött till följd av ett brott som begåtts av någon närstående 
eller före detta närstående.

(17) Till exempel Kvinnofridslinjen (https://kvinnofridslinjen.se/sv/om-vald-mot-kvinnor/vald-i-nara-relationer/).

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/8971242/KS-02-18-142-EN-N.pdf/e7f85f07-91db-4312-8118-f729c75878c7?t=1528447068000
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/8971242/KS-02-18-142-EN-N.pdf/e7f85f07-91db-4312-8118-f729c75878c7?t=1528447068000
http://www.bra.se/bra-in-english/home/crime-and-statistics/murder-and-manslaughter.html
http://www.bra.se/bra-in-english/home/crime-and-statistics/murder-and-manslaughter.html
http://www.government.se/government-agencies/national-board-of-health-and-welfare--socialstyrelsen/
http://www.government.se/government-agencies/national-board-of-health-and-welfare--socialstyrelsen/
https://kvinnofridslinjen.se/sv/om-vald-mot-kvinnor/vald-i-nara-relationer/


Mätning av kvinnomord i Sverige

Administrativa uppgifter om mord i nära relationer, inklusive kvinno-
mord, samlas in från officiella källor. Sverige har information om 
 kvinnomord i nära relationer men även om andra typer av kvinno-mord. 
De utredningar som utförs av Socialstyrelsen av mord i hemmet/mord 
innehåller också uppgifter om familjerelaterade kvinnomord och 
mord på flickor.

Brå, Brottsförebyggande rådet, har också statistik om andra typer 
av kvinnomord än dem som begåtts i en nära relation, samt fall där 
mordet begåtts av en bekant eller främling. Fall av rapporterat dödligt 
våld inom en partnerrelation räknas av Brå och fall inom familjen gran-
skas av Socialstyrelsen. Statistik och utredningar innehåller följande 
information.

Typer av kvinnomord
Kvinnomord i nära relationer (a) (b)
Familjerelaterade kvinnomord (b)
Mord på flickor (b)
Prostitutionsrelaterade kvinnomord
Rånrelaterade kvinnomord
Andra typer av kvinnomord

Brottsoffrets och gärningsmannens egenskaper Brottsoffer Förövare
Ålder (a: endast för brottsoffret) (b)
Kön (a: endast för brottsoffret) (b)
Könsidentitet
Sexuell läggning
Nationalitet (b)
Utbildning (b)
Sysselsättning
Ansökan om skyddsorder (b) ej tillämpligt
Aktiv skyddsorder (b) ej tillämpligt
Socioekonomisk profil
Återfallsstatus ej tillämpligt
Alkohol-/narkotikamissbruk (b)
Förhållande mellan brottsoffer och förövare (a) (b)
Annat

Kontextuella variabler Motiv för kvinnomord
Mordmetod Variabler som antyder ett könsrelaterat motiv
Plats (b) Utredning av kvinnomord
Förövarens självmord (b) Protokoll för utredning av fall av kvinnomord
Mord på barn (b) Analys av kvinnomord
Mord på andra personer i familjen (b) Utredningar av mord/utredningar av mord i hemmet (b)
Närvarande barn (b) Analys av domstolsärenden (b)
Andra mord i samband med kvinnomordet Administrativa uppgifter från polisen (a) (b)
Övrigt (a)
Om skjutvapen användes (a)

Administrativa uppgifter om dödsorsak

Medieinformation
Övrigt (b)

Utredning av kvinnomord
Polismyndigheten under Brå, Brottsförebyggande rådet, har flera pro-
tokoll om arbetsmetoder som ska användas för att utreda olika brott 
som rör könsrelaterat våld. De relevanta materialen omfattar check-
listor för inledande utredningar vid brottsplatser för våld i hemmet, 
sexuella övergrepp (främst våldtäkt) och brott mot barn samt riktlinjer 
för att intervjua, stödja och skydda offer för våld i hemmet. Polisen har 
också stödmaterial om hur man kan identifiera och utreda hedersre-
laterat våld och särskilda riktlinjer för utredning av mord (som bör an-
vändas tillsammans med vägledning om utredning av våld i hemmet i 
fall av kvinnomord i nära relationer).

Analys av kvinnomord
Brå, Brottsförebyggande rådet, sammanställer statistik om kvinnliga 
offer för mord/dråp begångna av en partner eller före detta part-
ner (kvinnomord) i årsrapporter som offentliggörs på myndighetens 
webbplats. De uppgifter som samlas in för dessa rapporter omfattar 

särskilda papperskopior av alla polisrapporter som registrerats och 
kan också omfatta andra dokument och information som behövs för 
att bedöma ärenden, såsom stämningsansökningar, obduktionsproto-
koll och domar i domstol. Muntlig information från utredarna samlas 
också in under utredningsfasen. Rådet utför också djupgående analy-
ser av mord, inklusive våld i nära relationer, med viss regelbundenhet. 
Denna analys utförs med hjälp av rådets egna uppgifter som samlats 
in inom ramen för dess forskningsverksamhet.

Socialstyrelsen har genomfört utredningar av mord i hemmet och av 
övriga mord sedan 2012. Den första tillgängliga rapporten om vuxna 
kvinnliga offer för mord i nära relationer offentliggjordes 2014. Utred-
ningarna och resultaten offentliggörs regelbundet som beskrivande 
statistik, baserat på det antal fall som åklagarmyndigheten erhållit. De 
handlingar som används vid dessa utredningar samlas in från olika 
myndigheter och organisationer som har information om offret och 
gärningsmannen, eller som offret eller gärningsmannen hade någon 
kontakt med eller fick hjälp från innan mordet inträffade. Dessa rap-
porter läggs fram för regeringen som grund för beslutsfattande och 
används också av beslutsfattare på olika samhällsnivåer.
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Mord begångna av familj och släktingar Mord begångna av en partnerTotalt antal mordoffer
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Kvinnomord i EU:s medlemsstater och i Förenade kungariket 
(Eurostat)
På EU-nivå, baserat på ICCS, samlar Eurostat in uppgifter om kvin-
nomord, med fokus på mord i nära relationer och familjerelaterade 
mord, uppdelade efter ålder, kön och relation till förövaren. Uppgif-
terna från Eurostat i diagram 2 visar att antalet kvinnliga mordoffer i 

Sverige 2018 var 0,66 per 100 000 invånare, och antalet kvinnliga offer 
för mord som begicks i nära relationer var 0,44. Antalet mord som 
begås av familj och släktingar är inte tillgängligt.

Figur 2: Andel kvinnliga offer för mord i EU:s medlemsstater och Förenade kungariket (2018)

(*) Inga tillgängliga uppgifter.
Anmärkning: UK-EW, England och Wales, Förenade kungariket; UK-NI, Nordirland, Förenade kungariket; UK-SCT, Skottland, Förenade kungariket.
Källa: Eurostat.

Uppgiftsinformation
Eurostat offentliggör regelbundet uppgifter om brottslighet och 
straffrätt. Mord registreras av polisen i var och en av medlemsstater-
na och i Förenade kungariket. Det går inte att samla in information om 
det könsrelaterade motivet till mord, förövarens kön eller förövarens 
ålder med hjälp av denna databas. Det är därför inte möjligt att tillhan-
dahålla exakta uppgifter om kvinnomord.

Siffrorna för 2008 och framåt baseras på Eurostats och UNODC:s 
gemensamma datainsamling. I denna databas klassificeras mord av 
ICCS.

Uppgifter finns tillgängliga på Eurostats webbplats (https://ec.europa.
eu/eurostat/data/database).

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database


Mätning av kvinnomord i Sverige

Resultat
• Sverige har ingen rättslig definition av kvinnomord. Förövaren kan 

dock vara ansvarig för mord eller dråp.
• Det finns två huvudinstitutioner som samlar in eller analyserar 

uppgifter för identifiering av kvinnomord. Sverige har informa-
tion om kvinnomord i nära relationer men även om andra typer 
av kvinnomord. De utredningar som utförs av Socialstyrelsen av 
mord i hemmet/ mord innehåller också uppgifter om familjerela-
terade kvinnomord och mord på barn. Brå, Brottsförebyggande 
rådet, har också statistik om andra typer av kvinnomord än dem 
som begåtts i en nära relation, samt fall där mordet begåtts av en 
bekant eller främling.

• Administrativa uppgifter om mord på kvinnliga offer finns tillgäng-
liga för 2014 och framåt. Uppgifter om mord i nära relationer finns 

dock endast tillgängliga för 2017 och framåt. Tillgängliga uppgifter 
omfattar information om offrets kön och ålder och huruvida ett 
skjutvapen användes vid mordet.

• Kvinnomord analyseras på grundval av officiella källor, såsom ut-
redningar av mord i hemmet och uppgifter från polisen.

• Socialstyrelsen utför utredningar av mord i hemmet och offent-
liggör regelbundna rapporter vartannat år. Dessa rapporter läggs 
fram för regeringen som grund för beslutsfattande och används 
av beslutsfattare på olika nivåer.

• Sverige ingår i European Homicide Monitor, som inleddes som ett 
treårigt pilotprojekt som genomfördes i Nederländerna, Finland 
och Sverige och finansierades av EU.

Rekommendationer
Insamling av korrekta och jämförbara uppgifter om kvinnomord inom 
polis- och rättsväsendet i medlemsstaterna bidrar till att öka kunska-
perna och förbättra insatserna för att förhindra kvinnomord (18). Det 
är därför viktigt att göra följande:

• Utarbeta en definition av kvinnomord för insamling av statistiska 
uppgifter för att återspegla de särskilda omständigheterna kopp-
lade till kvinnomord.

• Genomföra en process för fortlöpande insamling av uppgifter.

• Upprätta omfattande datainsamling och lägga till variabler som är 
viktiga för att upptäcka viktiga aspekter av kvinnomord, t.ex. så-
dana som beskriver sammanhanget och omständigheterna kring 
mordet, könsrelaterade motiv samt brottsoffrets och gärnings-
mannens egenskaper, i syfte att systematisera och harmonisera 
insamlingen av uppgifter för statistiskt bruk.

• Korsreferera brottsoffrets och förövarens variabler och analysera 
dem med hjälp av en intersektionell metod.

• Säkerställa att könsdimensionen i uppgifter om mord synliggörs.

Detta faktablad bygger på information från EIGE:s studie Advancing administrative data collection on intimate partner violence and gen-
der-related killings of women (2021) och har utarbetats av kvinnoorganisationen Alternativ och svar (UMAR). Mer information finns på 
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/femicide.

(18) Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (2018), Rekommendationer för att förbättra polissektorns och rättsväsendets datainsamling om våld i nära relationer 
– Sverige, EIGE, Vilnius, Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (2017), Rekommendationer till EU för att förbättra datainsamlingen om våld mot kvinnor, EIGE, 
Vilnius, Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (2021), EIGE:s indikatorer för våld i nära relationer, våldtäkt och kvinnomord: rekommendationer för att förbättra 
uppgifternas kvalitet, tillgänglighet och jämförbarhet, EIGE, Vilnius.
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