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Summary 
Honour-related problems became known in Sweden during the 1990s, when 

two famous honour killings of Sara and Fadime were committed. The 

murders of the young girls caused big sensation and raised an intensive 

debate in Sweden. Everyone tried to understand and find explanations for 

how this horrible incident could have happened and most importantly why. 

Honour-related cultures often have a set of rules that provide criteria for an 

acceptable life, especially for women and young girls. If a woman behaves 

disgracefully and shames the family honour, she will be punished. The 

family’s honour must at all cost be restored for the family’s possibility to be 

accepted by all relatives.  

 
The general courts have been faced with a new problem to handle: men who 

intentionally kill their daughters, sisters and female cousins to restore self-

respect and the family’s trust. In Sweden there is no law that specifically 

regulates crimes of honour. A crime such as murder with an underlying 

honour motive may be classified and prosecuted under the regulations of the 

Penal Code. At classification of an honour killing the sections of law in 

chapter 3, 1-2§§, murder and manslaughter, becomes applicable to the 

alleged honour killing.  

 
After a study and analysis of the established law and Swedish case law of 

honour killings and as well as comparing advantages and disadvantages of a 

new legislation, my conclusion is that new legislation is required. A 

regulation that specifically observes and takes into account the honour 

motive and all specific circumstances to honour killings. A specific 

regulation may beyond the aggravating circumstances in chapter 29, 2§ 

Penal Code, be able to confirm that murders with honour motive will be 

judged more seriously and clarify a standpoint against honour killings. The 

Swedish Parliament and the courts could easier take their responsibilities 

under article 2 ECHR, which provides that each state has a duty to protect 

all citizens’ right to life and also immigrant girls’ right to live a ”normal free 

Swedish” life.  
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Sammanfattning 
Hedersproblematiken blev känd i Sverige under 1990-talet, då två väldigt 

uppmärksammade hedersmord på Sara och Fadime begicks i Sverige. 

Morden väckte stor debatt och alla försökte förstå hur detta kunde inträffa 

och framförallt varför. Inom hederskulturen förekommer en hederskod som 

är en uppsättning regler och samhällsnormer för hur ett sunt och acceptabelt 

liv ska levas och framförallt för kvinnor och unga flickor. Uppför sig 

kvinnan bedrövligt och skadar familjens heder ska hon straffas. Familjens 

heder måste till varje pris återupprättas för att familjen återigen ska 

godkännas och accepteras av kollektivet. Inom hederskulturen ses mord som 

sista utväg för att få slut på problemet.  

 

Domstolarna har under senare år ställts inför en ny problematik att hantera: 

män och unga pojkar som uppsåtligt dödar sina döttrar, systrar och 

kvinnliga kusiner för att återupprätta självrespekten och omgivningens 

förtroende för familjens överhuvud, dvs. fadern i familjen. I Sverige finns 

ingen lag som specifikt reglerar hedersmord, utan andra straffbestämmelser i 

brottsbalken måste tillämpas. Det är brottsrubriceringarna mord eller dråp i 

3 kap. 1-2§§ BrB som tillämpas vid påstått hedersmord.  

 

Efter undersökning och analys av gällande rätt och svensk rättspraxis på 

området samt jämförande av för- och nackdelar med ny lagstiftning är jag 

av den uppfattning att det behövs en särreglering eller straffskärpningsgrund 

som konkret beaktar hedersmotivet och alla andra utmärkande 

omständigheter vid hedersmord. En specifik reglering skulle utöver de 

försvårande omständigheterna i 29 kap. 2§ BrB kunna fastställa att mord 

med hedersmotiv ska dömas allvarligare samt tydliggöra ett klart 

ställningstagande mot hedersmord. Sveriges riksdag och domstolarna skulle 

lättare kunna ta sitt ansvar enligt artikel 2 EKMR som föreskriver att varje 

medlemsstat har en skyldighet att skydda alla medborgares rätt till liv och 

därmed även invandrarflickors rätt att leva ett ”vanligt fritt svenskt” liv.  
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Förkortningar 
BrB Brottsbalken (1962:700) 
 
EKMR  Europa konventionen om skydd   

för de mänskliga rättigheterna 
och grundläggande friheterna 

 
FN Förenta nationerna  
 
JT Juridisk Tidskrift 
 
Kap.  Kapitel 
 
Prop. Regeringens proposition 
 
RF Regeringsformen (1974:152) 
 
RH  Rättsfall från hovrätterna  
 
SOU Statens offentliga utredningar 
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1 Inledning  

1.1 Introduktion 
 
Enligt FN mördas ungefär 5000 kvinnor varje år i världen av sina 

närstående för att återupprätta familjens heder.1 Till följd av en ökad 

migration och öppnare gränser världen över, har hedersmord under de 

senaste 20 åren även skakat det svenska samhället. I Sverige reagerar vi med 

ilska, förvåning och hjälplöshet över de hemska familjetragedier när 

tonårsflickor blir mördade i hederns namn. Domstolarna har ställts inför att 

hantera en ny problematik: män som uppsåtligt dödar sina döttrar, systrar 

och kvinnliga kusiner för att återupprätta en förlorad heder inom kollektivet. 

Att bli kär och inleda ett förhållande med en individuellt bestämd pojkvän 

eller flickvän, att få vara ute och umgås med vänner på kvällarna, gå på 

diskotek och bo i egen lägenhet, är för många svenska ungdomar en 

självklarhet. Lika självklart är det inte för en del invandrarkvinnor vars 

högsta önskan är att få bestämma över sitt eget liv och göra sina egna livsval 

som en vanlig fri svensk kvinna. Den svenska strafflagstiftningen innehåller 

ingen särreglering eller straffskärpningsgrund som konkret beaktar 

hedersmord. Denna uppsats syftar till att utreda i vilken utsträckning som 

svenska domstolar beaktar hedersproblematiken vid mord. Tar domstolarna 

sitt ansvar för att motverka den alltmer framträdande hedersproblematiken 

eller behövs en förändring i svensk strafflagstiftning för att domstolarna ska 

kunna arbeta mer tillfredsställande i sin bedömning? 

 
1.2 Syfte 
 
Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka ur ett kritiskt perspektiv i 

övrigt i vilken utsträckning svenska domstolar tar hänsyn till 

hedersproblematiken. Först undersöks svensk strafflagstiftning och 

sedermera svensk rättspraxis i hedersmål för att kritiskt granska behovet 

samt för- respektive nackdelarna med ett införande av en ny reglering.  

                                                
1 Amnesty International, ” Flickor och kvinnor mördas i hederns namn”.  
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1.3 Frågeställningar 
 
Uppsatsen avser att behandla följande frågeställningar för att uppnå syftet:  

I vilken utsträckning lyfts hedersproblematiken fram i den svenska 

strafflagstiftningen? Utgör hedersmotivet en förmildrande eller försvårande 

omständighet vid brottsrubriceringen och fastställandet av straffvärdet? 

Fördelar och nackdelar med att införa en särreglering eller 

straffskärpningsgrund om hedersmord?  

 
1.4 Avgränsningar 
 
Då uppsatsen syfte är att undersöka i vilken utsträckning svenska domstolar 

tar hänsyn till hedersproblematiken, behandlas och analyseras fyra väl 

uppmärksammade rättsfall om hedersmord som inträffat under en 20-

årsperiod i Sverige. Andra former av hedersvåld utelämnas. Vidare ligger 

fokus på kvinnor och flickor som mördats i hederns namn, fastän jag är fullt 

medveten om att även pojkar och män utsätts i stor utsträckning. Vid den 

straffrättsliga bedömningen beaktas endast straffvärdebedömningen och 

påföljdsbestämningen utelämnas i redogörelsen. Beträffande en särreglering 

eller straffskärpningsgrund behandlas endast fördelar och nackdelar. 

Eventuella förslag på en utformning utelämnas i denna uppsats. Betydelser 

av en ny reglering beaktas enbart ur ett straffrättsligt perspektiv och 

tänkbara förändringar för polisväsendet och socialtjänsten utelämnas. 

Slutligen behandlas av utrymmesskäl endast nationell lagstiftning, förutom 

det mest grundläggande rättighet i artikel två EKMR, rätt till liv.  

 
1.5 Metod och teori 
 
Vid utarbetandet av uppsatsen används en traditionell rättsvetenskaplig 

metod, vilket innebär att jag rör mig inom området gällande svensk rätt och 

använder de etablerade rättskällorna. I bakgrundskapitlet (Kap. 2 

Hedersbegreppet) är mitt skrivsätt deskriptivt och i avhandlingens kapitel tre 

och fyra däremot dels deskriptivt, dels analytiskt. I det sista kapitlet (Kap. 6 

Analys och slutsatser) där jag drar vissa slutsatser och utvärderar mina 

delresultat, kan mitt skrivsätt kallas för värderande.  
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1.6 Forskningsläge 
 
Det finns lite litteratur på området, då hedersbegreppet är förhållandevis nytt 

i Sverige. Elisabeth Massi Fritz är den enda advokat i Sverige som är 

specialiserad på hedersbrott. Hon var målsägandebiträde till halvsystern i 

Maria-fallet2. Den 7 maj 2013 meddelades hovrättsdomen, vilken tydligt 

visar Massi Fritz insats för domstolens konkreta beaktande av 

hedersmotivet. Domen påvisar dagens rättsläge gällande domstolens 

bedömning och beaktande av hedersmotivet, men domen har överklagats till 

Högsta domstolen och än så länge kan rättsläget förändras.  

 
1.7 Material 
 
Med avseende på den straffrättsliga bedömningen av hedersproblematiken 

används såväl lagtext och kommentarer till brottsbalken som förarbeten och 

litteratur. För att få en bild av hur domstolen i praktiken hanterar och 

resonerar kring hedersmord undersöks fyra uppmärksammade rättsfall under 

nästan en 20-årsperiod. I syfte att klarlägga hederskulturers bakgrund samt 

värderingar och traditioner används i viss mån litteratur som skildrar 

hedersmord i Sverige. Därvidlag har Unni Wikans arbeten ”En fråga om 

heder” och ”Om heder” varit en betydande inspirationskälla för mig. 

 

1.8 Uppsatsens disposition 
 
Då uppsatsen behandlar hedersmord inleds den med ett informerande kapitel 

om hedersbegreppet för att läsaren lättare ska kunna förstå varför 

hedersmord förekommer och förstå dess allvar vid kommande analys. 

Vidare ges en utförlig beskrivning av gällande rätt inom straffrätten och de 

mänskliga rättigheterna. Efter varje informerande avsnitt redogörs för dess 

tillämplighet vid hedersmord. I kapitel fyra ges en beskrivning av de mest 

uppmärksammade hedersmord i Sverige och hur domstolarna har hanterat 

och resonerat kring hedersmotivet. Slutligen följer ett avsnitt med analys, 

egna slutsatser och synpunkter samt svar på uppsatsens frågeställningar.  

                                                
2 Se avsnitt 4.4 Maria, 2012. 
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2 Hedersbegreppet  
Vad är den bakomliggande orsaken som påverkar en far, bror eller make att 

planera och mörda en närstående släkting eller familjemedlem? Hur kan 

sista utväg vara att mörda sin egen dotter – för heders skull? I kapitlet 

redogörs för bakomliggande fakta till hedersmord som varje år tar ett flertal 

unga kvinnors liv över hela världen och även i Sverige.  

 
2.1 Definition av hedersmord 
 
Hedersmord kan definieras som: 

”A paradigmatic example of a crime of honour is the killing of a woman by her father or 

brother for engaging in, or being suspected of engaging in, sexual practices before or 

outside marriage.”3 

 
2.2 Vad innebär heder? 
 
Heder är ett begrepp som varierar historiskt och har olika innebörder i skilda 

samhällsgrupper, miljöer och kulturer. Heder har i Sverige länge förknippats 

med en positiv gärning som berömts och hyllats. Under senare tid p.g.a. en 

ökad migration och ständigt påtagande influenser av andra kulturer har 

begreppet även förknippats med regler och samhällsnormer kring valda 

levnadssätt.4 Enligt hederskoden utgör heder en rättighet att bli behandlad 

som en person med speciell värdighet. Denna rättighet legitimerar en rätt till 

respekt och en rätt att kunna ställa krav på respekt. Rättigheten tillfaller 

vanligtvis familjens överhuvud, dvs. fadern i familjen, maken, bröderna 

eller de manliga kusinerna.5 

 
2.3 Bakgrund till hedersmord 
 
Det råder en oenighet om vad som utgör bakgrund till hedersmord. En 

vanlig uppfattning är att hedersmord begås av personer från vissa kulturer 

                                                
3 Welchman Lynn, Hossain Sara: ”Honour”, Crimes, paradigms, and violence againts 
women, London 2005, s. 5.  
4 Wikan Unni: Om heder, Göteborg 2009, s. 10. 
5 Wikan Unni: En fråga om heder, Stockholm 2003, s. 66. 
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eller att det är en företeelse som förekommer bland muslimer och godtas 

inom islam. Hedersmord har dock inga geografiska gränser: det förekommer 

i Bangladesh, Egypten, Indien, Jordanien, Pakistan, Marocko och Turkiet. 

Det förekommer även i Iran, Irak och vissa afrikanska länder, Brasilien, 

Ecuador, Storbritannien, Italien, Tyskland och i Sverige.6  

 

En eventuell förklaring till den påstådda kopplingen mellan hedersmord och 

islam är att hederskulturens grundläggande principer till stor del 

överensstämmer med islams syn på sexualitet, äktenskap, könsroller och 

dess maktförhållanden. Enligt islam anses kvinnan vara sexuellt omättlig 

och därför måste hennes sexualitet kontrolleras och regleras. Mannen 

besitter en överordnad position och kvinnans sexualitet är framförallt 

underställd hans behov. Trots likheter finns det inget inom islam som 

stödjer hedersmord. Ur Koranen framgår att en enskild individ inte får ta 

saken i egna händer. De tillåter exempelvis inte att familjens överhuvud ska 

bestraffa en kvinna som anklagats för otukt, utan det krävs någon form av 

erkännande eller bevisning. En kvinnas otukt utgör inte ett brott mot 

familjens heder, utan enligt islam är sexualiteten en grundläggande del av 

livet och otukt ses som en fara för hela samhällsordningen. En annan åsikt 

är att hedersmord har sitt ursprung från etniska gruppers kulturer och 

traditioner som i sin tur har påverkat islams föreskrifter och principer.7  
 

Unni Wikan, norsk professor i socialantropologi, hävdar att hedersmord 

förekommer inom ett flertal religioner och trosuppfattningar, såsom bland 

kristna, muslimer, buddhister, hinduer samt icke-troende och icke-religiösa 

människor. Hennes åsikt är att hedersmord snarare beror på tradition, kultur 

och makt än på religion. Med kultur åsyftas värderingar och ståndpunkter 

som påverkar människans synsätt på livet. Wikan anser att traditioner och 

samhällsregler rörande bl.a. sexualitet, äktenskap och maktfördelningar 

inom släkt och familj genom århundraden skapat en hederskod.8  

 
                                                
6 Mahmoudi Said, JT nr 1 2002-03, Om heder, s. 242.  
7 Johansson Kenneth: Hedersmord – tusen år av hederskulturer, Lund 2005, s.131-156. 
8 Wikan 2003, s. 80, 92.  
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2.4 Hederskulturen 
 
I de västliga samhällena betraktas kvinnan generellt som en okränkbar stark 

individ. I muslimska länder och länder främst kring medelhavet och i 

mellanöstern, där de flesta hedersmord begås, betraktas kvinnan ofta som en 

egendom.9 Hederskoden är en uppsättning regler och samhällsnormer som 

förekommer inom hederskulturen och som i detalj anger hur exempelvis en 

kvinna förväntas uppföra sig. Om en kvinna uppför sig skamfullt och bryter 

mot hederskoden samt därmed vanärar familjens heder, ska hon straffas.10   

 

Inom hederskulturen kontrolleras och övervakas kvinnornas liv i allmänhet 

väldigt strängt av familjens överhuvud. En familjs heder upprätthålls genom 

hårda normer och regler om kvinnans oskuld, absoluta pojkvänsförbud, val 

av äktenskapspartner och begränsade handlingsutrymme. Fullföljs reglerna 

upprätthålls ett gott rykte hos släkt och bland landsmän.11  

 
2.5 Återupprätta förlorad heder 
 
En heder kan upprätthållas, förloras och vinnas tillbaka. Heder är inte en 

individs angelägenhet utan snarare en kollektiv angelägenhet som är 

uthängd för allmän beskådning av familj och släkt. En förlorad heder måste 

återupprättas för att familjen återigen ska godkännas och accepteras av 

kollektivet. Den förlorade hedern ligger inte i den specifika handlingen, utan 

i omgivningens reaktion av handlingen, vilket medför att ryktet blir mycket 

betydelsefullt och måste säkras. Dödandet utgör sista utväg för att 

återupprätta självrespekten, samhällets moral och omgivningens förtroende 

för familjens överhuvud. Emellertid kan det räcka med att kvinnan flirtat 

med fel man eller gift sig med den person hon verkligen älskar. Att kvinnan 

motsatt sig tvångsgifte, inte tolererat att hennes man misshandlat henne eller 

för att hon inte visat tillräcklig respekt och lydnad för familjens 

överhuvud.12 Fadime uttalade konsekvensen av sitt egen handlande enligt 

                                                
9 Amnesty International, Hedersmord, s. 4.  
10 Wikan 2009, s. 16-17. 
11 Björktomta Siv-Britt: Om patriarkat, motstånd och uppbrott, Malmö 2012, s. 15-19.  
12 Johansson 2005, s. 17.  
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följande: ”Jag har förstört hela släktens liv. Nu vill ingen gifta sig med tjejer 

i min släkt. Alla är horor.” Av denna anledning hade familjens överhuvud 

inget val, han är tvungen att döda.13 

 
2.6 Skillnader mellan ”vanligt mord” och 
hedersmord 
 
Ena sidan av debatten kritiserar begreppet hedersmord och anser att 

hedersmord bör betraktas som vilket mord som helst som begås av män mot 

kvinnor. Den andra sidan hävdar att hedersmord har ett avsevärt annat motiv 

till mordet, nämligen hedersmotivet och ett antal rekvisit som skiljer sig från 

ett ”vanligt mord”.   

 

Hedersmord skiljer sig till stor del från ett ”vanligt mord” som män begår 

mot kvinnor. Bakom den planerade och överlagda gärningen finns 

vanligtvis ett flertal gärningsmän som är anhörig till offret. Den påstådda 

gärningsmannen är ofta en yngre person som tar på sig skulden för en 

gärning som han enbart delvis eller inte alls bär ansvaret för. Enstaka rykten 

om exempelvis en föräktenskaplig kärleksreaktion kan vara tillräckligt för 

att bli dödad. Vid ett ”vanligt mord” begås brottet ofta i affekt och orsaken 

samt motivet är vanligtvis att kvinnan har hittat en ny man eller lämnat sin 

man. Mordet i sin tur hyllas och beröms inte av närstående till offret eller 

gärningsmannen, utan döms och straffas kollektivt av allmänheten. Inom 

hederskulturen är familjens överhuvud skyldig att mörda för att återupprätta 

en förlorad heder. Ett mord är legitimerat och hyllas av familjen, släkten och 

ibland av hela byn.14 Unni Wikan slår ett slag för hedersmordets olikhet från 

ett ”vanligt mord”. Hon anför att ”mord är mord” men ett system som 

kräver att familjen ska döda ett barn för hederns skull är speciellt. Det 

särskiljer sig drastiskt från ett ”vanligt mord”.15 

 

                                                
13 Wikan 2003, s. 28.  
14 Johansson 2005, s. 129-130. 
15 Wikan 2003, s. 81.  
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3 Gällande rätt 
Strafflagstiftningen innehåller ingen specifik reglering kring hedersmord, 

utan andra straffbestämmelser i brottsbalken(BrB) måste tillämpas. 

Inledningsvis redogörs för grundläggande principer i vår rättsordning och 

sedermera för hur mord med ett hedersmotiv hanteras inom straffrätten. 

Vidare redogörs för syftet med en kriminalisering och huruvida ett sådant 

behov föreligger. Slutligen redogörs för medborgarnas rätt att åtnjuta sina 

grundläggande mänskliga rättigheter.  

 
3.1 Likhetsprincip 
 
Svenska domstolar ska enligt 1 kap. 9§ Regeringsformen(RF) i sin 

rättstillämpning beakta allas likhet inför lagen, vilket ger uttryck för ett 

generellt skydd mot godtycke och diskriminering.16 I 1 kap. 2§ RF, riktas 

även ett stadgande mot bl.a. lagstiftaren att dess verksamhet ska utövas med 

respekt för alla människors lika värde.17 

 
3.2 Legalitetsprincipen 
 
Legalitetsprincipen som följer av bl.a. 2 kap. 10§ 1st. RF och 1 kap. 1§ BrB, 

formuleras ofta ”inget brott utan lag, inget straff utan lag”. Medborgarna ska 

i förväg kunna förutse vilka handlingar som är straffbelagda för att kunna 

konstatera rättsliga konsekvenser av sitt handlande.18 

 
3.3 Den straffrättsliga bedömningen 
3.3.1 Brottsrubricering 
Då domstolen finner det ställt utom allt rimligt tvivel att en tilltalad gjort sig 

skyldig till det brott han/hon åtalats för, ska inledningsvis brottets art 

bestämmas, den så kallade brottsrubriceringen.  

                                                
16 Bull, Sterzel: Regeringsformen – en kommentar, Norhaven A/S 2010. s. 58-59. 
17 Bull, Sterzel 2010. s. 54-56. 
18 Asp, Ulväng: Kriminalrättens grunder, Uppsala 2010. s. 62-64. 
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Vid uppsåtligt dödande finns det två aktuella brottsrubriceringar: mord och 

dråp. I 3 kap. 1§ BrB, föreskrivs normalgraden av uppsåtligt dödande, där 

gärningsmannen döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio år och 

högst arton år, eller på livstid. Är brottet att anses som mindre grovt utifrån 

förmildrande omständigheter vid brottet, döms gärningsmannen för dråp till 

fängelse i lägst sex år och högst tio år, enligt 3 kap. 2§ BrB.19 

3.3.2 Straffvärdebedömning 
Efter en fastställd brottsrubricering blir straffmätning och bedömningen av 

straffvärde aktuell. Utgångspunkten för straffvärdebedömningen är 29 kap. 

1§ BrB, där det stadgas att straff ska bestämmas inom ramen för paragrafens 

tillämpliga straffskala efter brottets eller den samlade brottslighetens 

straffvärde. Vid fastställandet av det konkreta straffvärdet ska såväl de 

objektiva som subjektiva omständigheterna vid brottet beaktas. Den skada, 

kränkning eller fara som gärningen inneburit ska beaktas och även vad de 

tilltalade insett eller borde ha insett om gärningen. De avsikter eller motiv 

som han/hon haft till gärningen ska vägas in i straffvärdebedömningen. Det 

ska särskilt beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons 

liv, hälsa eller trygghet till person, exempelvis mord. Målsättningen är en 

rättslig likabehandling mellan brott och straff, men trots detta ska det inte 

bortses från betydande och olikartade omständigheter som kan påverka 

straffvärdet i skärpande respektive lindrande riktning.20 

 

Vid hedersärenden orsakar gärningen ofta stora skador och stor kränkning 

av offret under lång tid. Efter upprepade bestraffningar samt kränkningar av 

familj och släkt mördas i värsta fall offret. Offret har vanligtvis under lång 

tid innan mordet levt med en stark ångest och rädsla till följd av en påtaglig 

risk av att skadas eller mördas av en närstående person. Det subjektiva 

rekvisitet, dvs. bakgrunden till gärningsmannens handlande, utgör en 

väsentlig betydelse vid straffvärdebedömningen. Hedersmord är sällan en 

impulshandling utan snarare en planerad, övervägd och väl medveten 
                                                
19 Holmqvist, Lena m.fl., Brottsbalken. En kommentar. Supplement 1, juli 2012. Del I 
(Kap. 1-12) 3 kap. 1§ BrB, s.1. 
20 Holmqvist m.fl., Del III, (Kap. 25-38) 29 kap. 1§ BrB, s.1-3, s.10-13. 



 13 

handling där motivet är att återupprätta förlorad heder samt bestraffa 

kvinnan som vanärat familjen. Samtliga nämnda omständigheter bör enligt 

min mening kunna påverka straffvärdet i skärpande riktning. 

3.3.3 Försvårande omständigheter 
I 29 kap. 2§ BrB föreskrivs en katalog över särskilt beaktansvärda 

försvårande omständigheter som påverkar straffvärdet i skärpande riktning. 

Uppräkningen i 29 kap 2-3§§ är inte uttömmande, utan utgör endast 

exempel på betydande omständigheter.21 Syftet med bestämmelsen har 

förändrats. Det förespråkas att utrymmet att beakta omständigheter i 

höjande respektive sänkande riktning bör vidgas i syfte att öka spännvidden 

vid straffvärdebedömningen. En förändring som påkallats för att återspegla 

att lika allvarliga brott ska bestraffas lika strängt men samtidigt att svårare 

brott ska bestraffas strängare än lindriga brott även inom samma brottstyp.22 

 

Nedan följer en uppräkning av försvårande omständigheter i 29 kap. 2§ BrB 

och en bedömning hur de kan tillämpas vid hedersmord:   

”Om den tilltalade visat stor hänsynslöshet” (29 kap. 2§ p.2 BrB). 
 

Denna punkt kan exempelvis åberopas som en försvårande omständighet då 

mordets tillvägagångssätt liknar en ren avrättning av en närstående person, 

inför offrets familjemedlemmar, i offrets lägenhet.23   
 

”Om den tilltalade utnyttjat någon annans skyddslösa ställning 
eller svårigheter att värja sig” (29 kap. 2§ p.3 BrB). 

 
Inom hederskulturen begås ofta morden av offrets närstående med stöd från 

hela familjen och släkten. Under denna punkt kan därför hänföras de 

gärningar som begås av äldre släktingar mot yngre skyddslösa släktingar.  

 

 

                                                
21 Jareborg, Zila: Straffrättens påföljdslära, uppl. 3, Stockholm 2010, s. 103-109. 
22 Prop. 2009/10:147, Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. s. 26-28. 
23 Detta resonemang konstaterades i Fadimefallet, se avsnitt 4.3 Fadime, 2002.  
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”Om den tilltalade förmått någon annan att medverka till brottet 
genom tvång, svek eller missbruk av hans eller hennes ungdom, 
oförstånd eller beroende ställning” (29 kap. 2§ p.5 BrB). 

 
Det är vanligt förekommande att yngre pojkar i hederskulturer uppfostras 

och lär sig att om familjen blir vanärad, måste hedern återupprättas för att 

behålla familjens makt och ständiga höga status på marknaden. Det är även 

generellt vedertaget att yngre personer inom familjer med stark hederstänk 

inte ska trotsa en äldre persons vilja. Således kan denna punkt åberopas för 

att en äldre släkting har utnyttjat en yngre släktings ungdom eller beroende 

ställning till att förmå denne att medverka till hedersmordet.24 
 

”Om brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn 
i dess förhållande till en närstående person” (29 kap. 2§ p.8 BrB). 

 
Med barn avses personer under 18 år, men bestämmelsen är främst av 

betydelse för mindre barn. Med närstående person åsyftas inte bara 

föräldrar, utan även vuxna personer som barnet står nära, t.ex. mor- och 

farföräldrar, mostrar och fastrar.25 Denna punkt kan åberopas vid 

hedersmord då brottet ofta utförs mot ett barn av en eller flera närstående 

och inte sällan inför stor del av familjens medlemmar. 

3.3.4 Förmildrande omständigheter 
I 29 kap. 3§ BrB föreskrivs en katalog över särskilt beaktansvärda 

förmildrande omständigheter som istället för skärpande påverkar 

straffvärdet i lindrande riktning. Dessa omständigheter blir med all 

sannolikhet inte aktuella i hedersärenden. I 29 kap. 3§ 1p, föreskrivs 

emellertid att provokation, om brottet föranletts av någon annans uppenbart 

kränkande beteende, kan beaktas som en förmildrande omständighet. Dock 

skulle detta troligtvis stå i strid med artikel 2 EKMR, rätt till liv. Där det 

stadgas att envars rätt till livet ska skyddas genom lag och ingen ska 

avsiktligen berövas livet utom för att verkställa domstols dom. Det hade 

dessutom varit problematiskt eftersom det hade legitimerat mannens rätt att 

ta till våld om de känt sig kränkta av kvinnornas beteende och levnadssätt.  
                                                
24 Åklagarmyndighetens handbok, Hedersrelaterat våld, Göteborg 2006. s.46.  
25 Holmqvist m.fl., Del III, (Kap. 25-38) 29 kap. 2§ BrB s.8. 
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I 23 kap. 5§ BrB, behandlas däremot en bestämmelse vid medverkan som i 

flera hedersärenden skulle kunna bli användbar. Det stadgas att om någon 

förmåtts att medverka till brott genom tvång, svek eller missbruk av dennes 

ungdom, oförstånd eller beroende ställning kan straffet sättas under vad som 

för brottet är föreskrivet. En kutym inom hederskulturen är att yngre 

manliga släktingar tvingas av de äldre att utföra brottsliga gärningar mot 

sina kvinnliga närstående. För bestämmelsens tillämplighet krävs att 

gärningsmannen inte ensam utfört brottet. Om en mildrande omständighet 

fastställs för en medverkande, är detta vanligen en försvårande omständighet 

för någon annan medverkande, 29 kap. 2§ p.5 BrB.26 

3.3.5 Bör hedersmotiv påverka straffvärdet? 
I motionen 2012/13:So542, Skam- eller hedersrelaterat våld och förtryck, 

anfördes likt ett flertal andra motioner ett förslag till riksdagen att skam och 

heder som motiv borde ses som en försvårande omständighet och att 

gärningar med hedersmotiv borde dömas allvarligare och ge strängare straff. 

Förslaget handlades i Justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU10, 

Straffrättsliga frågor.27 Utskottet konstaterade att gällande rätt redan ger 

domstolen möjlighet att beakta förekomsten av hedersmotiv vid 

straffmätningen och därmed ansågs en straffskärpning inte nödvändig. 

Vidare konstaterades att äldre påtryckande släktingar kan dömas för 

medhjälp eller anstiftan till brott. Emellertid var åtta av 15 ledamöter 

skiljaktiga och framförde en reservation. De uttalade att de är dags för 

Sverige att erkänna brott som har begåtts med hedersmotiv i den svenska 

strafflagstiftningen. De ansåg att det erfordras en straffskärpningsgrund som 

gjort det tydligare att brott med hedersmotiv ska bedömas allvarligare än 

andra brott. Reservationen vann inte gehör, utan riksdagen biföll utskottets 

förslag till beslut, med röstetal 173 röster för utskottet och 136 för 

reservationen.28  Utifrån motionen, betänkande och riksdagens beslut 

framgår att Sveriges riksdag inte är beredd att besluta om att hedersmotivet 

konkret ska vara en försvårande omständighet vid straffmätning.  
                                                
26 Holmqvist m.fl., Del II, (Kap. 13-24) 23 kap. 5§ BrB s.1-2. 
27 Justitieutskottets betänkande: 2012/13:JuU10, Straffrättsliga frågor, s.12-14. 
28 Protokoll 2012/13:74, Riksdagens protokoll, torsdagen 7 mars 2012.  
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3.4 Kriminalisering  
 
För att undersöka fördelar och nackdelar med en särreglering eller 

straffskärpningsgrund på lagstiftningsnivå bör straffrättens syfte belysa, 

varför bestraffning sker och syftet med en kriminalisering.  

3.4.1 Syftet med kriminalisering 
Straffrättens övergripande syfte är prevention, dvs. för att förhindra att 

skadliga och icke önskvärda gärningar begås och samtidigt ge upphov till 

särskilt önskvärda beteenden. Kriminalisering ska vara sista utväg för att 

komma till rätta med ett problem i samhället, av den anledningen att straff 

generellt medför något negativt som innebär obehag och lidande för 

människor. Existensen av ett straffhot och en reglerad kriminalisering i 

lagstiftning ska påverka människors handlande i önskvärd riktning. Denna 

påverkan kan ske genom bl.a. tre åtgärder, nämligen avskräckning, 

moralbildning och vanebildning. Intentionen med avskräckning är att risken 

att drabbas av straff ska fungera som ett handlingsskäl och motverka att 

personen inte begår en brottslig gärning. Kriminaliseringen anses även ha en 

moralbildande och vanebildande inverkan på medborgarna. Genom 

strafflagstiftningen föreskrivs vad som är förkastligt och genom lagarnas 

existens påbörjas medborgarnas individuella normbildning angående vad 

som är rätt och orätt. Kriminaliseringen har likaså en symbolfunktion, dvs. 

med en kriminalisering utpekas gärningen som socialt förkastlig.29 

3.4.2 När bör kriminalisering ske? 
Det måste finnas ett legitimt behov och skäl för reglering, såsom ett värde 

eller intresse som är skyddsvärt. Intressen som är värda att skydda är 

exempelvis liv, frihet, hälsa, ära, egendom och handlingsfrihet. Vid 

bedömning om gärning bör kriminaliseras bör särskilt beaktas om ett 

intresse kan ges tillräckligt skydd och problematiken tillfredsställas genom 

andra åtgärder än straffrättsliga.30 

                                                
29 Asp, Ulväng 2010, s. 45-50. 
30 Asp, Ulväng 2010, s. 55-58. 
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3.4.3 Kriminalisera hedersmord? 
Elisabeth Massi Fritz är den enda advokat i Sverige som är specialiserad på 

hedersbrott och hon har anfört att p.g.a. de stora skillnaderna mellan ett 

”vanligt brott” och ett hedersbrott, måste hedersbrott erkännas och 

särregleras i brottsbalken. Massi Fritz har anfört att det erfordras ett tydligt 

ställningstagande från samhällets sida mot hedersbrott.31 Min uppfattning är 

att genom lagstiftning erkänns effektivt existensen av hedersbrott och 

samhället kan därmed lagföra alla gärningsmän och på lång sikt förändra 

samtliga medborgares attityder och värderingar kring hedersmord. Trots att 

en kriminalisering ska användas i sista hand, anser jag att ”rätt till liv” utgör 

ett legitimt skäl och ett mycket skyddsvärt intresse att beakta.  

 
 
3.5 Rätt till liv i enlighet med EKMR32  
 
Genom Lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, 

inkorporerades Europakonventionen med svensk rätt. I lagen stadgas att 

Europakonventionen och dess tilläggsprotokoll gäller som lag här i landet 

sedan 1 januari 1995. Lag eller annan föreskift får inte meddelas i strid med 

EKMR p.g.a. Sveriges åtagande av konventionen enligt 2 kap. 19§ RF.33 

 

I artikel 2 EKMR föreskrivs att envars rätt till liv skall skyddas genom lag. 

Rättigheten är den mest grundläggande i EKMR och ingen avvikelse får ske 

förutom enligt vad som stadgas i artikel 2 för att verkställa domstols dom i 

de fall då förövaren dömts för brott som enligt lag är belagt med sådant 

straff. Bestämmelsen ålägger staterna bl.a. en allmän förpliktelse att skydda 

rätten till liv och likaså utfärda lagbestämmelser som skyddar människors 

liv. Det förutsätts att det finns åklagare, polis och domstolar som verkar 

beivrande mot våldsbrott med dödlig utgång.34  

                                                
31 Göteborgs-Posten, Erkänn hedersbrott i svensk lagstiftning, 4 maj 2012. 
32 Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande 
friheterna. Inkorporerades med svensk rätt och trädde i kraft den 1 januari 1995. 
33 Danelius Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, uppl. 4, Stockholm 2012, s.39.  
34 Danelius 2012, s.57-58, 65.  
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4 Rättsfall 
I kapitlet redogörs för de fyra mest uppmärksammande rättsfall om 

hedersmord i Sverige under en period från år 1994 till år 2013. Rättsfallen 

skildrar fyra kvinnors tragiska öden och fyra kvinnor som ursprungligen var 

från olika delar av världen med olika religioner och kulturer. För varje 

rättsfall redogörs för bakgrund och domstolarnas bedömningar. 

Avslutningsvis redogörs för sammanfattande reflektioner av rättsfallen.  

 
4.1 Maryam, 199435 
4.1.1 Bakgrund 
Den 18-åriga Maryam och hennes familj var kristna palestinier från Israel. 

Maryam drog skam över sin familj och i synnerhet över fadern när hon 

flydde från hemmet i Israel och flyttade ihop med en muslimsk man. Genom 

att vägra gifta sig med den man som hennes fader hade utsett i Sverige, hade 

Maryam ytterligare vanärat och gjort familjen till ett åtlöje. En dag fick 

Maryam tag i sina id-handlingar och kunde därmed resa tillbaka till sin 

efterlängtade kärlek i Israel. När fadern upptäckte detta misshandlade och 

knivhögg han henne med två hugg i halsen och ytterligare 28 hugg över 

olika delar av kroppen. Efter mordet städades lägenheten och kroppen 

begravdes i en planerad och redan färdigställd grop i skogen. Därefter 

ringde fadern, lycklig över att skammen var återupprättad, till släktingar i 

Israel och berättade om mordet på dottern. 

 

På frågan av åklagaren under hovrättsförhandlingen om varför fadern dödat 

Maryam svarade modern: ”Det var för hedern. Hos oss araber måste man 

vara stolt över sin heder. Det är viktigt. Om man blir av med sin heder, är 

det en stor skam för släkten”.  

                                                
35 Göta Hovrätt B-1168/94, Lindesbergs tingsrätt B-219/94. 
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4.1.2 Domstolarnas bedömning 
Tingsrätten uttalade i domskälen att den arabiska kulturen haft betydelse och 

i hög grad styrt faderns handlande vid mordet på Maryam. De framhöll att 

känslor av skam grundade på förbrytelser mot seder och traditioner spelat en 

stor roll för gärningsmannen. Domstolen tog hänsyn till faderns brottsplan 

som tydligt påvisade att han tänkt döda Maryam samt beaktade den grävda 

och planerade graven i skogsområdet. Emellertid konstaterade domstolen att 

fadern in i det sista försökt undvika dödandet och att det mordet framstått 

som en nödvändighet. Gärningen med dess 30 knivhugg ansågs ha skett 

under stor affekt och under hastigt mod, vilket resulterade att gärningen 

rubricerades som dråp istället för mord och påföljden bestämdes till nio års 

fängelse. Inga förmildrande omständigheter förelåg vid straffmätningen utan 

endast vid brottsrubriceringen.  

 
Hovrätten ändrade emellertid tingsrättens dom och dömde för mord till tio 

års fängelse. De omständigheter som låg till grund för bedömningen var att 

fadern under en tid haft i åtanken att döda henne och därmed planerat 

mordet genom att gräva en grav åt dottern i skogen. Dessutom ansågs det 

uppenbart att Maryam insett att hon löpt en påtaglig risk att bli skadad och 

även i slutskedet en ständig och påtaglig rädsla för att bli dödad. Beträffande 

gärningen anfördes att det inte varit ett helt kortvarigt händelseförlopp, att 

Maryam befunnit sig i en skyddslös situation samt varit närstående och 

upplevt påtaglig dödsångest under skeendet.  

 
4.2 Sara, 199636 
4.2.1 Bakgrund 
Det framgår av utredningen i målet att 15-åriga Sara, kurd från Irak men 

bosatt i Sverige, hade trassliga familjeförhållanden. Enligt vittnesuppgifter 

framgår att Sara ständigt känt sig hotad och rädd för sin bror och kusin. 

Anledningen till detta var enligt Sara att hon umgicks med en svensk pojke. 

                                                
36 RH 1998:8. 
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Sara hade tidigare berättat att hennes farbröder uppfostrat brodern att 

bestämma och kontrollera henne. 

 

Efter en utekväll skulle Sara ta nattbussen hem. Hennes bror och kusin steg 

på samma buss och samtligt steg av vid samma hållplats. Efter ett 

handgemäng med Sara föll hon omkull och blev liggande försvarslös på 

marken. Gemensamt berövade brodern och kusinen Sara livet genom att 

strypa henne med en livrem, som formats till en snara.  

4.2.2 Domstolarnas bedömning  
I förhör med Saras mor framgår att brodern hade uttalat att han skulle döda 

Sara eftersom hon var en hora för att hon levde som svenskar och låg med 

svenska pojkar. Modern uppgav även att fadern sagt till brodern att Sara 

skulle leva enligt deras seder och inte som en svensk flicka. Att det var 

broderns uppdrag att kontrollera hennes klädsel, om hon var ute och 

dansade och hur hon uppträdde bland sina kompisar.  

 

Tingsrätten gjorde bedömningen att uppsåt förelåg att döda Sara. Utifrån 

obduktionen och från en sakkunnigs uttalade framgick att snaran dragits åt 

med stor kraft, vilket tydde på att det klart förelegat uppsåt att döda Sara. 

Tingsrätten ansåg att det verkliga motivet bakom Saras tragiska död var att 

hon under en längre tid väckt missnöje hos brodern, kusinen och sannolikt 

även hos andra anhöriga genom att bryta mot det kulturella mönster hon 

förväntades följa. De 16 och 17 år gamla gärningsmännen dömdes för mord 

till fängelse i tre år och sex månader respektive fyra år.  

 

Hovrätten uttalade även att brodern och kusinen under en längre tid, bl.a. 

under påverkan av äldre manliga släktingar, ansett sig kränkta av Saras sätt 

att leva och hennes vilja att inte låta andra bestämma över henne. Hovrätten 

dömde de två gärningsmännen för mord med hänsyn till den fruktansvärda 

strypningen, att de varit två om dådet, att Sara befunnit sig i en mycket 

utsatt och skyddslös situation samt att gärningen begåtts av närstående till 

Sara. Hovrätten fastställde tingsrättens straffpåföljd. 
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4.3 Fadime, 200237 
4.3.1 Bakgrund 
26-åriga Fadime var kurd från Turkiet och det har rått oenighet om Fadime 

och hennes familj var anhängare till islam eller jezidism38.39 Bakom mordet 

på Fadime låg en långvarig konflikt inom familjen som bottnade i att 

Fadime ville leva ett ”fritt svenskt” liv. Fadime lekte med döden och 

hävdade öppet sin relation till kärleken Patrik. Hon hade egen lägenhet, 

utbildade sig och hade många svenska vänner.  

 
År 2002 sköts Fadime till döds av sin far när hon skulle säga farväl till sin 

mor och syster innan hon skulle åka till Kenya. Fadern stod och väntade i 

trappuppgången när Fadime skulle lämna systerns lägenhet och när hon 

öppnade dörren avlossades tre skott mot Fadime. Skotten avlossades på nära 

håll och träffade både huvudet och ansiktet.  

 
I förhör med Fadimes far berättade han att Fadime förstört hans och hela 

familjens liv genom sitt icke acceptabla levnadssätt. Han hade sin heder och 

släktingar att tänka på. Att skjuta henne var den enda lösningen, det fanns 

ingen annan utväg. Han framförde att när Fadime var död, var alla problem 

lösta – Fadime var problemet.  

4.3.2 Domstolarnas bedömning  
Tingsrätten dömde fadern för mord till fängelse på livstid. Detta med 

hänsyn till att gärningen varit överlagd och planerad, vilket tydligt 

återspeglats i förhör med fadern, där han lämnat uppgifter om att han ”lekt 

med tanken” att döda Fadime, dels att ”det var den enda lösningen”. Att 

tillvägagångssättet kunde liknas vid en ren avrättning, att Fadime var 

närstående och att skjutningen skett inför ögonen på familjemedlemmar, 

talade för att ingen annan påföljd än fängelse på livstid kunde bli aktuell. 

                                                
37 Svea Hovrätt B-4651/02, Uppsala tingsrätt B-237/02.  
38 Jezidism. Jazidier kallas anhängare av en särskild religionsform bland kurder.  
39 Wikan 2003, s. 29-30. 
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Familjekaraktären som enligt fadern föranlett gärningen ansågs inte på 

något sätt förmildrande.  

 
I Hovrätten påstod plötsligt Fadimes far att han var oskyldig och att en 

annan man utfört mordet och därefter tvingat honom att ta på sig skulden. 

Hovrätten bedömde emellertid faderns första berättelse som sannolik och 

uppenbart självupplevd. I likhet med tingsrätten fann hovrätten att fadern 

var gärningsman och han dömdes för mord till fängelse på livstid. 

 

4.4 Maria, 201240 
4.4.1 Bakgrund 
19-åriga Maria och hennes familj var kurder från Irak och tillhörde den 

kurdiska religion, jezidism. Under Marias halvsysters utveckling av talan 

framgick att Maria levt i en familj vars kultur varit starkt präglad av 

kurdiska och iranska normer, där hedern ansetts mycket viktig. Hon hade 

eget boende, var ute och festade, drack alkohol, hade pojkvän, vilket direkt 

bröt mot familjens normer och drog skam över familjen. Maria framhöll 

före sin död att hennes bror försökt kontrollera henne och haft synpunkter 

på hennes sätt att leva. Enligt målsägandebiträdet, Elisabeth Massi Fritz, och 

Kickis Åhre Elgemo, expert på hedersrelaterat förtryck och våld inom 

polismyndigheten, hade mordet sin grund i den kurdiska kulturen. Familjens 

heder hade blivit fläckad av Marias icke-acceptabla levnadssätt. I förhör 

med modern framkom att hon observerat att Marias bror blivit starkt 

påverkad, nästintill hjärntvättad, av fadern i Irak, angående Marias sätt att 

leva och om hedern och dess skam. 

 

Det var Marias födelsedag och på kvällen anlände brodern till Marias 

lägenhet för att fira henne. Födelsedagsfirandet avslutades med att Marias 

bror ringde till SOS och anförde att Maria blivit knivhuggen i hela kroppen. 

När första patrullen kom till lägenheten hade brodern berättat att en okänd 

maskerad gärningsman hade skadat Maria. Marias liv gick inte att rädda och 

                                                
40 Lunds tingsrätt B-2126/12, Hovrätten över Skåne och Bleking B-334/13.  
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genom obduktionen fastställdes att det rört sig om ett omfattande våld, 

vilket resulterat i drygt 100 skarpkantade skador med kniv och sax. 

4.4.2 Domstolarnas bedömning 
Tingsrätten bedömde att avsikten varit att beröva Maria livet utifrån de 

flertal dödliga och livshotande skador som orsakat Maria stort lidande och 

en stark dödsångest. Vid en sammanlagd bedömning fann tingsrätten att 

brodern var gärningsman, då hans berättelse innehållit alltför många 

motsägelser och märkliga detaljer att det var klargjort att det inte funnits 

någon maskerad man i lägenheten. Tingsrätten framförde att motivet till 

mordet varit att återupprätta familjens heder. Gärningen ansågs präglats av 

synnerligen stor hänsynslöshet och råhet pga. mordets tillvägagångssätt och 

för att angreppet inträffat i Marias hem. Domstolen framförde att mordet var 

bland de allvarligaste fall av mord som kan förekomma och att straffvärdet 

motsvarade fängelse på livstid för en vuxen person. Inga förmildrande 

omständigheter framkom. Marias bror dömdes av tingsrätten för mord till 

åtta års fängelse trots sin ringa ålder, 17 år gammal.  

 

Hovrätten fastställde likt tingsrätten att gärningen begåtts för att återupprätta 

förlorad heder. Det konstaterades även att broderns kontrollbehov av Maria, 

tydde på att mordet inte varit en impulshandling, utan föregåtts av 

förberedelser för att ta livet av sin syster. Det förelåg inte några 

förmildrande omständigheter och ingen provokation hade förekommit, utan 

endast en rad försvårande omständigheter. Det extrema våld som Maria 

utsattes för och det hedersrelaterade motivet till gärningen utgjorde 

synnerligen försvårande omständigheter att hovrätten ansåg att straffvärdet 

för en vuxen gärningsman motsvarade fängelse på livstid. Tingsrättens 

domslut justerades och brodern dömdes för mord till slutens ungdomsvård 

på fyra år efter aktuell ungdomsreduktion.  

 
4.5 Reflektioner kring rättsfallen 
 
Det är svårt att utifrån redovisade rättsfall dra några generella slutsatser 

gällande domstolarnas syn på uppsåtligt dödande med hedersmotiv. I 
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samtliga rättsfall, med undantag för Maryamfallet där gärningen i 

tingsrätten rubricerades som dråp pga. den bakomliggande arabiska 

kulturen, har domstolarna rubricerat gärningen som mord. Det är svårt att 

säga vad det kan bero på, men en hypotes är att det har sin grund i att 

gärningar med hedersmotiv vanligtvis anses särskilt grova och genomförs 

med ett antal försvårande omständigheter enligt 29 kap. 2§ BrB. I samtliga 

rättsfall har gärningsmännen varit närstående till offret och de tilltalade har 

visat stor hänsynslöshet vid genomförandet av brottet. Skott har avlossats på 

nära håll inför offrets närstående i dennes lägenhet eller också har extremt 

våld använts med kniv, sax eller snara för att ta livet av kvinnan.  

 

Hedersmotivet som en försvårande omständighet beaktades uttryckligen 

endast i Maria- och Sarafallet. Hovrätten uttalade i Mariafallet att det 

extrema våldet vid genomförandet av brottet med drygt 100 skarpkantade 

skador av kniv och sax samt det hedersrelaterade motivet till gärningen, 

utgjorde synnerligen försvårande omständigheter. Domstolens uttalande är 

mycket beaktansvärt då domstolen möjligtvis är på god väg att utveckla en 

praxis att hedersmotivet ska utgöra en försvårande omständighet vid 

bedömningen av straffvärdet.  

 

Det bör poängteras att direkt eller indirekt antyddes antingen av 

målsägandebiträde, närstående personer till offret eller av sakkunniga att 

förövarens hederskultur varit betydande för morden. Det har troligtvis haft 

betydelse för domstolens bedömning, då det inte framgår en närmare och 

utförligare diskussion om hedersproblematiken i domskälen. Det bör även 

uppmärksammas att endast förövaren som genomfört mordet i de fyra 

rättsfallen har dömts av domstolarna. Den verkliga påtryckande faktorn 

bakom mordet, dvs. föräldrarnas och släktens påverkan på förövaren, har 

varken undersökts, bedömts eller uppmärksammats närmare. Från år 1994 

till år 2013 kan det generellt konstateras att hedersmotivet har gått från att 

till viss del ha varit en förmildrande omständighet till att möjligtvis 

utvecklas till en synnerligen försvårande omständighet vid domstolarnas 

bedömning.   
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5 Analys och slutsatser 

5.1 Hedersproblematiken i svensk 
lagstiftning 
 
Som tidigare framhållits finns idag ingen särreglering eller definition kring 

hedersmord i strafflagstiftningen, utan andra straffbestämmelser i BrB måste 

tillämpas. Utifrån de mest uppmärksammade hedersmord i Sverige under 

nästan en 20-årsperiod har samtliga gärningar i slutskedet rubricerats som 

mord enligt 3 kap. 1§ BrB. Med hänsyn till redovisad motion, 

utskottsbetänkande och riksdags protokoll framgår att Sveriges riksdag i 

nuläget inte är beredda att ge hedersrelaterade gärningar en allvarligare och 

strängare betydelse i lagstiftningen. Emellertid var åtta av 15 ledamöter 

skiljaktiga och hävdade att tiden är inne för Sverige att erkänna hedersmord 

i svensk strafflagstiftning. Resultatet i voteringen blev 173 röster för 

utskottets förslag att avslå och 136 för reservationen, vilket trots allt tyder 

på eventuella positiva förändringar i framtiden. Möjligtvis kan en förändring 

ske där hedersmotivet förs fram som en straffskärpningsgrund i 

straffmätningen eller också i en särreglering.  
 
5.2 Hedersproblematiken i svensk 
rättspraxis 
 
Domskälen i de ovan redovisade rättsfallen är generellt mycket korta och är 

därmed svårtolkade. I domskälen förs ingen utförlig och konkret diskussion 

angående bakomliggande hedersmotiv, utan generellt har domstolarna 

istället beaktat och redogjort för offrens levnadssätt respektive 

gärningsmannens negativa inställning till detta beteende. Utifrån de fyra 

redovisade rättsfall är det första gången i Mariafallet som domstolen 

uttryckligen hävdat att hedersmotivet tillsammans med det extrema våldet 

synnerligen utgjort en försvårande omständighet som påverkat straffvärdet i 

skärpande riktning. Varför domstolarna inte tidigare tagit upp hedersmotivet 

uttryckligen i domskälen utan stannat kring en redogörelse av ett antal 

allmänna försvårande omständigheter i 29 kap. 2§ BrB är svårt att säga. 
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Kanske kan det bero på bristande kunskap kring hederskulturen hos 

domstolarna eller också en rädsla hos domstolarna att uppfattas 

främlingsfientliga. En rädsla för att peka ut och kränka kulturella skillnader 

samt negativt bedöma deras sätt att leva enligt gamla traditioner och seder. 

En annan förklaring kan vara att domstolarna vill hålla juridiken saklig, att 

mord är mord och att domstolens uppgift inte är att moralisera och döma 

över andra kulturer. Emellertid kan rimligtvis varken ett fördömande av 

hedersmord eller väckande av förslag om lagstiftningsåtgärder anses 

främlingsfientligt. Jag anser snarare att domstolen och Sveriges riksdag tar 

sitt ansvar och tar ställning till en konflikt inom en etnisk grupp, än att göra 

skillnad mellan olika kulturer eller mellan svenskfödda och utrikesfödda. 

Min uppfattning är att domstolen och riksdagen uppfyller likhetsprincipen 

och allas likhet inför lagen genom att tillgodose även invandrarflickors rätt 

till liv. Att det inte utgör en diskriminering att ifrågasätta eller värdera andra 

kulturer i svensk lagstiftning respektive svensk rättskipning.  

 

Det bör påpekas att målsägandebiträdet Elisabeth Massi Fritz gjorde ett 

tillägg beträffande hedersmotivet till åklagarens gärningsbeskrivning i 

Mariafallet. Domstolen i sin tur beaktade rakt av hedersmotivet i sin 

bedömning som en försvårande omständighet. Detta indikerar på att alla 

människor som deltar och arbetar inom rättsväsendet har ett ansvar för att 

förändra rättssystemet kring hedersproblematiken.  

 

Istället för att uttryckligen ha fastställt hedersmotivet har domstolarna 

generellt tagit hänsyn till samtliga allmänna försvårande omständigheter 

som fallit under 29 kap. 2§ BrB. Förmildrande omständigheter pga. den 

bakomliggande arabiska kulturen, användes år 1994 i Maryamfallet vid 

fastställandet av brottsrubriceringen men ändrades sedermera i hovrätten. 

Det faktum att domstolarna inte ens kommenterat att en kulturell bakgrund 

kan användas som ursäkt, kan eventuellt tolkas som ett ställningstagande 

från domstolens sida att det överhuvudtaget inte kan aktualiseras i en svensk 

rättegång. Det skulle klart strida mot artikel 2 EKMR, rätt till liv, att 

legitimera hedersvåld p.g.a. en kvinnas provocerande beteende.    
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5.3 För- och nackdelar med att införa en 
särreglering eller straffskärpningsgrund 
om hedersmord? 
 
Det finns både skäl som talar för respektive mot en särreglering och 

straffskärpningsgrund. En reglering som beaktar hedersmotivet och 

hederskulturens specifika och annorlunda rekvisit i jämförelse med ett 

”vanligt mord”, kan bättre tillfredsställa och motverka problematiken. En ny 

reglering skulle markera att svensk strafflagstiftning ser särskilt allvarligt på 

mord med ett bakomliggande hedersmotiv. Straffrättens övergripande syfte 

är att förhindra att skadliga och icke önskvärda gärningar begås och 

samtidigt ge upphov till önskvärda beteende. Jag tror dessvärre att det 

kommer ta lång tid för gärningsmän inom hederskulturen att avskräckas 

eller skapa sig en förändrad moraluppfattning vid införandet av en 

särreglering. Värderingar och tankesätt om heder är väldigt djupt rotade i de 

specifika kulturerna, som till följd därav är svåra att påverka. Vid införande 

av lagar och vid lagtolkning är det viktigt att ingen person eller grupp 

diskrimineras. För att undvika diskriminering finns likhetsprincipen och 

allas likhet inför lagen, som ska garantera att alla människor erhåller lika 

skydd. En särreglering kan få en diskriminerande effekt för vissa etniska 

grupper där hederskoden existerar. Det kan uppfattas rasistiskt att anmärka 

på utländska kulturer och deras värderingar. I slutändan anser jag dock att 

det snarare handlar om ett skyddande och tillvaratagande av medborgares 

lagliga rätt att, oavsett etnisk tillhörighet, åtnjuta den mest grundläggande 

rättighet, rätt till liv. En positiv förändring av särreglering är att det i lagen 

ges en definition av hedersbegreppet. Vid införandet av en definition av 

heder fordras tydliga och detaljerade förarbeten som klargör hederskulturen 

och dess problematik. Det i sin tur skulle troligtvis öka kunskapen om 

hedersmord hos alla involverade aktörer inom rättsväsendet. Domstolarna 

skulle kunna döma i mål om hedersbrott och utveckla en vägledande praxis 

om vad hedersbrott straffrättsligt innefattar. Ett möjligt problem är 

svårigheten att bedöma och klarlägga en tydlig och detaljerad definition av 

heder. Det skulle strida mot legalitetsprincipen som förespråkar ”inget brott 
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utan lag, inget straff utan lag”. En person ska på förhand kunna bedöma 

vilka gärningar som är straffbelagda. I brist på en enhetlig och enhällig 

definition kan det uppstå svårigheter med att avgöra hedersbegreppets 

innebörd, vilket kan urholka syftet med en särreglering. 

 
5.4 Slutsatser 
 
Det är varje medlemsstats ansvar och skyldighet att skydda alla 

medborgares rätt till liv. Det förutsätts att lagar utfärdas för att skydda liv 

och att åklagare och domstolar effektivt ingriper mot våldsbrott med dödlig 

utgång. Uppfyller Sverige sina förpliktelser enligt artikel 2 EKMR eller 

behövs en förändring i svensk strafflagstiftning?  

 

Efter att ha undersökt både gällande rätt och de mest uppmärksammade 

rättsfall om hedersmord i Sverige, är jag av den uppfattningen att en ny 

lagstiftning bör införas. Trots nuvarande lagstiftning med stora möjligheter 

att påverka straffvärdet i skärpande riktning med beaktande av ett flertal 

försvårande omständigheter, är fördelarna för en särreglering eller 

straffskärpningsgrund överrepresenterade. En ny lagstiftning skulle fungera 

som en kunskapsspridare och underlätta för åklagare och domstolarna. Det 

skulle innebära ett tydligt ställningstagande mot hedersmord som väldigt 

långsiktigt kunnat åstadkomma en attitydförändring i samhället men även 

hos de berörda kulturerna. Istället för, som tingrätten och hovrätten i 

redovisade rättsfall har gjort, att ta hänsyn till allmänt försvårande 

omständigheter vid brottets genomförande, skulle en ny lagstiftning konkret 

kunna beakta och motverka det verkliga problemet: hedersmotivet. 

Eventuellt skulle släktens stora inverkan på mordet kunna lagföras samt 

unga pojkar upphöra att användas som redskap vid utförandet av morden. 

Det är motiverat att Sveriges riksdag och domstolarna trots likhetsprincipen 

tar sitt ansvar och uppfyller sin skyldighet att skydda och tillvarata 

invandrarflickors rätt att leva ett ”vanligt fritt svenskt” liv. Alla är vi unika 

individer som förtjänar att behandlas med respekt och värdighet, oavsett 

vilken etnisk bakgrund eller kultur vi tillhör.  
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