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Summary 

Violence in the name of honour is no longer an unknown concept or      

phenomenon in the Swedish society. Nevertheless, the issue is subject of an 

ongoing political debate. The problematic aspects of violence in the name of 

honour are evident within the criminal justice system and there appears to be 

inherent uncertainties regarding the role of honour in the legal context.  

 

Violence in the name of honour is a complex topic that can be compre-

hended in various ways. The thesis analyses the concept from three perspec-

tives that offer different potential approaches to the problem. The cultural 

perspective focuses on the specific “culture of honour” that is considered to 

be the cause of the violence and that distinguishes violence in the name of 

honour from other forms of violence within families. The feminist perspec-

tive on the other hand, focuses on the similarities between all forms of    

patriarchal violence. Finally, from an intersectional perspective, violence in 

the name of honour is understood in relation to each individual's specific 

situation, focusing on the interaction of different factors such as gender, 

ethnicity and class.  

 

This thesis has two, partly integrated, purposes. First, the thesis aims to  

investigate if, from a de lege ferenda perspective, motives of honour should 

be adopted as an aggravating circumstance in Chapter 29 Section 2 of the 

Swedish Penal Code. The thesis recognizes that such an amendment of the 

law is theoretically possible, would enhance public awareness and give for-

mal legal recognition to the issue. However, a specific provision on motives 

of honour entails multiple problems, particularly regarding the definition 

and application of the provision. Thus, the thesis concludes that a provision 

on motives of honour would not be appropriate. 

 

Secondly, the thesis aims to analyse how the Swedish courts have           

approached the concept of honour in relation to the three perspectives on 

honour outlined in the thesis. Through a textual analysis, where eighteen 

legal cases are analyzed, the thesis shows that the courts’ reasoning to a 

large extent can be related to the cultural perspective. However, the analysis 

also shows that the courts are inconsistent regarding the assessment of    

motives of honour. In some cases, honour is given independent significance 

to the legal assessment, whereas in other cases, honour is considered to be a 

mere indicator that certain circumstances exist which may affect the legal 

assessment. Furthermore, there have also been cases where the alleged   

motive of honour has been disregarded altogether. This can be interpreted in 

two ways. On one hand, it may be attributable to the notion that judiciaries 

lack a sufficient knowledge of the concept of honour and consequently, they 

choose not to address the issue. On the other hand, it can be interpreted as 

an active choice not to distinguish violence in the name of honour from 

other forms of violence – an interpretation that would be consistent with the 

feminist perspective. 
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Sammanfattning 

Hedersrelaterat våld är för svenskt vidkommande inte längre ett främmande 

begrepp eller fenomen. Inte desto mindre är ämnet politiskt laddat och    

debatten om hedersrelaterat våld är fortfarande högaktuell. Inte minst på det 

straffrättsliga området gör sig problematiken gällande och det tycks råda en 

oklarhet kring vilken betydelse heder bör ha i rättsliga sammanhang.  

 

Hedersrelaterat våld är ett komplext begrepp som kan förstås på olika sätt. I 

uppsatsen anläggs tre perspektiv på hedersproblematiken; tre perspektiv 

som erbjuder olika förklaringar av ett mångfacetterat problem. Det kulturel-

la perspektivet tar sikte på den hederskultur som anses ligga till grund för 

det hedersrelaterade våldet och som gör att detta våld bör särskiljas från 

annat våld inom familjen. Det könsmaktsrelaterade perspektivet fokuserar 

istället på likheterna mellan allt patriarkalt våld. Slutligen förstår det inter-

sektionella perspektivet våldet i förhållande till varje individs specifika situ-

ation med fokus på samverkan mellan faktorer som kön, etnicitet och klass.  

 

Uppsatsen har två, delvis sammanflätade, syften. För det första utreds     

utifrån ett de lege ferenda-perspektiv förutsättningarna för ett upptagande av     

hedersmotiv som straffskärpande grund i BrB 29 kap 2 §. I uppsatsen dras 

slutsatsen att ett upptagande teoretiskt sett är möjligt. Det skulle innebära ett 

synliggörande av det hedersrelaterade våldet och ett incitament för         

rättsväsendet att i högre grad uppmärksamma hedersmotivet. Samtidigt 

uppmärksammas flera problem med en sådan straffskärpningsgrund – fram-

förallt avseende definition och tillämpning – som gör att ett upptagande, 

åtminstone i nuläget, inte bedöms vara lämpligt.  

 

För det andra syftar uppsatsen till att analysera hur svenska domstolar     

resonerar kring heder och vilka föreställningar som därvid kommer till   

uttryck utifrån de perspektiv som kan anläggas på hedersproblematiken. 

Genom en textanalys där arton rättsfall analyseras visar uppsatsen att dom-

stolarnas resonemang i hög utsträckning kan hänföras till det kulturella   

perspektivet. Analysen visar emellertid även att domstolarna inte är konse-

kventa beträffande hedersvåldet och att det finns en variation beträffande 

sättet hederskontexten påverkar den rättsliga bedömningen. I vissa fall tycks 

domstolarna ge hedersmotivet självständig betydelse för den straffrättsliga 

bedömningen, medan hedersmotivet i andra fall istället ges ett slags ”stöd-

jande” funktion för att visa att vissa omständigheter föreligger. Slutligen 

förekommer det i vissa domar att domstolen över huvud taget inte behandlar 

påstådda hedersmotiv. Det senare kan uppfattas på två sätt. En hypotes är att 

rätten inte har tillräcklig kunskap om hedersproblematiken och därför väljer 

att inte resonera kring den. En annan hypotes är att rätten aktivt väljer att 

inte göra skillnad mellan hedersrelaterat våld och annat våld – en uppfatt-

ning som kan hänföras till det könsmaktsrelaterade perspektivet.    
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

”Kan man indela den mänskliga verkligheten, såsom den mänskliga verklig-

heten faktiskt verkar vara uppdelad, i klart definierade kulturer, historiska 

förlopp, traditioner, samhällen, ja till och med raser och ändå överleva följ-

derna av detta på ett mänskligt sätt? Med att överleva följderna på ett mänsk-

ligt sätt menar jag att ställa frågan om det finns något sätt att undvika den   

fientlighet som kommer till uttryck i uppdelningen av mänskligheten i låt oss 

säga ’vi’ (västerlänningarna) och ’de’ (orientalerna). Ty sådana uppdelningar 

är generaliseringar vilkas syfte i historisk tid och nutid varit att betona bety-

delsen av uppdelning mellan en sorts människor och en annan sorts männi-

skor, i allmänhet för att uppnå mål som inte varit särskilt hedervärda.”
1
  

 

Det har gått över ett decennium sedan nyheten om att unga flickor dödas av 

sina fäder i hederns namn för första gången fick stora rubriker i svensk 

dagspress. I det sammanhanget fördes det laddade begreppet heder på allvar 

upp på den svenska offentliga dagordningen och orsakade en polariserad 

debatt som än idag är aktuell. Hedersrelaterat våld är således för svenskt 

vidkommande inte längre ett nytt begrepp. Inte desto mindre är ämnet fort-

farande politiskt laddat och det råder delade meningar om man ska tala om 

heder utifrån starka könsnormer som återfinns i alla samhällen eller om man 

ska tala om heder utifrån en mer kulturell kontext.
2
 Inte minst inom rätts-

väsendet gör sig denna osäkerhet kring innebörden av heder och dess bety-

delse för den rättsliga bedömningen gällande. Hör resonemang om heder 

hemma i rättsliga sammanhang, och går det att tala om heder utan att    

stigmatisera minoritetsgrupper?  

 

I den samhälleliga debatten kring hedersrelaterat våld höjs ibland röster för 

att det hedersrelaterade våldet ska göras till föremål för särskild lagstiftning 

och därigenom straffas hårdare. De gärningar som framförallt begås med 

hedersmotiv är kriminaliserade genom gällande lagstiftning och faller under 

reglerna i brottsbalken (BrB). Vad som därför framförallt är relevant att  

diskutera är utrymmet och lämpligheten att införa hedersmotiv som en    

särskild straffskärpande grund. Denna lösning förespråkas av bland andra 

advokat Elisabeth Massi Fritz som profilerat sig som en av Sveriges exper-

ter på hedersrelaterat våld.
3
 Liknande åsikter har förts fram av företrädare 

för Miljöpartiet, som i oktober 2012 lämnade in en enskild motion som 

bland annat tog sikte på att hedersmotiv – eller ”skammotiv” som de väljer 

att benämna det – liksom hatbrott bör upptas som en självständig straff-

skärpande grund. Motionen har emellertid inte lett till någon lagändring.
4
  

                                                 
1
 Said 2000, s. 119 f.  

2
 För mer information om debatten, se exempelvis Ekström 2009 och Grutzky & Åberg 

2013. 
3
 http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.931165-erkann-hedersbrott-i-svensk-lagstiftning. 

4
 Motion 2012/13:So542. Motionen har avslagits av såväl utskottet som kammaren, se 

Justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU10 och Riksdagens protokoll 2012/13:74.  

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.931165-erkann-hedersbrott-i-svensk-lagstiftning
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Samtidigt som röster höjs för att hedersmotiv ska uppmärksammas i dom-

stol, menar kritikerna att ett ökat fokus på hederns betydelse leder till ett 

ökat ”vi och dem”-tänkande och stigmatisering av vissa etniska grupper. 

Genom att tala om specifika hederskulturer målas invandrade minoritets-

grupper direkt eller indirekt upp som mer våldsbenägna än andra.
5
 Trots 

oenigheten – såväl i debatten som inom forskningen – kring definition och 

angreppssätt, är det få som förnekar att det i Sverige finns individer som 

lever med, och begränsas av, hedersnormer. Uppfattningen bekräftas inte 

minst av en undersökning som företogs av Stockholms stad 2009. Studien 

visade att drygt en tiondel av alla flickor i ett urval av Stockholms grund-

skolor lever med hedersrelaterade normer och begränsningar i den bemär-

kelsen att det förekommer en oskuldsnorm inom familjen, begränsningar 

avseende umgänge med motsatt kön och/eller partnerval och faktiska      

begränsningar i vardagslivet. Sju procent av samtliga flickor svarade vidare 

att de vid upprätthållandet av oskuldsnormen varit utsatta för olika former 

av kontroll, kränkande behandling eller hot och våld av familjemedlemmar 

eller andra närstående vuxna.
6
  

 

Mot bakgrund av det anförda kan konstateras att hedersrelaterat våld och 

förtryck – oavsett vad man väljer att kalla det – är ett reellt problem som 

inte går att blunda för. Det tycks därvid – inte minst inom det straffrättsliga 

området – finnas en konflikt mellan å ena sidan viljan att skydda offren för 

det hedersrelaterade våldet, och å andra sidan rädslan att peka ut och stigma-

tisera minoritetsgrupper. Konflikten är tydlig, dess lösning inte. Föreliggan-

de uppsats är ett försök att belysa denna problematik.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Föreliggande uppsats har två, delvis sammanflätade, syften. För det första 

syftar uppsatsen till att utifrån ett de lege ferenda-perspektiv utreda förut-

sättningarna för att uppta hedersmotiv som straffskärpande grund i BrB 29 

kap 2 §. För att uppfylla detta syfte görs en jämförelse med syftet och     

tankarna bakom införande av hatbrott som försvårande omständighet i    

BrB 29 kap 2 § 7 p, som är den enda upptagna straffskärpande grunden som 

tar sikte på ett specifikt motiv. För att få ett bredare perspektiv på frågan om 

hedersmotiv som straffskärpningsgrund görs även en nordisk utblick i syfte 

att undersöka om hedersmotiv utgör en försvårande omständighet enligt 

Danmarks, Norges eller Finlands strafflagstiftning.  

 

                                                 
5
 Se Grutzky & Åberg, framförallt kapitel 5.  

6
 Stockholms stad 2009, s. 7, 77 ff, 85. Undersökningen bestod av en enkätstudie och en 

aktstudie och hade som överordnat syfte att skilja ut den grupp flickor men även pojkar som 

lever med hedersrelaterade normen och begränsningar. Enkätundersökningen, som resulta-

ten ovan bygger på, genomfördes bland cirka 2300 elever i årskurs nio på ett urval av 36 av 

Stockholms kommunala och fristående grundskolor. För vidare läsning, se Stockholms stad 

2009. 
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För det andra syftar uppsatsen till att, med utgångspunkt i de perspektiv som 

kan anläggas på hedersproblematiken, utreda hur svenska domstolar resone-

rar kring heder och vilka föreställningar om heder som därvid kommer till 

uttryck. 

 

I enlighet med syftet är uppsatsens huvudfrågor, som kommer att diskuteras 

och besvaras i uppsatsens analysavsnitt, följande:  

 

 Bör hedersmotiv upptas som en straffskärpande grund i 

BrB 29 kap 2 §?  

 Hur resonerar rättsväsendet kring heder och vilka föreställningar 

om heder kommer därvid till uttryck i domarna i förhållande till oli-

ka perspektiv på heder?  

 

För att svara på huvudfrågorna avser uppsatsen även att löpande i texten 

svara på följande underfrågor:  

 

 Hur kan hedersrelaterat våld och förtryck definieras och förklaras 

utifrån olika forskningsperspektiv?  

 Vilka är tankarna bakom straffvärderegleringen och varför infördes 

hatbrott som försvårande omständighet i BrB 29 kap 2 § 7 p?  

 Hur förhåller sig gällande straffvärdereglering till gärningar som 

begåtts med hedersmotiv? 

 Är hedersmotiv en straffskärpande grund i Danmarks, Norges eller 

Finlands strafflagstiftning? 

 

1.3 Avgränsningar  

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett relativt brett ämne med många möj-

liga infallsvinklar vilket gör avgränsningar nödvändiga. En fråga som     

angränsar till de i uppsatsen uppställda frågeställningarna är hur heders-

relaterat våld och förtryck ska bemötas och bekämpas ur ett större samhälle-

ligt perspektiv. Uppsatsen avgränsas emellertid till att behandla hur straff-

rätten, framförallt genom reglering av straffvärde, kan och bör användas i 

detta syfte. Avgränsningen innebär att exempelvis familje- och socialrättsli-

ga dimensioner av ämnet inte behandlas. Vidare redogörs av samma orsak 

inte heller för de myndighetsinsatser som vidtagits på olika nivåer för att 

uppmärksamma och försöka förhindra hedersrelaterat våld och förtryck. Det 

kan emellertid i detta avseende nämnas att problematiken kring heders-

relaterat våld uppmärksammas i diverse föreskrifter och riktlinjer till flera 

olika myndigheter. Vidare har regeringen vidtagit flera åtgärder för att 

minska hedersrelaterat våld och förtryck.
7
  

  

Uppsatsen utreder inte heller specifikt vilka gärningar som framförallt begås 

med hedersmotiv då denna aspekt inte är av direkt relevans för de uppställda 

                                                 
7
 För vidare läsning, se exempelvis Brå rapport 2010:4; Brå rapport 2012:1 och Regering-

ens skrivelse 2007/08:39. 
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frågeställningarna.
8
  Av samma anledning berörs inte heller frågor om barn-

äktenskap, tvångsgifte och omskärelse, vilka kan vara relevanta vid en dis-

kussion kring hedersrelaterat våld och förtryck. En annan relevant fråga att 

diskutera i samband med hedersrelaterat våld är strukturell diskriminering 

och negativ särbehandling av utrikes födda, inte minst inom rättsväsendet. 

Då denna aspekt inte ryms inom uppsatsens ram behandlas den emellertid 

inte närmare.
9
  

 

I uppsatsens tredje kapitel undersöks möjligheterna att införa hedersmotiv 

som straffskärpande grund. Med utgångspunkt i syftet avgränsas avsnittet 

till att beskriva straffvärdebedömningen med fokus på de försvårande     

omständigheter som aktualiseras vid hedersmotiv. Straffmätning och      

påföljdsval i stort samt de förmildrande omständigheterna behandlas således 

inte i större utsträckning då dessa områden inte är av direkt relevans för 

uppnåendet av syftet. I avsnittet görs även en nordisk utblick varvid    

straffvärderegleringen i Danmark, Norge och Finland redovisas. Av språk-

mässiga skäl har Island uteslutits från denna redovisning.  

 

De avgränsningar som gjorts specifikt vid rättsfallsanalysen i kapitel fyra 

framgår av avsnitt 1.4.  

 

1.4 Metod, material och perspektiv 

För att uppnå uppsatsens syfte och kunna svara på de uppställda fråge-

ställningarna tillämpas ett antal olika metoder. En förutsättning för att kunna 

diskutera hur domstolarna bör förhålla sig till hedersmotiv är ett klargörande 

av vad hedersbrottslighet är. För att ge en bild av de olika förklarings-

modeller och definitioner av hedersrelaterat våld som kan urskiljas i svensk 

forskning presenteras i uppsatsens andra kapitel tre dominerande         

forskningsperspektiv. Perspektiven används vidare som analysverktyg i 

rättsfallsanalysen. Uppdelningen av perspektiven grundas på rapporten   

Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt 

från Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK), som på regeringens uppdrag 

kartlagt framförallt svensk forskning om hedersrelaterat våld och förtryck.
10

  

För att belysa åsikterna inom respektive forskningsperspektiv används fram-

förallt antropologisk, sociologisk och genusvetenskaplig litteratur. Avsnittet 

gör inte anspråk på att vara uttömmande vare sig beträffande möjliga för-

klaringsmodeller eller beträffande namngivna forskare, men ger enligt min 

mening en representativ bild av hur forskningsläget beträffande heders-

relaterat våld ser ut.
11

 Urvalet av litteratur grundar sig framförallt på refe-

renser i nämnda forskningsrapport.  

 

                                                 
8
 Se Brå rapport 2012:1, s. 15 och Åklagarmyndigheten 2006, s. 51 för information om 

vilka gärningar som framförallt begås med hedersmotiv. 
9
 Frågan behandlas däremot utförligt i bland annat Diesen 2005.  

10
 NCK 2010, s. 11.  

11
 För mer information angående forskningen och debatten kring hedersrelaterat våld och 

förtryck, se exempelvis Hanberger, Ghazinour & Mårald 2008 och NCK 2010.  
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Vidare används Åklagarmyndighetens definition av och förklaringsmodell 

för hedersrelaterat våld utifrån vad som framkommer i Åklagarmyndighe-

tens handbok Hedersrelaterat våld från 2006. Handboken grundar sig på en 

kartläggning av sextionio ärenden som har bedömts vara hedersrelaterade 

och har såvitt framgår av handboken inte uppdaterats sedan dess. Hand-

boken har tre syften, nämligen att hjälpa läsaren att se tecknen som indikerar 

att ett ärende är hedersrelaterat, att ge läsaren ökad förståelse för mekanis-

merna bakom hedersrelaterat våld och att tillhandahålla praktiska råd kring 

hur läsaren bör agera i de aktuella ärendena. Avsnittet som tar sikte på att 

förstå mekanismerna bakom hedersrelaterat våld är framtagen av stiftelsen 

Kvinnoforum, som bland annat arbetar med hedersrelaterade frågor.
12

 Käll-

hänvisningen i vissa delar av handboken är bristfällig. Med detta i åtanke 

används handboken framförallt i syfte att ge en bild av hur hedersrelaterat 

våld kan definieras rättsligt och för att undersöka hur definitionen förhåller 

sig till forskningsläget.   

 

För att utreda och tolka gällande rätt beträffande straffvärdebedömning   

används som utgångspunkt en rättsvetenskaplig metod. Metoden innefattar 

bland annat rättskälleläran som anger vilka rättskällor som ska, bör och får 

beaktas. De rättskällor som har används i nämnda syfte är lag, förarbeten, 

praxis och doktrin, vilka även traditionellt är de huvudsakliga rättskällorna 

för att fastställa gällande rätt.
13

 Det finns endast, såvitt känt, ett avgörande 

där hedersmotiv varit uppe för bedömning i Högsta domstolen (HD), vilket 

används i uppsatsen.
14

 De underrättsavgöranden som granskas i uppsatsens 

rättsfallsanalys används i syfte att undersöka hur domstolen resonerar kring 

heder och inte i första hand för att fastställa gällande rätt, vilket jag åter-

kommer till nedan. Den doktrin som används har valts ut utifrån dess lämp-

lighet att illustrera hur gällande rätt kan tolkas. För att ge en vidare bild av 

hur de befintliga försvårande omständigheterna i BrB 29 kap 2 § kan tilläm-

pas vid hedersrelaterade ärenden används bland annat Åklagarmyndighetens 

handbok. Som ovan konstaterats kan emellertid handboken ifrågasättas som 

tillförlitlig källa då källhänvisningen i den är bristfällig.  

 

En i huvudsak rättsvetenskaplig metod har tillämpats även för att fastställa 

gällande rätt i Danmark, Norge och Finland. I detta avseende används lag-

text samt förarbeten då prejudikat beträffande hedersmotivets betydelse för 

straffvärdebedömningen saknas i de undersökta länderna. De internationella 

dokument som används i uppsatsen har sökts fram i relevanta juridiska data-

baser.  

 

Utöver rättskälleläran innefattar den rättsvetenskapliga metoden även andra 

verktyg för att analysera rätten och öka kunskapen om den.
15

 Ett sådant 

verktyg kan vara jämförelse.
16

 I enlighet därmed görs i analysen en jämfö-

relse med de tankar som föregick införandet av hatbrottsbestämmelsen i 

                                                 
12

 Åklagarmyndigheten 2006, s. 5.  
13

 Sandgren 2007, s. 36-39.  
14

 Se NJA 2004 s. 437.  
15

 Sandgren 2007, s. 39. 
16

 Asp 2004, s. 51 ff.  
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BrB 29 kap 2 § 7 p för att se om liknande tankar kan göra sig gällande    

beträffande hedersmotiv. Den rättsvetenskapliga metoden kan med fördel 

kompletteras även med metoder och teorier från andra discipliner som där-

vid tillämpas på den rättsliga kontexten.
17

 I detta avseende används de 

forskningsperspektiv beträffande hedersrelaterat våld som angetts ovan. 

Frågan om hedersmotiv ska upptas som straffskärpande grund utreds utifrån 

ett de lege ferenda-perspektiv. Det innebär att resonemanget får en framåt-

blickande karaktär och tar sikte på hur framtida rättsregler bör vara i ett visst 

avseende.
18

 

 

I syfte att utreda hur domstolarna resonerar kring hedersrelaterat våld och 

vilka föreställningar om heder som därvid kommer till uttryck görs en rätts-

fallsanalys i uppsatsens fjärde kapitel. Metoden som tillämpas för detta syfte 

kan närmast beskrivas som en rättsvetenskaplig kvalitativ textanalys. Det 

innebär att de resonemang och argumentationer kring heder som förs i    

domarna granskas, analyseras och tolkas.
19

 Metoden har valts eftersom den 

lämpar sig väl för undersökning av skriftliga dokument och texter samtidigt 

som den öppnar upp för en analys och diskussion kring vad texten innebär 

och de problem som aktualiseras.
20

 Med utgångspunkt i de forsknings-

perspektiv beträffande hedersrelaterat våld som presenterats i uppsatsens 

andra kapitel analyseras de föreställningar kring hedersvåld som kommer till 

uttryck i domarna.  

 

Hedersbrott är ingen egen brottstyp och har inte någon specifik brottskod 

som kan användas vid sökning efter avgöranden. Sökning efter relevanta 

rättsfall till uppsatsens rättsfallsanalys har därför gjorts genom fritext-

sökningar i de juridiska databaserna Infotorg och Zeteo. Sökord som       

använts är ”heder”, ”hedersvåld”, ”hedersrelaterat våld”, ”hederskontext”, 

”hederskultur”, ”vanära” och ”skam”. Sökorden valdes utifrån deras före-

komst i den genomgångna litteraturen beträffande hedersrelaterat våld och 

förtryck. Mot bakgrund av den aktuella tidsramen och uppsatsens begränsa-

de omfattning har en avgränsning i urvalet varit nödvändig. Därmed har 

endast avgöranden från 2003 till och med 2013 beaktats. Den tidsmässiga      

avgränsningen innebär att flera uppmärksammade avgöranden beträffande 

så kallade hedersmord bortfaller.
21

 Den avgränsade sökningen resulterade i 

arton relevanta rättsfall
22

. Det kan inte uteslutas att det finns fler rättsfall av 

relevans som inte har kommit fram genom sökningarna. Det beror dels på 

att samtliga underrättsdomar under det valda tidsintervallet inte publiceras i 

de valda databaserna, dels på att hedersmotiv av olika anledningar inte alltid 

                                                 
17

 Sandgren 2007, s. 39, 43 f. 
18

 Melin 2012, s. 95. 
19

 Jfr Andersson 2013, s. 222 f. Andersson beskriver sin metod som en rättsvetenskaplig 

textanalys när hon undersöker och analyserar domstolarnas resonemang vid prövning av 

ungdomars grupprelaterade gärningar.  
20

 Jfr Bergström & Boréus 2012, s. 40 ff och Widén 2009, s. 136 ff. 
21

 För mer information kring tidigare uppmärksammade avgöranden beträffande hedersmo-

tiv, se exempelvis Eldén 2003 och Wikan 2004.   
22

 Termen rättsfall använder jag för att beskriva antalet mål som används i uppsatsen. Om 

målet prövats av såväl tingsrätten som hovrätten utgör det i framställningen fortfarande ett 

rättsfall eller ett mål, men jag refererar till tingsrättens dom respektive hovrättens dom.   
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uppmärksammas i domarna. Rättsfallsanalysen gör således inte anspråk på 

att vara uttömmande beträffande avgöranden på hedersbrottslighetens områ-

de. Den ger däremot en god bild av hur rättsväsendet resonerar kring heder.  

 

De tillämpade rättsfallen i analysen har således gemensamt att heders-

kontext på något sätt aktualiserats, antingen i domstolens resonemang eller i 

parternas argumentation eller förhör. Samtliga domar avser våldsbrott av 

olika slag och det har inte gjorts någon avgränsning beträffande brottstyp. 

Efter noggrann och upprepad genomläsning av rättsfallen togs fyra analytis-

ka teman fram utifrån de resonemang som förs i domarna. Fokus för analy-

sen ligger som nämnts på resonemang kring heder och analysen tar därför 

framförallt fasta på domstolens retorik kring detta fenomen. Närmare      

resonemang kring omständigheterna i målet, bevisvärdering, rubricering och 

straffmätning redovisas och analyseras därför endast i den mån det är av 

relevans för analysens syfte. Vidare är det intressant för diskussionen att ta 

fasta på vad hedersmotiv får för betydelse för den rättsliga bedömningen, 

exempelvis beträffande ansvar, straffvärde och påföljdsval. Dessa resone-

mang fyller till viss del ut gällande rätt och används i den avslutande analy-

sen för att ytterligare underbygga slutsatsen kring lämpligheten att införa 

hedersmotiv som straffskärpande grund. Parternas ursprung redovisas i 

rättsfallsanalysen i de fall domstolen gått in på denna aspekt specifikt i 

domskälen. I de fall hovrätten delar tingsrättens bedömning och inte går 

närmare in på frågan om heder redovisar och tolkar jag istället tingsrättens 

resonemang. Om hovrättens bedömning skiljer sig från tingsrättens bedöm-

ning framgår det explicit i anslutning till varje avgörande i rättsfalls-

analysen. 

 

1.5 Disposition  

Det saknas i nuläget en vedertagen definition av begreppet hedersrelaterat 

våld. För att ge en bild av de olika förklaringar och definitioner av heders-

relaterat våld som kan urskiljas i svensk forskning presenteras i uppsatsens 

andra kapitel därför tre dominerande forskningsperspektiv: ett kulturellt 

perspektiv, ett könsmaktsperspektiv och ett intersektionellt perspektiv.   

Vidare presenteras i avsnittet Åklagarmyndighetens definition av begreppet.  

 

Uppsatsen utreder därefter möjligheterna att införa hedersmotiv som straff-

skärpande grund i kapitel tre. I kapitlet presenteras inledningsvis vissa teore-

tiska överväganden kring strafflagstiftning som är av relevans för diskussio-

nen kring upptagandet av hedersmotiv som straffskärpande grund.  Därvid 

behandlas framlidne professor Alexander Peczeniks teori om rättsäkerhet, 

teorierna om straffsystemets preventiva effekter och principerna om propor-

tionalitet och ekvivalens. Därefter presenteras översiktligt regleringen kring 

straffvärdebedömningen och de tankar som ligger bakom straffvärde gene-

rellt och hatbrottsmotiv specifikt. Vidare undersöks hur straffvärde-

bedömningen förhåller sig till gärningar som begåtts med hedersmotiv enligt 

nuvarande strafflagstiftning. I en nordisk utblick undersöks om hedersmotiv 

upptagits som straffskärpande grund i Danmarks, Norges eller Finlands 
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strafflagstiftning. Även internationella föreskrifter beträffande bekämpandet 

av hedersrelaterat våld presenteras i detta kapitel. Efter några straffrättsliga 

överväganden kring problematiken med hedersmotiv som straffskärpande 

grund görs en delanalys beträffande möjligheterna att utöka BrB 29 kap 2 § 

med hedersmotiv som uttrycklig straffskärpande grund.  

 

Uppsatsens fjärde kapitel utgörs av en rättsfallsanalys där användningen av 

hedersbegreppet i svenska underrättsdomar granskas och analyseras utifrån 

de olika forskningsperspektiv som presenteras i uppsatsens andra kapitel. 

Slutligen görs en avslutande analys i uppsatsens femte kapitel för att binda 

ihop uppsatsens material och delanalyser och ge ett slutgiltigt svar på de 

ställda frågeställningarna.  

 

1.6 Begreppet kultur  

Begreppet kultur är ett centralt begrepp i uppsatsen. För att belysa vad detta 

komplexa och mångtydiga begrepp kan innebära ges en förklaring av      

begreppet. Billy Ehn och Orvar Löfgren, professorer i etnologi vid Umeå 

respektive Lunds universitet, lanserar i sin bok Kulturanalyser ett brett   

kulturbegrepp som i huvudsak tar sikte på ”de koder, föreställningar och 

värden som människor delar (mer eller mindre, medvetet eller omedvetet) 

och som de kommunicerar och bearbetar i socialt handlande”
23

. Ehn och 

Löfgren menar att kultur i vissa sammanhang kan beskrivas som ett slags 

”kollektivt medvetande” inom vilket man inriktar sig på gemenskap och 

delaktighet i en grupp eller samhälle. Även skillnader och motsättningar 

inom gruppen är av intresse för kulturbegreppet, eftersom alla föreställning-

ar inte kan förutsättas delas av alla medlemmar av gruppen.
24

 Denna breda 

kulturdefinition ligger till grund för användningen av begreppet kultur i 

uppsatsen.  

                                                 
23

 Ehn & Löfgren 2001, s. 9.  
24

 Ehn & Löfgren 2001, s. 8-11.  
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2 Om hedersrelaterat våld och 
förtryck  

2.1 Introduktion 

Det finns ännu ingen vedertagen definition av hedersrelaterat våld, vare sig 

nationellt eller internationellt. I detta avsnitt presenteras därför tre domine-

rande forskningsperspektiv som erbjuder olika förklaringsmodeller och  

infallsvinklar på hedersproblematiken. Även om förklaringsmodellerna  

skiljer sig åt mellan perspektiven, möts de i förståelsen av våldet som ett 

resultat av patriarkal makt.
25

 Vilken förklaringsmodell som väljs påverkar 

givetvis bedömningen av hur samhället och rättsväsendet bör förhålla sig till  

fenomenet. Åklagarmyndighetens definition presenteras och jämförs med 

forskningsperspektiven eftersom det finns anledning att anta att Åklagar-

myndighetens uppfattning även färgar domstolens användning av heders-

begreppet.  

 

2.2 Hedersbrott – tre 
forskningsperspektiv  

2.2.1 Kulturellt perspektiv  

Inom det kulturella forskningsperspektivet söks förklaringen till heders-

relaterat våld i olika kulturella normer och värderingar. En av de mest     

tongivande forskarna inom det kulturella perspektivet är den norska social-

antropologen Unni Wikan. Wikan formulerar ett hedersbegrepp som tar sik-

te på förekomsten av specifika hedersideologier och hederskoder. Denna 

hedersideologi innebär enligt Wikan att hedersrelaterat våld inte kan likstäl-

las med andra former av patriarkalt våld som riktas mot kvinnor: 

 
”[…] man bör komma ihåg att hedersmord inte bara drabbar kvinnor. Sålun-

da kan det inte förstås inom ramen för ’strukturellt våld mot kvinnor’ eller 

’globaliserat kvinnoförtryck’, som det hävdats från vissa håll. Problemet 

bottnar i en specifik hedersideologi, och det är den vi måste förstå.”
26

  

 

Denna hedersideologi eller hederskod utgår från vissa grundvärderingar och 

sätter upp regler för vilket beteende och vilka faktorer som bevarar respekti-

ve riskerar att skada hedern, skriver Wikan. Enligt hedersideologin är heder 

en personlig rättighet som är hårt knutet till kollektivet. Den kollektiva   

dimensionen är central: familjemedlemmar, släktingar, klaner eller stammar 

har gemensam heder och den enes förlorade heder – Wikan använder ordet 

vanära – drabbar även den andre inom kollektivet. Hedern är nära förknip-

                                                 
25

 NCK 2010, s. 9.  
26

 Wikan 2004, s. 65.  



 14 

pad med rätten, och kanske förutsättningen, att bli behandlad med värdighet 

och respekt av samhället. ”Samhället” likställs i Wikans framställning med 

”hedersgruppen”, vilken förstås som en grupp människor som följer samma 

hederskod, lever efter samma värderingar och därigenom vinner varandras 

respekt. Wikan är emellertid noggrann med att poängtera att hedersideologin 

inte är synonym med islam. Tvärtom framhåller hon att hedersideologin 

figurerar inom alla världsreligioner, men bara i vissa kulturella miljöer.
27

  

 

Det är kvinnornas beteende generellt och deras sexuella beteende specifikt 

som står i fokus i hedersideologin. Samtidigt har kvinnorna som sådana ing-

en heder. Det är istället männen som har hedern vilket enligt Wikan medför 

en viktig – och ofta betungande – förvaltande roll. Hedersideologin drabbar 

med andra ord även männen, och Wikan framhåller därvid att ”även föröva-

re kan vara offer”
28

. Förlorad heder kan återställas, vilket handlingar som 

hedersmord är ett exempel på. Genom mordet återupprättas omgivningens 

respekt och kollektivet återfår därigenom sin heder. Genom det heders-

begrepp Wikan lanserar avser hon synliggöra hedersproblematiken och dess 

yttringar och hennes förhoppning är att det därmed ska leda till ökad förstå-

else utan att minoritetsgrupper stigmatiseras.
29

 Även Astrid Schlytter,     

docent i rättssociologi vid Stockholms universitet som forskat om hedersre-

laterat våld, belyser vikten av att inte stigmatisera grupper. I sin studie Rät-

ten att själv få välja väljer hon att inte uttala sig om etnicitet i samband med 

hedersnormer och betonar därvid att alla de företeelser som kan förknippas 

med hederstänkande inte utövas av alla som tillhör de etnokulturella
30

 grup-

per där dessa företeelser förekommer. Vidare menar hon att fokus inte kan 

ligga på dilemmat att familjer som lever i en hederskontext i Sverige ofta är 

utsatta för rasistisk diskriminering i det svenska samhället. Fokus måste 

istället ligga på de utsatta kvinnornas situation och konflikten inom famil-

jerna, snarare än på samhället i stort.
31

 

 

Även kulturantropologen Mikael Kurkiala kan hänföras till det kulturella 

perspektivet. Hederstänkandet och dess yttringar av våld och förtryck måste 

enligt Kurkiala förstås utifrån kulturella föreställningar om relationen mel-

lan kön och heder. Denna relation, menar Kurkiala, skiljer sig från andra 

former av våld mot kvinnor i tillräckligt hög grad för att kunna förklaras 

utifrån en universell könsmaktsstruktur. För att förstå handlingar som     

hedersmord måste vi istället försöka förstå den värdegemenskap inom vil-

ken handlingarna utförs. Denna värdegemenskap legitimerar och i vissa fall 

till och med kräver dessa handlingar.
32

 Kurkiala beskriver det som att     

”hedersmord är inte uttryck för galenskap utan är rationella handlingar inom 

                                                 
27

 Wikan 2004, s. 8, 65 f, 80.  
28

 Wikan 2004, s. 79.  
29

 Wikan 2004, s. 70, 79, 81.  
30

 Begreppet ”etnokulturell grupp” tar sikte på individer och familjer som har invandrat till 

ett land. Begreppet används av Schlytter i syfte att urskilja hur grupperna införlivas i sam-

hället i förhållande till hur exempelvis nationella minoriteter införlivas, Schlytter 2004, s. 

17.   
31

 Schlytter 2004, s. 14 f.  
32

 Kurkiala 2005, s. 183-186.  



 15 

ramarna för det meningssystem där de förekommer”
33

. Han framhåller emel-

lertid att detta synsätt inte innebär att förövaren målas upp som ett viljelöst 

offer för sin kultur. Det handlar snarare om förståelse än förlåtelse; att upp-

märksamma en handlings kulturellt formade motiv och legitimitet är inte 

detsamma som att påstå att kultur determinerar dessa handlingar.
34

 

2.2.2 Könsmaktsperspektiv  

Ur ett könsmaktsperspektiv förstås hedersrelaterat våld som en del av det 

universella patriarkala våld som har sin grund i mäns strukturella överord-

ning som förekommer i alla kulturer, samhällen och världsdelar. Tonvikten 

ligger således på att se likheter mellan allt slags våld som utövas mot kvin-

nor i alla olika kulturer, snarare än att fokusera på skillnaderna. Om fokus 

läggs på skillnader mellan våld mot kvinnor i olika kulturer blir resultatet att 

det hedersrelaterade våldet ses som ett ”exotiskt” inslag väsensskilt från 

”västerländskt” våld. Därigenom skapas en grogrund för rasism och ett ökat 

”vi och dem”-tänkande.
35

 

 

Inom könsmaktsperspektivet framhålls således att hedersvåld handlar om 

just våld och att kvinnors sexualitet står i fokus för det manliga makt- och 

våldsutövandet.
36

 Samtidigt uppmärksammas att viss skillnad i våldsutöv-

ningen inom olika kulturer ibland kan skönjas, vilket kan förklaras utifrån 

grader av jämlikhet. Större grad av jämlikhet leder således till mindre våld.
37

 

Flera företrädare för könsmaktsperspektivet problematiserar hedersbegrep-

pet, men använder det samtidigt eftersom det blivit en gängse beskrivning 

av ett fenomen. Inom könsmaktsperspektivet understryks att religiösa tolk-

ningar av våldet inte är relevanta. Eftersom våldet inte skiljer sig från annat 

våld mot kvinnor kan det inte kopplas till en särskild religion.
38

  

 

Inom den svenska genusvetenskapliga forskningen om hedersrelaterat våld 

är framförallt sociologen Åsa Eldén framträdande. I sin avhandling Heder 

på liv och död formulerar hon en feministisk förståelse av hedersrelaterat 

våld som tar sin utgångspunkt i en sammankoppling av kultur, kön och 

våld.
39

 I sin framställning utgår Eldén från att såväl kultur som kön är soci-

alt konstruerade och föränderliga. Eldén argumenterar för att hedersrelaterat 

våld inte ska ses som en konsekvens av ”andras” kultur, utan som en del av 

det generella och universella våldet som män utövar mot kvinnor. Våldet 

kan emellertid inte förstås isolerat från sitt sammanhang, utan måste tolkas 

inom ramen för kulturella föreställningar om kultur, kön och våld.
40

   

 

                                                 
33

 Kurkiala 2005, s. 183.  
34

 Kurkiala 2005, s. 189 f.  
35

 Hanberger, Ghazinour & Mårald 2008, s. 15 och NCK 2010, s. 18, 25-27. 
36

 NCK 2010, s. 18, s. 25 f.  
37

 Hanberger, Ghazinour & Mårald 2008, s. 15. 
38

 NCK 2010, s. 25, 27. 
39

 Eldén 2003, s. 88 f. 
40

 Eldén 2003, s. 56-61.   
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Eldén kritiserar att det i forskningen ofta görs skillnad mellan ”svenskt” 

våld och ”icke-svenskt” hedersvåld. Hon menar att föreställningar om kultur 

används som en kontrast där den svenska kulturen betraktas som jämställd 

medan den främmande kulturen står för kvinnoförtryck. Hedersvåldet för-

läggs därmed långt från den svenska ”normaliteten” och förstås som en kon-

sekvens av den främmande kulturen.
41

 Ett resultat av detta blir enligt Eldén 

att gärningsmannen anses vara styrd av sin kultur och därmed ses som ett 

viljelöst ”offer för en ’grundläggande annorlunda kultur’”
42

. Härvid syftar 

hon framförallt på ett mord där förövaren, tillika offrets far, i Wikans fram-

ställningar har målats upp som ett viljelöst offer för sin kultur.
43

 Detta ska 

ställas mot den svenska våldsutövaren vars gärningar framförallt beskrivs 

utifrån individualpsykologiska termer. Eldén kritiserar detta synsätt och 

menar att allt patriarkalt våld istället måste uppfattas som en ”normalitet”, 

något som även stöds av rapporten Slagen Dam
44

 som Eldén underbygger 

sina slutsatser med. I rapporten understryks att mäns våld mot kvinnor är 

utbrett och förekommer i alla typer av relationer och i alla kulturer.
45

   

 

Genom Eldéns feministiska förståelse kan hedersrelaterat våld således för-

klaras genom att kulturella föreställningar om hur mäns heder kopplas till 

kvinnors sexuella beteende legitimerar och ”normaliserar” mäns kontroll 

och våldshandlingar mot kvinnor, utan att gärningsmannen anses vara styrd 

av sin kultur. Gärningsmannen kan använda föreställningen om heder och 

dess betydelse för att få förståelse för sin gärning. På samma sätt menar  

Eldén att en svensk man kan få viss förståelse för sina gärningar genom att 

referera till exempelvis alkoholmissbruk. Det gemensamma är därvid att 

våldet i båda exemplen förklaras utifrån individuella och/eller sociala avvi-

kelser eller upplevelse av vanmakt, vilka är de förklaringsmodeller som  

enligt kulturella föreställningar i Sverige används för att förklara patriarkalt 

våld. På så sätt förläggs inte våldet utanför den svenska kulturen utan ses 

som en del av den svenska verklighet som Eldén menar att det är.
46

  

2.2.3 Intersektionellt perspektiv  

De forskare som har anlagt ett intersektionellt
47

 perspektiv på hedersrelate-

rat våld försöker gå bortom en enkel förståelse av heder, kön och våld och 

istället peka på hur komplex problematiken egentligen är. NCK beskriver 

det som att ”intersektionalitet handlar om att visa hur kön interagerar och är 

oupplösligt förbundet med andra kategorier”
48

. Vidare beskrivs inter-

sektionalitet som ett ”verktyg som sprider ljus över den svenska genusve-

                                                 
41

 Eldén 2003, s. 82 ff.  
42

 Eldén 2003, s. 88.  
43

 Eldén 2003, s. 66 f, 88. 
44

 Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski 2001.  
45

 Eldén 2003, s. 80 f, 85-89 och Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski 2001, s. 

73 ff.  
46

 Eldén 2003, s. 80 ff, 88 f.  
47

 Ordet ”intersektionalitet” kommer från engelskans ”to intersect”, vilket fritt översatt 

betyder att genomskära eller genomkorsa. Se vidare Lykke 2003, s. 48 f, där begreppet 

utförligt förklaras.    
48

 NCK 2010, s. 32. 
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tenskapens blinda fläckar”
49

. Våldet studeras genom att analysera hur     

faktorer som kön, etnicitet och klass förhåller sig till varandra och vilka 

maktrelationer som kan urskiljas inom och mellan dessa faktorer.
50

 Vilken 

position en individ har inom dessa maktrelationer påverkar individens    

utsatthet och konsekvenserna därav.
51

 Forskningsansatsen skiljer sig vidare 

från de två andra perspektiven i det att den bemöter dilemmat mellan strävan 

att bemöta våldsutsatta kvinnor på ett adekvat sätt och risken att utpeka och 

stigmatisera vissa grupper.
52

  

 

Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia vid Stockholms univer-

sitet, anlägger ett intersektionellt perspektiv på hedersproblematiken och 

menar att det ”inte [är] möjligt att förhålla sig till könsförtrycket utan att ta 

hänsyn till föreställningar om etnicitet/ras eller kultur som markörer för 

över- och underordning”
53

. Att förklara hedersproblematiken utifrån anting-

en ett renodlat feministiskt perspektiv eller ett kulturellt perspektiv är en 

förenkling, menar de los Reyes och hänvisar till att ”ett könsförtryck som 

inte är förankrat i kulturella föreställningar är lika omöjligt som en köns-

neutral kultur”
54

. Hon menar att det i samhället generellt förekommer insti-

tutionell diskriminering som förstärker uppfattningen om de underordnade 

”andra” som står för det ”vi” inte är. Diskrimineringen leder till att kvinnor-

nas utsatthet ökar. Denna omständighet beaktas genom det intersektionella 

perspektivet som synliggör olika specifika former av utsatthet som har ska-

pats av könsmässiga och etniska maktstrukturer. När de los Reyes använder 

begreppet etnicitet utgår hon från att etnicitet, i likhet med genus och klass, 

är socialt skapat och inordnas i en hierarkisk struktur som gör den ena    

parten till norm och den andra till avvikare.
55

 

 

Även sociologen Mehrdad Darvishpour för ett resonemang som kan liknas 

vid de los Reyes. Han menar att såväl etnicitet som klass och kön måste 

beaktas vid förklaring av olika typer av våld. Kunskap om etnicitetens sam-

verkan med kön är enligt Darvishpour en förutsättning för att kunna förstå 

olika former av våld och förtryck.
56

  

 

Såväl de los Reyes som Darvishpour tar avstånd från begreppet ”heders-

kultur”, som de anser skapar en förenklad, schablonartad och homogen bild 

av ”invandrarfamiljen”. De menar att denna bild leder till att utländska män 

normaliseras som våldsutövare och att flickorna i sin tur normaliseras som 

offer. Det i sin tur försvårar bemötandet av utsatta individer.
57

 De los Reyes 

förespråkar därför att våldet istället måste förstås i förhållande till varje  

individs specifika situation ”i skärningspunkten mellan könsmässiga och 

                                                 
49

 NCK 2010, s. 33. 
50

 NCK 2010, s. 9, 29, 32 ff.  
51

 de los Reyes 2004, s. 101.  
52

 NCK 2010, s. 36.  
53

 de los Reyes 2003, s. 34.  
54

 de los Reyes 2003, s. 31.  
55

 de los Reyes 2004, s. 33, 108 och de los Reyes 2006, s. 31.  
56

 Darvishpour 2006, s. 186 ff.  
57

 Darvishpour 2006, s. 184 ff; de los Reyes 2003, s. 32 ff och de los Reyes 2004, s. 102 ff.   
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etniska hierarkier”
58

. Ett liknande resonemang förs av Darvishpour som  

menar att en homogen bild av ”invandrarfamiljen” leder till att man missar 

att könsrelationen inom enskilda ”utländska” familjer – liksom inom många 

”svenska” familjer – påverkas av faktorer som klasstillhörighet, socio-

ekonomisk status och kulturell bakgrund.
59

   

 

2.3 Åklagarmyndighetens 
förklaringsmodell  

2.3.1 Definition 

Som framgick ovan är uppfattningarna kring vad hedersrelaterat våld och 

förtryck inte entydiga. Vidare saknas såväl internationellt som nationellt en 

vedertagen juridisk definition av begreppet. Åklagarmyndigheten har i ett 

försök att bringa klarhet i definitionsfrågan definierat hedersrelaterat våld i 

sin handbok Hedersrelaterat våld. Definitionen tar sikte på motivet till brot-

tet och lyder:  

 
”[h]edersrelaterat våld är brott riktade mot någon - ofta en släkting - som, en-

ligt gärningsmannens och övriga släktens eller gruppens uppfattning, riskerar 

att vanära eller har vanärat gärningsmannens, släktens eller gruppens heder, i 

syfte att förhindra att hedern skadas eller förloras alternativt för att reparera 

eller återställa den skadade eller förlorade hedern.”
60

 

 

Begreppet heder beskrivs av Åklagarmyndigheten som synonymt med    

begrepp som anseende, ära, aktning eller respekt – ett slags socialt kapital 

som behövs för att uppnå status inom den egna gruppen. Resonemanget  

liknar det Wikan för.
61

 Samtidigt framhålls i handboken att tolkning och 

förståelse av hedersbegreppet skiljer sig mellan människor, beroende på hur 

heder förstås i olika samhällsgrupper. Uppfattningarna om hedersbegreppet 

skiljer sig inte bara mellan kulturer, utan även inom kulturer och är dessut-

om föränderliga över tid. Heder kan exempelvis i vissa samhällen eller för 

vissa personer vara något individuellt, och i andra samhällen och för andra 

personer något kollektivt.
62

  

 

De familjer som upprätthåller hedersnormer är enligt Åklagarmyndigheten 

starkt patriarkala och hierarkiska. Fadern är familjens överhuvud och kvin-

norna måste underordna sig de manliga släktingarnas krav. Familjens heder 

är starkt kopplad till kvinnornas beteende som måste vara oklanderligt. De 

unga kvinnorna utsätts därför ofta för stark kontroll och för begränsningar, 

inte minst av de äldre kvinnorna som har en viktig uppfostrande roll. Flick-

orna kan exempelvis förbjudas att delta i olika skol- eller fritidsaktiviteter 

                                                 
58

 de los Reyes 2004, s. 108.  
59

 Darvishpour 2006, s. 187.  
60

 Åklagarmyndigheten 2006, s. 6. Även Rikspolisstyrelsen använder definitionen, se Riks-

polisstyrelsen 2009, s. 8.   
61

 Se avsnitt 2.2.1. 
62

 Åklagarmyndigheten 2006, s. 6, 13.  
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och generellt begränsas i sina livsval. Om rykten uppkommer om flickan 

skuldbeläggs hon, oavsett om det finns någon grund till ryktena eller inte. 

Flickan måste då sona för sin ”gärning”, vilket kan ske såväl fysiskt som 

socialt. Även pojkar och män kan drabbas av hedersrelaterat våld. Deras 

eventuella oskuld är emellertid inte avgörande på samma sätt som för flick-

orna. Homo-, bi- och transsexualitet är tabubelagt inom många samhällen 

och anses påverka familjens rykte och heder negativt, varför personer med 

dessa läggningar löper en hög risk att drabbas av hedersrelaterat våld.
63

 

 

I Åklagarmyndighetens handbok framhålls att det finns anledning att särskilt 

uppmärksamma hedersrelaterat våld och skilja det från annat våld inom  

familjen. Ställningstagandet motiveras först och främst av skyldigheten att 

uppmärksamma våldet med hänsyn till de konventioner om mänskliga rät-

tigheter som Sverige har ratificerat. Vidare menar Åklagarmyndigheten att 

uppmärksammandet krävs för att målsägandens behov av skydd och stöd 

ska kunna tillgodoses, för att rätt utredningsstrategi ska kunna tillämpas och 

för att gärningsmännen ska kunna dömas till en riktig påföljd. För att kunna 

göra en distinktion mellan hedersrelaterat våld och ”vanligt” familjevåld tar 

Åklagarmyndigheten fasta på vissa generella skillnader. Jag tolkar det som 

att Åklagarmyndigheten med begreppet ”vanligt” familjevåld avser allt  

annat våld inom familjen som inte är hedersrelaterat. Det hedersrelaterade 

våldet uppges vara kollektivbaserat och utövas vanligtvis av flera gärnings-

män efter noggrann planering. Brottet är vidare sanktionerat av den etniska 

gruppen som visar stor lojalitet med gärningsmännen. Därutöver är det inte 

ovanligt att en yngre manlig familjemedlem tar på sig skulden för en gär-

ning som han inte nödvändigtvis varit delaktig i. Denna dimension saknas 

vid andra typer av våld mot person i nära relation som generellt begås av en 

ensam gärningsman utan någon närmare planering. Våldet är i dessa fall inte 

heller sanktionerat utan fördöms även av de närstående, som inte visar    

någon lojalitet med gärningsmannen. En annan skillnad som Åklagar-

myndigheten tar fasta på är ånger. De som begår hedersbrott känner stolthet 

över sin gärning och får respekt för den i den etniska gruppen. Det ska stäl-

las mot den ensamme utövaren av ”vanligt” familjevåld som ofta känner 

ånger och akut ändrar sitt beteende efter våldsutövningen, menar Åklagar-

myndigheten.
64

  

2.3.2 Åklagarmyndighetens synsätt i 
förhållande till forskningsperspektiven    

Den syn på hedersrelaterat våld som Åklagarmyndigheten förmedlar i sin 

handbok återspeglar i stor utsträckning det kulturella perspektivet såsom det 

har beskrivits i avsnitt 2.2.1 ovan. Uppfattningen är att patriarkalt våld vis-

serligen är globalt – mäns våld mot kvinnor förekommer bevisligen över 

hela världen – men att det tar sig olika uttryck i olika kulturer. Även om det 

i handboken anförs att förståelsen av hedersrelaterat våld måste sökas i en 

kombination av de feministiska och kulturella förklaringarna liknar resone-

                                                 
63

 Åklagarmyndigheten 2006, s. 10, 14, 16 ff.  
64

 Åklagarmyndigheten 2006, s. 7, 10, 12. 
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manget i högre grad den kulturella förklaringen än något annat. Som fram-

gick ovan framhåller Åklagarmyndigheten i likhet med företrädare för det 

kulturella perspektivet att hedersrelaterat våld inte kan likställas med andra 

former av våld mot kvinnor.
65

  

 

En uppfattning som genomsyrar handboken är att hederstänkandet är något 

främmande utifrån ett västerländskt synsätt. Åklagarmyndigheten anför  

exempelvis att ”det är inte lätt för människor med västerländska värdering-

ar att förstå att brott begångna i ’hederns namn’ är fullt rationella ur       

förövarnas, medhjälparnas och även offrens synvinkel”
66

. Resonemanget 

stämmer väl överens med det resonemang som förs av bland andra Wikan 

och Kurkiala. Det är också ett exempel på det Eldén menar är ett sätt att 

förlägga våldet långt från ”vår kultur”.
67

 Samtidigt menar Åklagar-

myndigheten att den syn på hedersrelaterat våld som framträder i handboken 

är något som ”alla kan relatera till”, genom att ange att patriarkalt våld är 

globalt men tar sig olika uttryck i olika kulturer.
68

 Att hedersrelaterat våld är 

något kulturspecifikt i Åklagarmyndighetens handbok ser jag emellertid 

som uppenbart mot bakgrund av vad som anförts ovan.  

 

Min uppfattning stöds vidare av att Åklagarmyndigheten valt att under   

rubriken ”Varningssignaler” bland annat ta upp punkten ”ursprung”. Det 

anförs därvid att hederstänkande förekommer på många platser i världen, 

men att det framförallt är utbrett i regionerna från Nordafrika, genom     

Mellanöstern till Centralasien och Indiska subkontinenten. I sammanhanget 

uppmärksammas att kartläggningen som handboken baseras på visar att per-

soner med ursprung i Irak, Turkiet, Libanon, forna Jugoslavien, Afghani-

stan, Pakistan, Syrien, Jordanien, Iran och Palestina har misstänkts för    

hedersrelaterat våld i Sverige.
69

  

    

I det avsnitt i handboken som syftar till att ge läsaren ökad förståelse fram-

hålls att identiteten från ett hederssamhälle krockar med den svenska identi-

teten vid flytt till Sverige. Det gör att gruppens ambition att upprätthålla 

hedersnormen gör integration problematiskt. Inte någonstans i handboken 

lyfts dilemmat med att utpekandet av etniska grupper bidrar till att        

misstänkliggöra minoritetsgrupper i Sverige. Däremot uppmärksammas att 

alla gärningar som begås inom en familj som uppbär hedersnormen inte 

nödvändigtvis måste ha ett hedersrelaterat motiv. Hederskontexten ska   

enligt Åklagarmyndigheten emellertid ändå uppmärksammas eftersom det 

rättsliga förfarandet fortfarande kan få stora konsekvenser för den utsatta 

personen.
70
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 Åklagarmyndigheten 2006, s. 12 f.  
66

 Åklagarmyndigheten 2006, s. 6. Min kursivering.  
67

 Se avsnitt 2.2.1 och 2.2.2. 
68

 Åklagarmyndigheten 2006, s. 13.  
69

 Åklagarmyndigheten 2006, s. 11.  
70

 Åklagarmyndigheten 2006, s. 19, 22.  
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2.4 Kommentar  

Som visats går det att angripa hedersproblematiken utifrån flera olika     

infallsvinklar. Min mening är att det, med utgångspunkt i Eldéns förståelse, 

inom det könsmaktsorienterade perspektivet finns en missuppfattning om att 

den kulturellt orienterade förklaringsmodellen tar sikte på att utövare av 

hedersrelaterat våld i det närmaste skulle vara determinerad av sin kultur 

och att våldet därmed förminskas och ursäktas. Jag vill liksom Kurkiala 

framhålla att förståelse och förklaring inte är detsamma som förlåtelse. För 

att kunna hantera hedersrelaterat våld på ett adekvat sätt krävs således att 

hedersnormerna och våldets mekanismer uppmärksammas och förstås utan 

att samhället på något sätt ursäktar eller legitimerar det. Enligt min mening 

finns det ett värde i att särskilja det hedersrelaterade våldet från annat     

familjevåld utifrån de mekanismer som hedersrelaterat våld generellt utgörs 

av. Även om jag således delar Åklagarmyndighetens uppfattning om att 

hedersvåldet bör uppmärksammas särskilt reserverar jag mig från att som i 

handboken peka ut etniska grupper som särskilda riskgrupper. Ett sådant 

utpekande leder enligt min mening till onödig stigmatisering och en risk för 

”häxjakt” där rättsväsendet börjar söka efter hedersindikationer så fort    

gärningsmannen tillhör någon av de utpekade grupperna. Det kan även leda 

till att hedersmotiv missas då gärningsmannen inte tillhör någon av grup-

perna. Betydelsen av att rättsligt göra en distinktion mellan hedersrelaterat 

våld och annat familjevåld samt konsekvenserna därav kommer att diskute-

ras utförligt i uppsatsens analysdelar. Här avsåg jag endast att kort lyfta  

frågan och redogöra för min position i förhållande till forskningsperspekti-

ven.   
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3 Hedersmotiv som 
straffskärpande grund?  

3.1 Introduktion  

Flera straffrättsliga aspekter är relevanta att utreda för att möjliggöra en  

diskussion kring hedersmotiv som straffskärpande grund. I detta kapitel  

undersöks därför de dominerande tankarna bakom straffvärderegleringen 

och vilka teoretiska aspekter som gör sig gällande. För att utreda om det 

föreligger ett behov av att uppta hedersmotiv som straffskärpande grund är 

det även av vikt att utreda hur befintlig straffvärdereglering förhåller sig till 

gärningar som begåtts med hedersmotiv. Genom jämförelse med såväl andra 

lagstiftningsåtgärder som med andra länders lagstiftning kan ett bredare 

perspektiv anläggas på frågan om hedersmotiv som straffskärpningsgrund. I 

detta syfte görs i föreliggande kapitel en jämförelse med såväl tankarna 

bakom hatbrottsbestämmelsen i BrB 29 kap 2 § 7 p som de nordiska grann-

ländernas straffvärdereglering. Huruvida hedersmotiv bör upptas som straff-

skärpande grund i BrB 29 kap 2 § besvaras i avsnitt 3.9. 

 

3.2 Teoretiska utgångspunkter  

3.2.1 Rättssäkerhet 

Rättssäkerhet är för juridiken ett grundläggande begrepp som kan förstås på 

flera olika sätt. I litteraturen erbjuds mer eller mindre vida tolkningar av 

begreppet. Mycket förenklat och översiktligt kan definitionen av begreppet 

förstås som antingen enskilda individers rättsskydd gentemot staten eller 

tryggheten i samhällslivet.
71

  

 

Framlidne professor Alexander Peczenik erbjuder en förståelse av rätts-

säkerhet som tar sin utgångspunkt i ett förutsebarhetskrav. Det innebär att 

rättsskipning och myndighetsutövning ska vara förutsebar i förhållande till 

lagstiftningen. Ju mer exakt och generellt utformad en lagregel är och ju 

bättre den återspeglar principen om likhet inför lagen, desto större blir förut-

sebarheten. Dessutom ökar skyddet mot godtycklig maktutövning. Peczenik 

menar att förutsebarhetskravet motiveras av att enskilda individer lättare kan 

forma sina liv när det är tydligt vilka de rättsliga ramarna är. Att förutsebar-

heten ska grundas på just lagen motiveras i sin tur av att lagen i en demokra-

tisk stat indirekt är ett uttryck för folkets vilja och en återspegling av     

samhällets intressen. Lagarna ska vara generella och uppfyller därigenom 

kraven på att lika ska behandlas lika.
72

 

                                                 
71

 Frändberg 2000/01, s. 269 f.  
72

 Peczenik 1995b, s. 51 ff, 89 f.  
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Peczenik menar att det utöver kravet på förutsebarhet, vilket utgör rätts-

säkerhetens formella dimension, även finns andra grundläggande värden 

som bör inkluderas i begreppet rättssäkerhet. Han talar därvid om materiell 

rättssäkerhet, vilket innebär att rättsliga beslut utöver att vara förutsebara 

även ska vara ”i hög grad etiskt godtagbara”
73

. Distinktionen kan förstås 

som att formell rättssäkerhet är en snävare definition som tar sikte på att 

rättsliga beslut måste vara förutsebara, medan materiell rättssäkerhet går ett 

steg längre och är ett samlingsbegrepp för både förutsebarhet och andra 

principer som kan ledas tillbaka till grundläggande etiska värden. Rätts-

säkerheten kan därmed ses som ett juridiskt skydd för dessa värden. Vilka 

dessa etiska värden är går inte att exakt fastställa, men Peczenik menar, utan 

att ge konkreta exempel, att etiska värden i detta sammanhang måste ses i en 

vidsträckt bemärkelse och ytterst avspegla vad som är gott för människor 

utan att göra skillnad på dem. Avvägningen mellan förutsebarheten och de 

grundläggande värdena varierar vid tillämpningen av olika rättsregler. En 

generalklausul ger exempelvis större möjlighet att göra en rättvis bedöm-

ning i individuella fall samtidigt som förutsebarheten blir sämre. En mycket 

preciserad lagregel däremot leder till högre förutsebarhet på bekostnad av att 

besluten kan uppfattas som orättvisa.
74

        

 

Hand i hand med principen om rättssäkerhet går principen om likhet inför 

lagen, som kan ses som ett av de värden som är av stor betydelse för rätts-

säkerhetens uppfyllande.
75

 Ju bättre rättsreglerna återspeglar idealet om  

likhet inför lagen, desto större rättssäkerhet.
76

 Likhet inför lagen är en med-

borgerlig rättighet som bland annat återfinns i den svenska regeringsformen 

(RF) 1 kap 9 §. Av bestämmelsen följer bland annat att domstolar i sin verk-

samhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartisk-

het. Stadgandet tar sikte på lagarnas tillämpning, inte dess utformning.
77

Av 

principen följer bland annat att alla individer som ställs inför rätta som   

utgångspunkt ska behandlas lika – det ska således inte finnas vissa kategori-

er av människor som har privilegier och andra som diskrimineras. I prakti-

ken behandlas emellertid vissa kategorier av människor – exempelvis barn, 

ungdomar och psykiskt sjuka – annorlunda än gemene man utifrån lag.
78

  

 

Domstolens roll som en väktare av rättssäkerheten är uppenbar. Peczenik 

menar att domstolen måste söka ett jämviktsläge mellan den stabilitet som 

följer av lagstiftning och den flexibilitet som krävs vid tillämpningen av 

lagen. Lagstiftningens stabilitet skyddar individers likhet inför lagen och 

bidrar till att rättsliga avgöranden blir förutsebara. Flexibiliteten däremot, 

menar Peczenik, gör att lagen anpassas till ”livets krav”.
79
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3.2.2 Straffsystemets preventiva effekter 

Ett av straff- och påföljdssystemets övergripande syften är att förebygga att 

brott begås i samhället. I detta avseende kan man fokusera antingen på 

straffsystemets allmänpreventiva eller på dess individualpreventiva roll.
80

 

Utifrån ett allmänpreventivt synsätt syftar straffsystemet och straffet för den 

enskilde lagöverträdaren till att avhålla andra människor från att begå 

brott.
81

 Med allmänprevention avses dels att straffrätten har en avskräckande 

effekt (”negativ allmänprevention”), dels moral- eller normbildande verkan 

(”positiv allmänprevention”) hos allmänheten. Den avskräckande effekten 

sker framförallt genom att straffbuden innebär ett hot om straff som gör att 

allmänheten medvetet avhåller sig från gärningen. Det förutsätts således att 

det finns en upptäcktsrisk och att hotet om straff överväger skälen att begå 

gärningen. Avskräckning kan även ske genom offentlig verkställighet av 

grymma straff, något som idag inte får något reellt genomslag eftersom 

straffverkställigheten inte sker offentligt. Straffrättens moralbildande verkan 

tar istället sikte på att förstärka eller införa nya samhälleliga normer om vad 

som är förkastligt. Straffsystemet bidrar genom detta synsätt till att hjälpa 

individer att utforma sina liv på ett godtagbart sätt.
82

 Kriminaliseringen mås-

te således återspegla de samhälleliga värderingar som lagstiftaren vill för-

medla.
83

  

 

Med ett individualpreventivt synsätt står istället den enskilde i centrum och 

tanken är att han eller hon straffas i syfte att avhålla just honom eller henne 

från att begå nya brott.
84

 Det kan ske genom individuell avskräckning,    

genom inkapacitering – att personen som straffas är fysiskt oförmögen att 

begå brott, vilket är fallet exempelvis under en fängelsevistelse – eller    

genom särskilda insatser som behandling eller rehabilitering.
85

   

 

Vilket synsätt som varit dominerande har förändrats över tid och de olika 

synsätten gör sig dessutom gällande på olika nivåer: kriminaliseringsnivån, 

domstolsnivån och verkställighetsnivån. Enligt nuvarande synsätt är frågan 

om en gärning ska kriminaliseras eller inte starkt styrd av allmänpreventiva 

överväganden; en kriminalisering skulle vara meningslös om straffhotet inte 

hade någon förväntad effekt. Allmänpreventiva överväganden ska däremot 

inte göras gällande beträffande utformningen av olika brotts straffnivå, där 

en bedömning kring brottets allvarlighet istället ska vara styrande. På dom-

stolsnivån, med andra ord vid bedömningen av individuella fall, ska hänsyn 

varken tas till allmänpreventiva eller individualpreventiva effekter. Sådana 

överväganden, där domstolen ”statuerar exempel” i enskilda fall, skulle upp-

fattas som orättvisa. På denna nivå ska istället överväganden om proportio-

nalitet vara styrande. Däremot spelar individualpreventiva överväganden en 
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viktig roll på verkställighetsnivån, genom att insatser görs som syftar till att 

motivera den dömda brottslingen att i fortsättningen leva ett laglydigt liv.
86

     

 

Trots de allmänpreventiva övervägandena på lagstiftningsnivå har krimina-

liseringar i praktiken endast visat sig ge svag och ibland till och med obe-

fintlig preventiv effekt.
87

 Endast i vissa fall har kriminaliseringar – exem-

pelvis kriminalisering av barnaga – fått påvisbar moralbildande verkan som 

i sin tur påverkat allmänhetens beteende. Den allmänpreventiva effekten av 

avskräckning kan däremot varken styrkas eller beläggas av forskning, även 

stödet för de individualpreventiva effekterna tycks överlag vara svagt. Erik 

Grevholm och Jan Andersson, samordningschef respektive f.d. generaldi-

rektör för Brå, menar att straffrätten som den ser ut idag – där de flesta 

oönskade handlingar samhället vill stävja redan är kriminaliserade – innebär 

att ökad eller förändrad kriminalisering endast kan ge upphov till obetydligt 

preventiv effekt.
88

 Trots enskilda lagrums ineffektivitet ur preventiv syn-

vinkel menar Nils Jareborg, professor emeritus i straffrätt vid Uppsala    

universitet, emellertid att den samlade straffrättsliga regleringen har en   

betydande handlingsdirigerande verkan. För många individer är det faktum 

att en handling är kriminaliserad tillräckligt skäl för att avhålla sig från 

den.
89

 Även justitieråd Martin Borgeke delar denna uppfattning, men fram-

håller samtidigt att olika skillnader i straffnivåer sannolikt inte har någon 

allmänpreventiv betydelse. En förändring i straffnivå – om den inte är dras-

tisk – skulle således inte ge upphov till någon signifikant allmänpreventiv 

effekt. Den osäkra allmänpreventiva effekten av straffsystemet föranleder en 

försiktig bedömning kring allmänpreventiva hänsyn i olika sammanhang, 

menar Borgeke.
90

  

 

Även om det således finns visst stöd för att sluta sig till uppfattningen att 

straffsystemet som sådant har viss moralbildande och avskräckande verkan, 

tycks det inte finnas något stöd i forskningen för att straffnivån skulle ha 

någon preventiv funktion. Själva straffnivån bör istället ta sikte på hur för-

kastlig den kriminaliserade gärningen är.
91

 Diskussionen leder därmed in på 

den om kravet på proportionalitet och ekvivalens.  

3.2.3 Kravet på proportionalitet och ekvivalens 

En utgångspunkt i straffrätten är att straff ska vara rättvist. Denna tanke gör 

sig gällande såväl vid fastställande av straffskala som vid fastställande av ett 

konkret straff. För att en straffskala ska anses vara rättvis eftersträvas vid 

utformningen av straffskalan proportionalitet och ekvivalens. Samma sak 

gäller vid straffmätningen.
92

 Principerna är grundläggande för straff-

bestämningen i nuvarande straffsystem och innebär att straff ska bestämmas 
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i relation till brottets svårhet. Det innebär i sin tur att svårare brott ska     

bestraffas strängare än lindrigare brott och att lika svåra brott ska bestraffas 

lika strängt. Synen på olika brotts svårhet, och således i förlängningen även 

proportionalitetsbedömningen, är föränderlig och följer ofta utvecklingen i 

samhället. Om synen på ett visst brotts förkastlighet förändras kan således 

även straffnivån för brottet komma att ändras.
93

 

 

3.3 Straffvärdebedömning i svensk rätt 

3.3.1 Tankarna bakom straffvärde 

Under slutet av 1980-talet genomfördes en reform av påföljdsregleringen 

som bland annat ledde till att nuvarande kapitel 29 och 30 infördes i BrB. 

Reformen innebar bland annat att brottets straffvärde blev en utgångspunkt 

för påföljdsbestämningen, istället för som tidigare en avvägning mellan  

olika preventiva hänsyn. Av denna förändring följer att de grundläggande 

principerna om proportionalitet, ekvivalens och rättslig likabehandling för-

stärktes.
94

 I Fängelsestraffkommitténs huvudbetänkande Påföljd för brott – 

Om straffskalor, påföljdsval, straffmätning och villkorlig frigivning m.m.
95

, 

som föregick 1980-talets reform, framhålls att allmänpreventiva övervägan-

den förvisso bör vara avgörande för bedömningen av om en gärning ska 

vara kriminaliserad eller inte, med andra ord på lagstiftningsnivå. Däremot 

bör varken utformningen av straffskalorna eller påföljdsbestämningen i  

enskilda fall styras av vare sig allmänpreventiva eller individualpreventiva 

hänsyn. I dessa avseenden ska istället brottets svårhet eller grad av förkast-

lighet vara styrande. Utformningen av straffskalorna och bedömningen av 

straffvärde ska alltså styras av ett slags rättviseresonemang utifrån vad brot-

ten allmänt sett ”förtjänar” för straff. Därvid blir principerna om ekvivalens 

och proportionalitet av central betydelse. Genom att utforma ett brotts 

straffskala efter gärningens klandervärdhet menar kommittén emellertid att 

såväl moral- som legitimitetsaspekter ändå kan tillgodoses. Individual-

preventiva överväganden bör enligt kommittén stå i fokus vid verkställig-

heten av straffet i det enskilda fallet.
96

 Detta synsätt ligger till grund för 

straffsystemet än idag.
97

   

 

I förarbetena till reformen framhålls att domstolen inte ska tillåtas göra pre-

ventiva överväganden i enskilda fall, inte minst eftersom det strider mot 

kravet på likhet inför lagen. Det är i praktiken dessutom inte möjligt för 

domstolen att göra en kvalificerad uppskattning av vad en viss straffhöjning 

i enskilda fall skulle få för effekt på den allmänna laglydnaden. Trots det får 

straffmätningen i de enskilda fallen indirekt allmänpreventiva effekter,   
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eftersom de tillämpade straffbuden delvis är stiftade utifrån allmänpreventi-

va överväganden.
98

 

 

Grundläggande för straffsystemet, inklusive för påföljdsbestämningen, är att 

krav som rättssäkerhet, legalitet, likhet inför lagen, proportionalitet och 

opartiskhet kan tillgodoses. Dessa krav är emellertid enligt förarbetena inte 

nödvändigtvis oförenliga med preventionsaspekterna. Även om straff-

systemets utformning och tillämpning visserligen har stor betydelse för 

kampen mot brottsligheten, framhålls i förarbetena att det inte går att bortse 

från att satsningar på breda sociala insatser och attitydpåverkan är en nog så 

viktig linje i det kriminalpolitiska arbetet.
99

   

 

De nuvarande reglerna i BrB 29 kap 1-3 §§, som bygger på 1980-talets   

reform, lägger grund för bedömningen av en gärnings straffvärde och kan 

ses som redskap för att bestämma en gärnings klandervärdhet.
100

 I för-

arbetena framhålls att ett syfte med att uttryckligen ange de omständigheter 

som är av vikt för straffvärdebedömningen är att minska utrymmet för    

enskilda domares värderingar som styrande vid bedömningen. Det leder i 

sin tur till en enhetlig rättstillämpning och därigenom större förutsebarhet. 

Ett visst utrymme för domstolen att ta allmänpreventiva hänsyn vid straff-

värdebedömningen i det enskilda fallet lämnas emellertid i förarbetena för 

det fall att en viss typ av brott blivit mer utbredd eller elakartad.
101

 Detta 

utrymme har minskats ytterligare genom senare lagändringar och fokus har i 

allt större utsträckning lagts på att betona principerna om ekvivalens och 

proportionalitet.
102

 Denna syn bekräftas även i den senaste påföljds-

utredningen Nya påföljder från 2012.
103

  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det framförallt är principerna om 

ekvivalens och proportionalitet som idag gör sig gällande vid straffvärde-

bedömningen, medan allmänpreventiva överväganden får betydelse på   

kriminaliseringsplanet. Vilka omständigheter som ska anses vara försvåran-

de respektive förmildrande vid straffvärdebedömningen ska inte styras av 

preventiva hänsyn utan av bedömning av individuell klandervärdhet, även 

om viss beteendestyrning ändå kan bli resultatet som en ”biverkning” av 

dessa överväganden.
104
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3.3.2 Straffvärdebedömningen enligt BrB 29 
kap 1 – 3 §§  

3.3.2.1 Begreppet straffvärde 

Som ovan framgick är straffvärdet utgångspunkt för straffmätningen.  

Straffvärde ses som ett mått på hur allvarligt brottet anses vara relativt sett 

och motsvarar således brottets svårhet i förhållande till andra brott. Ut-

gångspunkterna för straffvärdebedömningen framgår av BrB 29 kap 1-3 §§. 

Straffet ska enligt BrB 29 kap 1 § 1 st bestämmas inom ramen för den till-

lämpliga straffskalan efter brottslighetens straffvärde. Begreppet straffvärde 

kan delas upp i två betydelser: dels abstrakt straffvärde, dels konkret straff-

värde. Det abstrakta straffvärdet motsvaras av det aktuella brottets straff-

skala, vilken bestäms av lagstiftaren. Det konkreta straffvärdet däremot  

avser en viss begången gärnings straffvärde och bestäms i det enskilda fallet 

av domstolen, normalt inom ramen för brottets straffskala.
105

 

 

3.3.2.2 Utgångspunkten för straffvärdebedömningen i 
BrB 29 kap 1 § 2 st 

Bedömningen av en gärnings konkreta straffvärde kan delas upp i två     

huvudsakliga steg.
106

 Det första steget är en generell bedömning enligt BrB 

29 kap 1 § 2 st, vilken innehåller en uttömmande uppräkning av de omstän-

digheter som ska beaktas vid straffvärdebedömningen. För det första ska 

rätten enligt bestämmelsen beakta objektiva omständigheter i form av den 

skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit. Bedömningen ska här-

vid göras utifrån objektiva kriterier och kan ofta göras utifrån det aktuella 

brottets rekvisit.
107

 Därutöver ska även subjektiva omständigheter beaktas, 

dels i form av den insikt gärningsmannens haft beträffande de objektiva 

omständigheterna, dels de avsikter eller motiv gärningsmannen haft. Det är 

endast de omständigheter som täcks av gärningsmannens uppsåt eller oakt-

samhet som kan bli aktuella vid bedömningen. Även bakgrunden till       

gärningsmannens handlande är av betydelse. I förarbetena framhålls att en 

impulshandling normalt inte har samma straffvärde som ett handlande som 

är övervägt. Två likartade gärningar kan dessutom bedömas helt olika med 

hänsyn till att olika motiv har legat bakom.
108

 Slutligen ska även särskilt 

beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller 

hälsa eller trygghet till person. Denna sista mening lades till i bestämmelsen 

genom lagändring 2010, i syfte att åstadkomma en höjd straffnivå för brott 

som inneburit ett sådant angrepp.
109
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3.3.2.3 Försvårande och förmildrande omständigheter 
i BrB 29 kap 2 – 3 §§  

Det andra steget vid straffvärdebedömningen är en bedömning av om någon 

av de försvårande eller förmildrande omständigheter som uppställs i BrB 29 

kap 2 § respektive 3 § föreligger. Omständigheterna utgör exempel på vad 

som i princip kan beaktas redan i det första steget, alltså med stöd av 1 § 2 

st, men är sådana som lagstiftaren ansett vara vanligast och mest betydelse-

fulla och därför velat betona särskilt.
110

 Samtliga omständigheter vid brottet 

ska beaktas vid straffvärdebedömningen och katalogerna utesluter inte att 

det kan finnas andra omständigheter i det enskilda fallet som påverkar 

straffvärdet.
111

 Katalogerna är därför allmänt hållna för att inte få ett för 

smalt tillämpningsområde och framförallt de försvårande omständigheterna 

bör enligt motiven tillämpas med försiktighet.
112

 I förarbetena till en lag-

ändring som genomfördes 2010 uppmärksammas emellertid att de aktuella 

katalogerna endast tillämpades i mycket begränsad omfattning i praxis,  

något som ansågs rimma illa med proportionalitets- och ekvivalens-

principerna. Den begränsade tillämpningen antogs bero bland annat på att 

tillämpningsutrymmet helt enkelt var för snävt. I syfte att öka tillämplig-

heten och ge omständigheterna ett större genomslag togs därför vissa för-

stärkningsord
113

 bort från flera av punkterna.
114

  

 

De upptagna försvårande omständigheterna i BrB 29 kap 2 § ska enligt lag-

texten beaktas vid sidan av vad som gäller för varje brottstyp. Det innebär 

främst vad som framgår av respektive straffbestämmelse, men även av vad 

som framgår av förarbeten och praxis. Dessutom framhålls i motiven att om 

en omständighet redan beaktats vid bestämning av brottets svårhetsgrad i 

det enskilda fallet, ska omständigheten som utgångspunkt inte beaktas i  

försvårande riktning vid straffvärdebedömningen.
115

 Vid straffvärde-

bedömningen är domstolen oförhindrad att beakta omständigheter som inte 

framgår av åklagarens gärningsbeskrivning. Däremot måste sådana omstän-

digheter som domstolen beaktar ha aktualiserats vid rättegången.
116

 

 

Teoretiskt sett borde det inte spela någon roll om en omständighet är uppta-

gen i katalogen eller inte eftersom katalogen är en exemplifiering av vad 

som kan beaktas redan enligt BrB 29 kap 1 § 2 st. I praktiken torde de upp-

tagna punkterna emellertid få större genomslag genom att de enligt katalo-

gen ska beaktas.
117

 I förarbetena motiveras de upptagna omständigheterna 

utifrån deras ”vanlighet” och ”betydelsefullhet” i förhållande till vad som 
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var försvårande enligt dåvarande praxis. Ambitionen är alltså inte att föränd-

ra rättsläget utan att återspegla och förtydliga vad praxis redan fastslagit.
118

  

 

Allmänpreventiva överväganden ska med andra ord inte vara styrande    

beträffande vilka omständigheter som ska tas upp i katalogen över försvå-

rande omständigheter. Däremot går det att i sammanhanget resonera i termer 

av bestämmelsens ”signalerande” funktion. Lernestedt beskriver det som att 

uppräkningen av försvårande omständigheter i lagtexten i princip inte bör 

styras av andra ambitioner än att ”sann” klandervärdhet ska straffas. Där-

emot finns det inget som hindrar att lagstiftaren beslutar att införa en 

omständighet i katalogen över försvårande omständigheter i syfte att marke-

ra mot en viss företeelse – med andra ord ett slags signalerande ambition – 

så länge karaktären av försvårande de facto anses finnas. Lernestedt fram-

håller att det alltså i princip finns utrymme för flera slags signalerande ambi-

tioner vid utformningen av katalogen, även om valet inte uteslutande görs 

med utgångspunkt i bedömning av klandervärdhet. Problemet med dessa 

signalsändande ambitioner är emellertid att det strängare straffet i praktiken 

direkt drabbar den enskilde.
119

  

 

Vid resonemang kring vilka punkter som ska upptas i katalogen över försvå-

rande omständigheter aktualiseras enligt Lernestedt framförallt två problem: 

dels att en omständighet upptas som egentligen inte är försvårande, dels att 

en punkt i katalogen överlappar med en annan punkt. Det sistnämnda pro-

blemet leder till ett dubbelt beaktande av omständigheten och straffvärdet 

påverkas därigenom på ett felaktigt sätt.
120

 Problemet gör sig till viss del 

gällande beträffande den senast tillagda åttonde punkten i BrB 29 kap 2 §. I 

den aktuella punkten föreskrivs att som försvårande omständighet särskilt 

ska beaktas ”om brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett 

barn i dess förhållande till en närstående person”. I motiven konstateras att 

barnets behov av skydd redan i stor utsträckning tillgodosågs i befintliga 

punkter i BrB 29 kap 2 §. Trots det framhålls att det fanns anledning att  

ytterligare synliggöra barns utsatthet när gärningsmannen är närstående till 

barnet, samt att tydliggöra och signalera att dessa brott föranleder ett högre 

straffvärde.
121

 Införandet motiverades således till viss del utifrån sådana 

signalerande ambitioner som Lernestedt uppmärksammar. Även bestämmel-

sens sjunde punkt, som tar sikte på brott som begåtts med hatmotiv, före-

gicks delvis av resonemang kring signalerande ambitioner, vilket ska utre-

das närmare i det följande. 
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3.3.3 Syftet med införandet av hatbrott som 
straffskärpande grund  

Den sjunde punkten i BrB 29 kap 2 § lades till genom lagändring 1994 och 

tar sikte på brott som begåtts med ett så kallat hatmotiv: ett brott som      

begåtts i syfte att kränka en person eller en grupp på grund av ras, hudfärg, 

nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning
122

 eller 

annan liknande omständighet.  

 

Av förarbetena framgår att hatmotiv redan indirekt omfattades av övriga 

straffvärderegler, men eftersom reglerna är allmänt hållna uppmärksamma-

des de rasistiska motiven inte i tillräckligt stor utsträckning i praxis. Dessut-

om varierade praxis mellan olika domstolar. Lagstiftaren ansåg därför att det 

fanns anledning att tydligare markera motivets allvar, framförallt eftersom 

de rasistiska motiven innebär ”ett allvarligt hot mot den rättstrygghet som 

alla i vårt samhälle har rätt till, oavsett bakgrund eller ursprung”
123

. Genom 

att införa hatmotiv som straffskärpande grund gavs således rättsväsendet ett 

verktyg och incitament att i större grad ta fasta på om ett brott begåtts med 

exempelvis rasistiskt motiv. Tanken var även att bevisning om de rasistiska 

motiven i större utsträckning skulle kunna säkras på ett tidigt stadium i   

utredningsprocessen.
124

  

 

I förarbetena understryks vikten av att rasistiska yttringar bekämpas, inte 

bara genom att fördöma enskilda händelser utan även genom att skicka en 

signal om att dessa yttringar inte accepteras i samhället. Därutöver framhålls 

att utövare av rasistiska yttringar ska förstå att de ”ställer sig vid sidan av de 

normer som gäller i Sverige”
125

. Det ska inte gå att ta miste på att detta   

motiv är en försvårande omständighet vid straffvärdebedömningen. För-

hoppningen var att på så sätt åstadkomma en viss avhållande effekt.
126

    

Resonemanget kan med andra ord sägas vara präglat av vissa allmänpreven-

tiva tankegångar.  

 

I förarbetena förs även resonemang i termer av skydd gentemot de som  

utsätts för dessa rasistiska yttringar. Det konstateras att ”personer som är av 

utländskt ursprung eller tillhör etniska minoriteter inte sällan [har] en utsatt 

position i samhället”
127

 och att det borde vara en självklarhet att dessa per-

soner ska vara trygga mot brott. Skyddet begränsas emellertid inte till dessa 

minoritetsgrupper utan är tillämpligt när brott begåtts med de motiv som 

omfattas av bestämmelsen.
128

  

 

                                                 
122
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3.4 Heder och straffvärde  

3.4.1 Försvårande omständigheter 

Det finns som nämnts ingen uttrycklig straffskärpningsgrund i BrB som tar 

sikte på brott som begås med hedersmotiv. Inte heller förarbetena eller 

kommentaren till BrB behandlar hedersmotivets betydelse ur straffvärde-

synpunkt. Inte desto mindre torde det vid tillämpning av BrB 29 kap 1 och 2 

§§ ofta finnas utrymme att ge hedersrelaterade gärningar ett högt straffvärde 

utifrån omständigheter i det individuella fallet.  

 

Inledningsvis kan nämnas att det, som ovan konstaterats, följer av BrB 29 

kap 1 § 2 st att gärningsmannens motiv är en sådan omständighet som ska 

beaktas vid straffvärdebedömningen. Av motiven till BrB 29 kap 1 § 2 st 

framgår det vidare att bakgrunden till gärningsmannens handlande, framför-

allt om gärningen varit planerad, är av betydelse vid straffvärde-

bedömningen. En planerad gärning kan således ofta föranleda ett högre 

straffvärde än en impulsstyrd gärning.
129

 Som anförts i avsnitt 2.3.1  är   

hedersrelaterade gärningar ofta välplanerade och överlagda, vilket således i 

sig talar för ett högre straffvärde.  

 

Vidare bör flera av de försvårande omständigheter som tas upp i BrB 29 kap 

2 § kunna aktualiseras vid brott som bedöms vara hedersrelaterade. Inled-

ningsvis ska i de fall den tilltalade har visat stor hänsynslöshet vid gärning-

en enligt bestämmelsens andra punkt straffvärdet påverkas i skärpande   

riktning. Det förutsätter att det tillkommit något utöver dels den hänsynslös-

het som det normalt innebär att begå ett brott, dels den hänsynslöshet som i 

förekommande fall redan har beaktats i rekvisiten för brottet.
130

 Åklagar-

myndigheten menar att denna försvårande omständighet exempelvis kan 

göras gällande om gärningsmannen vid en misshandel avsiktligt åsamkat 

målsäganden bestående skador i syfte att förstöra vederbörandes värde på 

äktenskapsmarknaden.
131

 Enligt min mening borde denna straffskärpnings-

grund även kunna tillämpas då den hedersrelaterade gärningen varit utstude-

rat grym och förnedrande. Det kan exempelvis röra sig om en gärning som  

generellt haft en skändande karaktär, utan att syftet varit att förstöra måls-

ägandens värde på äktenskapsmarknaden.
132

 

 

Vidare avser bestämmelsens tredje punkt omständigheten att den tilltalade 

utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller svårighet att värja sig.  

Bestämmelsen tar framförallt sikte på brott som förövats mot barn, handi-

kappade eller äldre.
133

 Bestämmelsens fjärde punkt tar i sin tur sikte på om 

den tilltalade utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett särskilt    
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förtroende.
134

 Punkterna torde i viss utsträckning kunna tillämpas vid      

hedersrelaterade ärenden och medför enligt Åklagarmyndigheten att brott 

begångna av närstående betraktas som försvårande, framförallt om gärning-

en är utförd i hemmet.
135

 Om den hedersrelaterade gärningen är utförd mot 

ett barn av en eller flera närstående betraktas det som en försvårande 

omständighet enligt framförallt BrB 29 kap 2 § 8 p. Av bestämmelsen följer 

att straffvärdet ska bedömas vara strängare om brottet varit ägnat att skada 

tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående    

person. 

 

I familjer som lever i en hederskontext finns som konstaterats i avsnitt 2.3.1 

inte sällan en mycket stark patriarkal familjestruktur, vilket dels innebär att 

männen har bestämmanderätt, dels att de yngre förväntas lyda de äldre. Det 

innebär i sin tur att yngre familjemedlemmar kan ha svårt att stå emot     

påtryckningar från äldre släktingar och därigenom medverka till eller själva 

begå brott. Denna omständighet framhåller Åklagarmyndigheten som en 

försvårande omständighet enligt bestämmelsens femte punkt, genom att 

gärningsmannen utnyttjar en yngre familjemedlems beroendeställning till att 

förmå denne att medverka till brottet.
136

  

 

I Åklagarmyndighetens handbok argumenteras vidare för att de gärningar 

som begås i ett slags förebyggande syfte för att målsäganden inte ska kunna 

dra skam över familjen är något som bör verka i försvårande riktning. Dessa 

handlingar berövar målsäganden friheten att bestämma över sitt liv och  

inskränker vederbörandes valfrihet. Även den omständigheten att många 

hedersrelaterade brott leder till att målsäganden inte kan bo kvar hemma 

eller ha kontakt med sin familj och vänner bör enligt Åklagarmyndigheten 

kunna verka i straffskärpande riktning.
137

  

 

HD har i ett avgörande, NJA 2004 s. 437, haft möjlighet att ta ställning till 

hedersmotivets betydelse för straffvärdebedömningen. Målet avsåg grov 

fridskränkning enligt BrB 4 kap 4 a § 1 st, begången av två föräldrar mot 

deras tonåriga dotter. Prövningen i HD kom främst att röra frågan om      

gärningens straffvärde. Riksåklagaren gjorde i HD gällande att de åtalade 

föräldrarna begått gärningen med hedersmotiv och att detta motiv utgör en 

försvårande omständighet. Ställningstagandet motiverades utifrån vad som 

fastlagts i offentliga publikationer om vilka omständigheter som känne-

tecknar ett hedersbrott, framförallt familjens extrema kontroll med stöd från 

övriga gruppen. HD konstaterade att det inte kunde anses utrett om gärning-

arna företagits i hederssyfte eller om de, som föräldrarna hävdade, skett i 

uppfostringssyfte. Det innebar emellertid inte att det för den sakens skull 

kunde anses föreligga några förmildrande omständigheter.
138

 Huruvida   

hedersmotivet, liksom Riksåklagaren påstått, utgör en försvårande omstän-

dighet besvarades aldrig av HD.  
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Av det anförda kan konstateras att HD ännu inte tagit ställning till heders-

motivets betydelse för straffvärdet. Inte desto mindre är Riksåklagarens  

påstående att hedersmotiv utgör en försvårande omständighet intressant. 

Lernestedt menar att Riksåklagarens påstående om hedersmotivets betydelse 

för straffvärdet kan analyseras utifrån två utgångspunkter. Dels kan påståen-

det innebära att ett utrett hedersmotiv i sig har en självständig betydelse och 

således i sig utgör en försvårande omständighet. Dels kan det innebära att 

hedersmotiv inte i sig har en självständig betydelse, men att hedersmotivet 

fyller ett slags ”stödjande eller underlättande funktion”
139

 vid straff-

värderingen. Det senare alternativet innebär att om det konstateras att en 

gärning är hedersrelaterad kan det i sig således utgöra ett slags stöd för att 

vissa i BrB 29 kap 2 § uppräknade omständigheter föreligger.
140

 Även om 

det utifrån HD:s domskäl inte går att sluta sig till vilket, om något, av dessa 

alternativ som får anses vara den riktiga tolkningen, menar Lernestedt att 

båda linjerna har flera viktiga gemensamma egenskaper. Båda linjerna utgår 

från att det hederskontexten kan refereras till som ett slags ”paket” med  

mekanismer som följer bestämda mönster. Lernestedt beskriver det som att 

”om man väljer att acceptera etiketten ’hedersrelaterat’ som adekvat för ett 

visst konkret fall, så får man i paketet, i den utsträckning som så önskas, 

mycket på köpet i form av mekanismer, motivbilder och så vidare”
141

.    

Behållningen av att etikettera ett brott som ett hedersbrott är således dels att 

man får en bättre helhetsbild, dels att förklaringsmodeller erbjuds som för-

enklar målets handläggning och föranleder en mer adekvat hantering. Sam-

tidigt menar Lernestedt att risken för stereotypisering är ofrånkomlig samt 

att kontexten i för hög grad riskerar att styra bedömningarna.
142

  

 

Sammantaget kan således konstateras att det finns möjlighet att redan     

utifrån befintlig straffvärdereglering betrakta flera hedersrelaterade kompo-

nenter vid brottet som försvårande och ge hedersrelaterade brott ett högt 

straffvärde. Huruvida hedersmotiv i sig innebär ett högre straffvärde är 

emellertid inte klarlagt. I uppsatsens avsnitt 4.3 kommer att diskuteras vil-

ken betydelse hedersmotiv har fått för den rättsliga bedömningen i de under-

sökta domarna. 

3.4.2 Förmildrande omständigheter 

De förmildrande omständigheter som tas upp i BrB 29 kap 3 § bör enligt 

Åklagarmyndigheten generellt inte vara vid handen vid hedersrelaterade 

brott.
143

 Lernestedt problematiserar emellertid denna utgångspunkt genom 

att diskutera om, hur och varför där skulle kunna föreligga förmildrande 

omständigheter vid hedersrelaterade brott, just för att brottet är heders-

relaterat.
144
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Av katalogen med förmildrande omständigheter i BrB 29 kap 3 § tar den 

första punkten sikte på att brottet föranletts av annans uppenbart kränkande 

beteende, med andra ord att gärningsmannen provocerats att begå brottet.
145

 

Bestämmelsen är avsedd att tillämpas restriktivt.
146

 Lernestedt belyser    

problematiken kring vilka måttstockar en gärningsman ska mätas utifrån om 

denne, ”på grund av sin ’kulturella’ kontext”
147

, blir provocerad på ett sätt 

som avses i BrB 29 kap 3 § 1 p. att begå en hedersrelaterad handling. Han 

menar att denna måttstock inte får läggas för långt från den enskilda indivi-

den om kravet på likabehandling ska respekteras, men inte heller för nära 

densamma eftersom hela syftet med att ha en måttstock i så fall går förlorat. 

Det kan tilläggas att Lernestedt är av uppfattningen att provokationsfiguren 

behöver reformeras eller överges, inte minst eftersom bedömningen görs 

fristående från den individuella personen trots att frågan avser individuell 

klandervärdhet. Trots problematiken menar Lernestedt att det är uppenbart 

att domstolar väljer att gå på linjen att ”hedern kan försvåra men aldrig för-

mildra”
148

, inte minst för att kunna sända ut ett entydigt budskap om sam-

hällets avståndstagande från hedersrelaterade gärningar.
149

 Även Mahmoudi 

är av denna uppfattning. Han understryker att de svenska domstolarna, lik-

som de flesta övriga europeiska ländernas domstolar, inte ska ta hänsyn till 

religiösa, etniska eller kulturella traditioner vid sin bedömning i heders-

ärenden. Någon hänsyn ska således inte tas till kulturrelativism eller liknan-

de argument som förmildrande omständigheter.
150

 

 

I sammanhanget bör emellertid riktas ljus mot BrB 23 kap 5 § som tar sikte 

på medverkan till brott, och som i viss utsträckning kan vara tillämplig vid 

hedersrelaterade ärenden. Av bestämmelsen följer att straffet kan sättas  

under vad som för brottet är stadgat om någon förmåtts att medverka till 

brott genom tvång, svek eller missbruk av vederbörandens ungdom, oför-

stånd eller beroende ställning. Bestämmelsen bör enligt Åklagarmyndighe-

ten kunna tillämpas när yngre personer av sina äldre släktingar tvingas utfö-

ra hedersbrottsliga gärningar mot sina kvinnliga familjemedlemmar.
151

 En 

förutsättning för att bestämmelsen ska kunna tillämpas är emellertid att  

gärningsmannen inte ensam utfört brottet. I regel föreligger samtidigt för-

svårande omständigheter för annan medverkande.
152
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3.5 Nordisk utblick  

I detta avsnitt undersöks om hedersmotiv är upptaget som straffskärpande 

grund i Danmarks, Norges eller Finlands strafflagstiftning. Utblicken görs 

för att anlägga ett bredare perspektiv på frågan om hedersmotiv borde upp-

tas som straffskärpande grund i svensk lagstiftning. Samtliga rättsordningar 

har i sina respektive strafflagar bestämmelser med kataloger över försvåran-

de omständigheter som, likt den svenska lagstiftningen, ska beaktas vid 

straffmätningen.  

 

Den danska straffelovens (LBK nr 1028 af 22/08/2013) bestämmelser om 

straffets fastställande återspeglar i stor utsträckning den svenska 

BrB kap 29. Av förarbetena framgår dessutom att de aktuella bestämmelser-

na har utformats utifrån den svenska regleringen.
153

 Utgångspunkten för 

straffets fastställande framgår av straffeloven 80 §. Bestämmelsens första 

stycke stadgar att det vid straffets fastställelse med hänsyn till en enhetlig 

rättstillämpning ska beaktas brottets svårhet och upplysningar om           

gärningsmannen. Vad som ska beaktas vid fastställandet av brottets svårhet 

samt vilka upplysningar om gärningsmannen som är av betydelse framgår i 

sin tur av bestämmelsens andra stycke, som i stor utsträckning återspeglar 

vad som enligt svenska BrB 29 kap 1 § 2 st ska beaktas. Bland annat stadgas 

att gärningsmannens ”bevæggrunde til gerningen”
154

 ska beaktas. Huruvida 

hedersmotiv är ett sådant motiv som ska beaktas framgår emellertid varken 

av lagtext eller av förarbeten.  

 

Den danska straffelovens katalog över försvårande omständigheter, straffe-

loven 81 §, motsvarar i hög utsträckning den svenska BrB 29 kap 2 §. Lik-

som den svenska BrB 29 kap 2 § är bestämmelsen inte uttömmande, utan en 

exemplifiering av omständigheter som vid införandet av bestämmelsen 

framförallt var försvårande enligt praxis.
155

 Katalogen över försvårande  

omständigheter utgörs av tolv punkter. Även om det finns flera punkter som 

liksom i svensk rätt torde kunna aktualiseras
156

 om ett ärende är heders-

relaterat utifrån omständigheterna i det enskilda målet, finns det ingen speci-

fik punkt som tar sikte på gärningar som begåtts med hedersmotiv. Huru-

vida hedersmotiv ses som försvårande är inte heller fastställt i högre rätt. 

Endast ett mål där gärningen, i det aktuella fallet mord, bedömts vara      

hedersrelaterad har varit föremål för prövning i högre rätt. Målets prövning i 

Højesteret avsåg emellertid endast frågan om utvisning och domstolen gick 

aldrig in på hedersmotivets betydelse för den rättsliga bedömningen.
157

  

 

I den norska straffloven (LOV-2005-05-20-28) finns ingen motsvarighet till 

BrB 29 kap 1 § eftersom straffet som utgångspunkt ska vara individuellt 

anpassat. Domstolarna har således stort utrymme att utdöma ett passande 
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straff. Däremot finns i straffloven 77 § en uppräkning av de försvårande 

omständigheter som särskilt ska verka i straffskärpande riktning. Uppräk-

ningen är exemplifierande och det kan således finnas andra omständigheter 

som kan påverka straffvärdet.
158

 Liksom i den danska straffeloven finns i 

bestämmelsen flera omständigheter som motsvarar den svenska katalogen i 

BrB 29 kap 2 § och som torde kunna aktualiseras när en gärning är heders-

relaterad utifrån i målet föreliggande omständigheter. Trots att lagtexten inte 

innehåller någon bestämmelse som tar sikte på motiv bakom gärningen  

generellt, framhålls i förarbetena att det ändå finns utrymme för domstolen 

att beakta särskilda motiv i skärpande riktning.
159

 Det torde således vara 

möjligt för domstolen att beakta hedersmotiv, även om någon specifik 

straffskärpande grund för hedersmotiv inte är upptagen i lagen. Heders-

motivets betydelse för straffnivån tycks inte heller ha varit uppe för bedöm-

ning i högre rätt.  

 

I finsk rätt framgår utgångspunkten för straffmätningen av den finska 

strafflagen (19.12.1889/39) 6 kap 2 § som stadgar att straffbestämningen, 

med vissa undantag, ska utgå från brottets straffskala. Av straff-

lagen 6 kap 3 § följer vidare att straff ska bestämmas med beaktande av 

samtliga grunder som enligt lag inverkar på storleken och arten av straffet 

samt enhetligheten i straffpraxis. Enligt bestämmelsens andra stycke är det 

endast de grunder som räknas upp i kapitlets 4-8 §§ samt andra grunder som 

fastställts i lag som ska beaktas vid straffmätningen. Hänvisningen till de 

straffmätningsgrunder om vilka bestäms någon annanstans i lag avser fram-

förallt omständigheter som följer av enskilda brottsbeskrivningar.
160

 Det 

tredje stycket anger vad som ska beaktas vid frågan om straffart.  

 

Som allmän princip för straffmätningen ska straffet enligt den finska 

strafflagen 6 kap 4 § mätas ut så att det står i ett rättvist förhållande till hur 

skadligt och farligt brottet är, motivet till gärningen och gärningsmannens 

av brottet framgående skuld i övrigt. I förarbetena framhålls att motiven 

bakom gärningarna är viktiga när det gäller att ge ett allmänt moraliskt   

omdöme om en gärning. Samtidigt skiljer sig den allmänna moraldiskussio-

nen och beslut om straff från varandra och alla moraldiskussioner kan inte 

ges straffrättslig betydelse. I förarbetena understryks därför att strafflagen 

inte är ett medel för moraliserande, och att det finns anledning att vara    

restriktiv med att ge motiv som avund, elakhet eller liknande straffskärpan-

de betydelse. Huruvida hedersmotiv är ett sådant motiv som ska beaktas 

framgår däremot varken av förarbeten eller av praxis. I strafflagen 6 kap 5 § 

upptas de straffskärpningsgrunder som ska beaktas. Bestämmelsen är av 

rättssäkerhetsskäl avsedd att tillämpas restriktivt.
161

 Katalogen består av fem 

punkter. Hedersmotiv är inte upptaget i katalogen och det är tveksamt om de 

specifikt upptagna straffskärpningsgrunderna i någon större utsträckning 

skulle kunna vara tillämpliga vid hedersbrottslighet. Däremot kan omstän-

digheter såsom gärningsmannens ställning i förhållande till offret liksom 
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offrets hjälplöshet och sårbarhet enligt förarbetena påverka straffvärdet i 

skärpande riktning.
162

 Därigenom torde hedersrelaterade gärningar kunna 

ges ett högt straffvärde.  

 

Mot bakgrund av det anförda kan konstateras att varken Danmark, Norge 

eller Finland valt att uppta hedersmotiv som straffskärpande grund. Även 

om hedersmotivets betydelse för straffvärdet inte heller fastslagits i praxis i 

någon av rättsordningarna torde det, liksom i Sverige, emellertid finnas  

utrymme att ge de hedersrelaterade gärningarna ett högt straffvärde utifrån 

befintlig lagstiftning.  

 

3.6 Internationella krav 

Den internationella tystnaden kring hedersrelaterat våld har precis som i 

Sverige brutits och fenomenet, liksom behovet av insatser mot våldet, har 

uppmärksammats i allt högre grad på det globala planet.
163

 FN har upp-

märksammat problematiken i ett antal resolutioner. I den senaste resolutio-

nen beträffande hedersrelaterat våld från 2004, resolution om avskaffandet 

av brott mot kvinnor i hederns namn
164

, bekräftas skyldigheten för varje 

medlemsstat att skydda och befrämja mänskliga rättigheter och fundamenta-

la friheter. Generalförsamlingen understryker vidare att brott som begås i 

hederns namn är en kränkning av mänskliga rättigheter och innebär för  

medlemsstaterna dels en skyldighet att förebygga, utreda och bestraffa för-

övarna av dessa brott, dels en skyldighet att skydda offren. Underlåtenhet att 

göra det medför att medlemsstaten kränker de mänskliga rättigheterna. I 

resolutionen ställs höga krav på medlemsstaterna att arbeta för att eliminera 

hedersrelaterade brott på olika statliga och icke-statliga plan, samt att fun-

damentalt ändra den samhälleliga attityden gentemot dessa brott. Attityd-

förändringen föreslås ske genom lagstiftningsåtgärder i kombination med 

utbildning och sociala åtgärder samt genom att öka kunskapen med informa-

tion avseende brotten.
165

   

 

På ett mer grundläggande plan tar arbetet för mänskliga rättigheter sin    

utgångspunkt i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 

1948. Rättigheterna som stadgas däri återfinns även i ett antal konventioner 

som är bindande för de anslutna staterna, däribland Sverige.
166

 För att upp-

märksamma att könsdiskriminering gör kvinnor extra utsatta, trots de     

allmänna mänskliga rättigheterna, antogs FN:s konvention mot all slags 

diskriminering av kvinnor 1981 och FN:s deklaration mot våld mot kvinnor 

1993. I den senare deklarationen markeras i Artikel 4 att varje nation har ett 

vidsträckt ansvar för att fördöma våld mot kvinnor, vilket inbegriper att sta-

ten inte bör ta hänsyn till någon sed, tradition eller religion i sitt fördömande 

av våldet.  
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I en rapport från 2002, där FN utredde problematiken kring våld mot kvin-

nor med fokus på hedersrelaterat våld i olika länder
167

, uppmärksammade 

FN att flera fall av hedersmord förekommit i Sverige och konstaterade att 

våld mot kvinnor, däribland våld med hedersmotiv, ökar i Sverige. I rappor-

ten uppmärksammas införandet av bestämmelsen om grov kvinno-

fridskränkning (BrB 4 kap 4 a §), där kränkningen av offret står i fokus, som 

ett steg i rätt riktning för att tillgodose kvinnors mänskliga rättigheter enligt 

FN:s konventioner och deklarationer. Kommissionen rekommenderar emel-

lertid staten att vidta ytterligare åtgärder för att förebygga och utplåna de 

hedersrelaterade brotten, i synnerhet genom att markera med åtal och genom 

att förändra synen i framförallt de delar av samhället där hedersrelaterade 

brott är mer frekventa.
168

  

 

3.7 Problematik kring hedersmotiv som 
straffskärpande grund 

Som belystes i uppsatsens inledande kapitel höjs röster i debatten för att 

hedersmotiv ska införas som en särskild straffskärpande grund vid straffvär-

debedömningen. Det går emellertid att hitta flera motståndare till en sådan 

uppfattning. Said Mahmoudi, professor i internationell rätt vid Stockholms 

universitet, menar att en lagändring i syfte att åstadkomma straffskärpning 

för hedersbrott inte är motiverad. Han diskuterar framförallt mord som   

begås med hedersmotiv och menar att straffen för dessa brott generellt är 

höga och således motsvarar de förväntningar som allmänheten har på rätts-

väsendet.
169

 Liknande resonemang förs i Justitieutskottets betänkande 

Straffrättsliga frågor i vilken bland annat den motion
170

 om hedersmotiv 

som straffskärpande grund som berördes i uppsatsens inledande kapitel  

behandlas. Utskottet noterar i betänkandet att möjlighet för rätten att beakta 

hedersmotiv vid straffmätningen föreligger redan enligt gällande bestäm-

melser. Ett upptagande av hedersmotiv som uttrycklig straffskärpande grund 

anses således inte vara nödvändig.
171

  

 

Även Lernestedt ser problem med att uppta hedersmotiv som en särskild 

straffskärpande grund. Däremot menar han att en särskild straffskärpnings-

grund i syfte att sända en signal till allmänheten i teorin skulle kunna vara 

befogad under vissa förutsättningar. För det första måste det finnas faktorer 

som anses vara försvårande, vilket Lernestedt menar att det vid heders-

relaterad brottslighet gör. För det andra måste den hedersrelaterade brotts-

ligheten betraktas som ojämförbar med vad Lernestedt kallar ”svensk-
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svenska” fall, alternativt att ”svensk-svenska” fall kan betraktas som heders-

relaterade.
172

  

 

För att belysa problematiken med sistnämnda krav kan nämnas ett under-

rättsavgörande där en svensk man stod åtalad för grov fridskränkning mot 

sin dotter. Den åtalade gärningen uppgavs ha grundats i dotterns val att inle-

da ett förhållande med en ung muslimsk man och konvertera till islam. Den 

åtalade mannen menade att dottern därigenom, och genom att bära slöja 

offentligt, ”drog åtlöje” över familjen och skämde ut den. Dottern uppgav 

att fadern utöver våldsanvändning upprepade gånger hade kallat henne för 

kränkande tillmälen som ”blattehora”, klippt sönder hennes slöjor och för-

stört hennes smycke i form av en koranplatta.
173

 I målet var aldrig uppe för 

diskussion huruvida målet kunde anses vara hedersrelaterat eller inte. Målet 

är emellertid intressant beträffande frågan om ojämförbarhet. Om förhållan-

dena var annorlunda och gärningsmannen istället härstammade från något 

av de länder som utpekas i Åklagarmyndighetens handbok
174

 begått        

gärningen mot sin dotter för att hon enligt hans mening betedde sig ”för-

svenskat”, ligger det enligt min mening nära till hands att anta att en eventu-

ell hederskontext åtminstone hade diskuterats. Det kan därför konstateras 

att, för att använda Lernestedts terminologi, även ”svensk-svenska” borde 

kunna betraktas som hedersrelaterade. Ojämförbarhet kan med andra ord 

inte anses föreligga. Även Lernestedt tycks vara av denna uppfattning.
175

  

 

Även om en särskild straffskärpningsgrund i teorin skulle kunna genomföras 

understryker Lernestedt att en sådan fastare etablering av hedersmotiv som 

en försvårande omständighet med all sannolikhet inte skulle ge något reellt 

resultat i kampen mot hedersbrotten.
176

 Dessutom hade en sådan straff-

skärpningsregel aktualiserat flera problematiska aspekter. För det första är 

Lernestedt tveksam inför om hedersbegreppet lämpar sig som ett straff-

rättsligt rekvisit rent definitionsmässigt. Även om en viss hedersdefinition 

skulle kunna träffa vissa typfall räcker inte det, menar Lernestedt. Samtidigt 

kan en definition inte vara för bred. Han beskriver det som att ”om en 

mycket stor håv används i syfte att kunna fånga en (ostridigt) mång-

facetterad verklighet, så ökar också risken för att alltför mycket, på mer eller 

mindre godtyckliga grunder, hamnar i håven”
177

. För det andra hade den 

aktuella straffskärpningsgrunden riskerat att ge upphov till överlappnings-

problematik. 

 

Såväl Lernestedt som Mahmoudi verkar mena att hedersrelaterad brottslig-

het är ett reellt problem som kräver riktade insatser från samhällets sida. 

Hur dessa insatser ska gestaltas är emellertid inte för någon av dem själv-

klart. Att högre straff inte står i fokus för någon av dem är emellertid tydligt. 
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Mahmoudi poängterar istället vikten av att de särskilda omständigheter som 

hedersbrottslighet ofta karaktäriseras av – Mahmoudi nämner exempelvis 

brottens kollektiva karaktär – i större utsträckning bör uppmärksammas. Om 

andra personer utöver gärningsmannen döms för direkt eller indirekt delta-

gande i gärningen menar Mahmoudi att det på sikt blir svårare för andra att 

uppmana eller uppmuntra någon att begå handlingar som hedersmord. Att 

döma ut stränga straff för brott som är hedersrelaterade ligger förvisso i linje 

med straffrättens syfte att förebygga brott och markerar därmed gärningens 

allvar, menar Mahmoudi. Men samtidigt bör domstolarna – ”utan hänsyn till 

extrajudiciella sociala och kulturella värderingar, vare sig svenska eller mus-

limska”
178

 – behandla dessa gärningar på samma sätt som likvärdiga       

gärningar som inte begåtts med hedersmotiv.
179

 Liknande resonemang förs 

av Lernestedt. Liksom Mahmoudi anser han inte att hedersbrottslighet ska 

straffas högre än likvärdiga gärningar som begåtts utan hedersmotiv. Han 

ifrågasätter överhuvudtaget straffrättens lämplighet att stävja ”heders-

kulturer” och betonar istället vikten av omfattande förebyggande åtgärder 

med andra verktyg än straffrätten.
180

  

 

3.8 Lagstiftningens generalitetskrav  

Som framgick av avsnitt 2.3.2 dominerar den kulturella förklaringsmodellen 

för hedersrelaterat våld i Åklagarmyndighetens handbok. Hedersnormer 

anses där framförallt upprätthållas av vissa folkgrupper eller av grupper med 

viss kulturell bakgrund. Vad som bör utredas innan en diskussion kring  

särskild lagstiftning mot hedersmotiv kommer till stånd är således lagstift-

ningens krav på generalitet.  

 

Generalitetskravet innebär att kriminalisering måste avse brottstyper – inte 

enskilda fall eller personer. Detta krav kan ses som en del av kravet på rätts-

säkerhet.
181

 Formellt innebär kravet emellertid inte ett hinder mot att vissa 

straffbud i praktiken endast träffar ett fåtal personer. Lernestedt tar sikte på 

något han kallar ”mångkulturell problematik” i förhållande till kriminalise-

ringar. Han ställer sig därvid frågan hur liten grupp människor en viss    

kriminalisering får ta sikte på, med tonvikt på grupper med ”avvikande reli-

gion eller kultur”
182

. Frågan är alltså högst aktuell beträffande hedersmotiv 

som straffskärpande grund. Det enkla svaret är att det inte finns någon sådan 

gräns, menar Lernestedt. Är ett straffbud riktat mot en unik person torde det 

strida mot generalitetskravet. Ett straffbud som i praktiken endast träffar en 

viss grupp därför att det framförallt är denna grupp som begår den aktuella 

handlingen, behöver däremot inte strida mot generalitetskravet.
183

 För att 

illustrera detta citerar Lernestedt den franske författaren och nobelpris-

tagaren Anatole France: ”Hur rättfärdig är icke lagen: den förbjuder såväl 
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den rike som den fattige att sova under broarna och tigga bröd.”
184

 I realite-

ten drabbar med andra ord olika straffbud olika människor olika mycket, 

utan att det kan sägas strida mot generalitetskravet.  

 

Därmed torde slutsatsen kunna dras att hedersmotiv – som i praktiken kan 

tänkas endast ta sikte på minoritetsgrupper men som i teorin skulle kunna 

tillämpas på alla – inte strider mot generalitetskravet så länge gruppen inte 

direkt utpekas i lagen. 

 

3.9 Analys – hedersmotiv som 
straffskärpande grund? 

3.9.1 Utgångspunkter  

En förutsättning för att diskussionen kring upptagandet av hedersmotiv som 

straffskärpande grund ska vara relevant är att hedersvåldet anses vara ett 

reellt samhälleligt problem i Sverige. Som uppmärksammas i uppsatsens 

inledande kapitel visar undersökningar att många unga människor lever med 

normer som begränsar deras fria val och livsutrymme. Det finns även flera 

avgöranden där ett föreliggande hedersmotiv har konstaterats (se kapitel 4). 

Dessutom kan det antas att anmälningsbenägenheten hos de som utsätts för 

hedersrelaterade brott är relativt låg då våldet ofta utövas inom familjen och 

ett offentliggörande skulle förvärra den utsatta situationen. Det är således 

troligt att mörkertalet är stort. Våldet riktar sig mot personer som i sin öns-

kan och strävan att fritt forma sina liv hålls tillbaka och straffas – ibland 

med livet som insats. Handlingar som på detta sätt hindrar människor i   

allmänhet och kvinnor i synnerhet att göra fria val rimmar mycket illa med 

grundläggande strävanden om jämlikhet. Vidare är det, som konstateras i 

avsnitt 3.6, ett brott mot mänskliga rättigheter. Det finns som belystes i upp-

satsens andra kapitel flera teoretiska perspektiv rörande frågan om heders-

relaterat våld som representerar delvis motstående åsikter. Ingen av de refe-

rerade forskarna tycks emellertid förneka att våldet faktiskt äger rum och att 

det är ett problem. Det står för mig således klart att hedersrelaterat våld och 

förtryck ur ett samhälleligt perspektiv är ett reellt problem som kräver rikta-

de insatser för att kunna stävjas. Frågan är emellertid huruvida straffrätten, 

genom straffvärdebedömningen, är ett lämpligt verktyg i denna strävan.  

 

Innan frågan om hedersmotiv som straffskärpande grund diskuteras bör först 

nämnas något om förmildrande omständigheter och hedersmotiv. Det är 

enligt min mening tydligt att gärningar som är hedersrelaterade är förkastli-

ga och inte kan ursäktas med hänsyn till kulturella normer. Brotten inkräktar 

på offrens grundläggande mänskliga rättigheter och det är därför, liksom 

Lernestedt och Mahmoudi framhåller, svårt att tänka sig att en svensk dom-

stol idag skulle ta hänsyn till gärningsmannens hederskontext som en     

förmildrande omständighet. Att se till hedersmotivet som att gärnings-
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mannen skulle vara ”styrd” av sin kulturella kontext skulle också innebära 

att han inte fullt ut skulle anses ansvarig för sina handlingar. Att bedöma en 

gärning som mildare på grund av individens kulturella bakgrund skulle   

enligt min mening vara svårt att förena med principen om likhet inför lagen. 

Förmildrande omständigheter torde således som utgångspunkt inte vara vid 

handen i dessa mål.
185

 Tvärtom finns det, som ovan konstaterats, generellt 

flera omständigheter vid hedersrelaterad brottslighet som är försvårande 

redan enligt befintlig lagstiftning.  

 

Därmed tillbaka till frågan om upptagande av hedersmotiv som särskild 

straffskärpande grund i BrB 29 kap 2 §. Frågan kommer att besvaras i två 

led. Först behandlar jag vissa teoretiska överväganden och hur upptagandet 

skulle kunna motiveras, därefter utreder jag lämpligheten av att genomföra 

en sådan lagändring.  

3.9.2 Teoretiska överväganden  

Vid granskning av strafflagstiftningen i Danmark, Finland och Norge har 

ovan konstaterats att hedersmotiv inte är upptaget som straffskärpande 

grund i något av ländernas lagstiftning. Det innebär emellertid inte att det 

föreligger ett hinder för att i svensk strafflagstiftning genomföra en sådan 

lagändring. Tvärtom skulle det mot bakgrund av vad som framkommit i 

avsnitt 3.6 kunna hävdas att ett upptagande av hedersmotiv ligger i linje 

med internationella krav. Lagstiftningsåtgärder är ett sätt att åstadkomma 

den attitydförändring beträffande hedersrelaterat våld som FN efterfrågar.  

 

Ett upptagande av hedersmotiv som straffskärpande grund skulle kunna ses 

som ett led i strävan att stävja det hedersrelaterade våldet – en åtgärd som 

ligger i linje med Sveriges internationella åtaganden. Samtidigt är det viktigt 

att ha i åtanke att allmänpreventiva överväganden inte ska vara styrande vid 

utformningen av katalogen över straffskärpningsgrunderna. Det finns som 

ovan konstaterats i avsnitt 3.2.2 inte heller något belägg för att en höjning av 

straffnivån för ett visst brott skulle ge upphov till någon relevant allmän-

preventiv effekt. Det skulle således vara svårt att motivera hedersmotiv som 

straffskärpande grund utifrån en förhoppning om att minska heders-

tänkandet hos dem som uppbär dessa normer och avskräcka dessa personer 

från att begå hedersrelaterade gärningar.  

 

De punkter som upptas i BrB 29 kap 2 § ska enligt förarbetena utgöra     

exempel på omständigheter som redan kan beaktas enligt BrB 29 kap 1 § 2 

st. De omständigheter som togs upp i katalogen vid bestämmelsens införan-

de var, som konstaterats i avsnitt 3.3.2.3, sådana som enligt dåvarande prax-

is var vanligast att beakta som försvårande. Frågan är således om samma 

resonemang kan läggas till grund för hedersmotiv som straffskärpande 

grund. Som framgick av avsnitt 3.4.1 är rättsläget oklart beträffande frågan 

om hedersmotiv ska betraktas som försvårande i sig eller om det ska ses 

som en indikation på att vissa försvårande omständigheter föreligger.  
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Ett upptagande av hedersmotiv i lagen skulle således troligtvis inte kunna 

motiveras utifrån resonemang om frekvens och ”vanlighet”. Däremot skulle 

det enligt min mening kunna argumenteras för ett upptagande med utgångs-

punkt i den signalerande funktion straffskärpningsgrunden kan tänkas få. 

Som framgick av avsnitt 3.2.3 påverkas synen på gärningars straffvärde ofta 

av den samhälleliga synen på ett brotts förkastlighet. Det skulle därför kun-

na hävdas att den samhälleliga synen har gått mot att betrakta den heders-

relaterade brottsligheten som ett reellt problem, och att det finns ett värde i 

och behov av att tydligare markera mot dessa gärningars förkastlighet.  

 

I sammanhanget är det relevant att göra en jämförelse med de tankar som 

föregick införandet av hatbrottsmotiv som försvårande omständighet i BrB 

29 kap 2 § 7 p. Av förarbetena till den aktuella bestämmelsen framgår att 

bestämmelsen delvis motiverades utifrån en ambition att sända en signal om 

att rasistiska yttringar inte accepteras i samhället. Dessutom var förhopp-

ningen att åstadkomma en viss avhållande effekt, vilket kan förstås som att 

viss allmänpreventiv hänsyn har tagits.
186

 Även BrB 29 kap 2 § 8 p, som 

avser brott som begås mot barn, infördes i syfte att ytterligare synliggöra 

brotten och signalera att de inte accepterades i samhället.
187

 Liknande reso-

nemang kan enligt min mening göras gällande beträffande hedersmotiv som 

straffskärpande grund. Genom att uppta motivet skulle det hedersrelaterade 

våldet och offren för våldet synliggöras på ett bättre sätt. En signal hade 

samtidigt sänts ut om att dessa normer och gärningar som begränsar unga 

människors livsutrymme är förkastliga och oacceptabla i ett jämställt sam-

hälle. Effekten av sådana signaler kan emellertid ifrågasättas eftersom det 

inte är fråga om kriminalisering av tidigare tillåtna handlingar utan om en 

högre straffnivå, vilket som ovan framgått inte har visat sig bidra till lägre 

brottslighet. 

 

Om ett upptagande av hedersmotiv som straffskärpande grund, trots dess 

tveksamma effekt, ska kunna motiveras utifrån dessa signalsändande ambi-

tioner krävs enligt Lernestedt att åtminstone två förutsättningar är uppfyll-

da.
188

 För det första krävs att det faktiskt finns något som kan anses vara 

försvårande. Med utgångspunkt i Åklagarmyndighetens beskrivning kan 

konstateras att brotten ofta planeras och utförs kollektivt. Eftersom brotten 

är kollektivt sanktionerade kan en rättslig prövning innebära att offret helt 

måste bryta med sin familj. Brotten får således långtgående konsekvenser 

för offren. Dessutom är gärningen en följd av att individens livsföring inte 

accepteras, vilket är ett systematiskt angrepp på individens grundläggande 

mänskliga rättigheter.
189

 Följaktligen menar jag att det finns flera element 

vid hedersbrottslighet som gör att hedersmotiv kan anses vara försvårande. 

Dessutom föreligger det som ovan utretts i avsnitt 3.4.1 ofta omständigheter 

vid hedersrelaterad brottslighet som torde kunna betraktas som försvårande 

enligt befintlig lagstiftning, såväl enligt BrB 29 kap 1 § som 2 §. Det första 
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kravet är således uppfyllt. För det andra krävs att den hedersrelaterade gär-

ningen antingen kan anses vara ojämförbar med annat våld mot kvinnor, 

alternativt att – som Lernestedt uttrycker det – ”svensk-svenska” fall kan 

börja ses som hedersrelaterade. Det finns som konstaterats i avsnitt 2.3.1 

mekanismer som gör att hedersrelaterat våld kan särskiljas från annat våld. 

Som utretts i avsnitt 3.7 innebär det emellertid inte att våldet är ojämförbart 

med annat våld.
190

 Så länge straffskärpningsgrunden i praktiken är tillämp-

bar på alla oavsett kulturell bakgrund eller etnicitet är kravet på jämförbar-

het uppfyllt.  

 

Utöver de principiella skäl som lyfts fram ovan var ett syfte bakom införan-

det av hatbrottsbestämmelsen i BrB 29 kap 2 § 7 p att ge rättsväsendet ett 

verktyg att i större utsträckning uppmärksamma hatbrottsmotivet. Liknande 

tankegångar skulle även kunna appliceras på resonemanget kring heders-

motiv. Genom att införa hedersmotiv som uttrycklig straffskärpande grund 

skulle rättsväsendet få ett incitament att vid misstanke undersöka om ett 

hedersmotiv föreligger i enskilda fall. Chanserna att bevisningen kring   

hedersmotivet skulle kunna säkras redan på ett tidigt stadium i utrednings-

processen skulle därigenom sannolikt även öka.  

 

Mot bakgrund av det anförda finns enligt min mening rent teoretiskt förut-

sättningar att uppta hedersmotiv som straffskärpande grund, framförallt sett 

till dess signalerande funktion. Huruvida denna lösning är lämplig är emel-

lertid en annan fråga som i det följande ska utredas.  

3.9.3 Straffskärpningsgrundens lämplighet 

Eftersom det redan enligt befintlig lagstiftning finns möjlighet att ge heders-

relaterade ärenden ett högt straffvärde, kan det diskuteras huruvida en straff-

skärpningsgrund för hedersmotiv skulle bli överflödig. Av förarbetena 

framgår att katalogen över försvårande omständigheter är en exemplifiering 

av de omständigheter som i praktiken redan kan beaktas enligt 

BrB 29 kap 1 § 2 st.
191

 I teorin borde det således inte spela någon roll om ett 

specifikt motiv eller en omständighet är upptagen i katalogen eller inte. Mot 

bakgrund därav borde det i teorin inte heller spela någon roll om heders-

motiv infördes som straffskärpningsgrund.  I praktiken förhåller det sig 

emellertid annorlunda, i och med att bestämmelsen föreskriver att de i kata-

logen upptagna omständigheterna ska beaktas. Träffas en företeelse av   

någon av de i katalogen exemplifierade omständigheterna måste alltså 

straffvärdet höjas och omständigheten får, i likhet med vad Lernestedt    

poängterar, ett större genomslag i praktiken.
192

  

 

Även om bestämmelsen således enligt min mening inte bör betraktas som 

överflödig kan dess lämplighet ifrågasättas utifrån den överlappnings-
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 Jfr exempelvis det mål som togs upp i avsnitt 3.7, Hovrätten för västra Sverige, B 4484-

07. 
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 Se avsnitt 3.3.2.3. 
192

 Se avsnitt 3.3.2.3. 
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problematik som Lernestedt uppmärksammar.
193

 Eftersom straffskärpnings-

grunden för hedersmotiv sannolikt hade överlappat flera befintliga straff-

skärpningsgrunder föreligger en risk att både hedersmotivet i sig och de 

andra försvårande omständigheter som föreligger enligt BrB 29 kap 1 § 2 st 

och BrB 29 kap 2 § skulle beaktas. Följaktligen blir det fråga om att de   

försvårande omständigheterna beaktas i dubbel bemärkelse. Denna proble-

matik gjorde sig gällande även vid införandet av såväl BrB 29 kap 2 § 7 p 

som bestämmelsens 8 p. Vid införandet av dessa punkter uppmärksamma-

des att de aktuella omständigheterna redan omfattades av flera av de befint-

liga punkterna i katalogen. Trots det fanns anledning att uppta punkterna.
194

 

Jag tolkar det som att värdet av att införa de aktuella grunderna ansågs vara 

större än denna överlappningsproblematik som inte diskuteras närmare i 

förarbetena. Det går givetvis att argumentera att så skulle vara fallet även 

beträffande hedersmotiv. Men skulle det i hedersmotivet i så fall exempelvis 

”bakas in” att gärningen är planerad och att den tilltalade visat stor hänsyns-

löshet? Eller ska det vara faktorer som utöver hedersmotivet i sig påverkar 

straffvärdet? Om hedersmotivet betraktas som ett ”paket” där dessa och 

andra omständigheter bakas in, är det fortfarande ett hedersrelaterat brott om 

gärningen inte är planerad eller om andra relevanta omständigheter saknas? 

Dessa tekniska frågor har enligt min mening inga givna svar och leder in på 

frågan om hur hedersmotivet ska definieras i lagen.  

 

Mot bakgrund av vad som framkommit i uppsatsens andra kapitel står det 

klart att innebörden av heder och hedersrelaterat våld inte är entydig. Det 

saknas vidare en vedertagen definition av begreppet. Det är i och för sig ett 

problem som en uttrycklig straffskärpande grund erbjuder en lösning på. 

Om lagen uppställde en rättslig definition av heder och hedersrelaterat våld 

och på sätt kunde bidra till en mer enhetlig syn på hedersrelaterat våld skulle 

det givetvis vara positivt. Jag är emellertid tveksam till hur en sådan rättslig 

definition skulle se ut.  

 

Med utgångspunkt i Åklagarmyndighetens definition av hedersrelaterat våld 

skulle ett hedersmotiv i lagen kunna formuleras som att gärningen företagits 

”i syfte att förhindra att hedern skadas eller förloras alternativt för att repare-

ra eller återställa den skadade eller förlorade hedern”
195

. Jag ifrågasätter 

liksom Lernestedt om ett rekvisit som ”heder” är lämpligt ur definitions- 

och tillämpningssynpunkt. Som i fallet med provokation, vilket togs upp i 

samband med frågan om förmildrande omständigheter i avsnitt 3.4.2, upp-

står frågan om vilka måttstockar rekvisitet ska mätas utifrån. Vems uppfatt-

ning om heder ska styra? Som har uppmärksammats i uppsatsen, och som 

även tas upp i Åklagarmyndighetens handbok, har heder olika betydelser 

mellan och även inom olika samhällen och kulturer. Det är vidare ett förän-

derligt begrepp. Beträffande provokation är det inte omöjligt att en person 

som begår en hedersrelaterad gärning rent subjektivt känner sig provocerad 

av en familjemedlems handlande som inte överensstämmer med familjens 

normer. Ändå tas det på goda grunder för givet att måttstocken inte kan  
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läggas för nära den enskilda individen, utan på något sätt måste återspegla 

majoritetens uppfattning om vad en provokation som förmildrande omstän-

dighet innebär. Samma problematik kring måttstock gör sig enligt min    

mening gällande beträffande ett rekvisit som heder. Åklagarmyndighetens 

definition utgår från att det är gärningsmannens och övriga släktens eller 

gruppens uppfattning om vad heder innebär som är det styrande.
196

 Mått-

stocken läggs således mycket nära den enskilde. För att kunna konkretisera 

begreppet i tillräckligt hög grad menar jag emellertid att måttstocken måste 

förläggas utanför den enskilde. Men vilken är egentligen majoritetens upp-

fattning av heder? Det innebär enligt min mening ett dilemma.  

 

Definitionsproblemet aktualiserar även frågor av den karaktär som upp-

märksammas ovan beträffande överlappningsproblematiken. Skulle det  

exempelvis fortfarande vara heder i lagens mening om gärningen eller    

förtrycket utövas individuellt och således inte åtnjuter den kollektiva sank-

tionen av familjen eller släkten även om parterna uppbär hedersnormerna?  

Kan det fortfarande vara hedersmotiv om gärningen inte är planerad? Denna 

problematik är enligt min mening besvärande och svårlöst. Även om       

hederns innebörd skulle preciseras i förarbetena torde det vara svårt att defi-

niera hedersmotivet tillräckligt tydligt för att inte riskera en alltför godtyck-

lig bedömning hos domstolen. Precis som regeringen påtalade i prop. 

2009/10:147 bör de i katalogen upptagna försvårande omständigheterna få 

betydande genomslag i praktiken för att principen om proportionalitet och 

ekvivalens ska kunna tillgodoses.
197

 På grund av tillämpningsproblematiken 

kan ett sådant genomslag ifrågasättas beträffande hedersmotiv som straff-

skärpande grund. 

 

Som konstaterats i avsnitt 3.2.1 bidrar tydliga rättsregler till större förutse-

barhet och därmed ökar också rättssäkerheten. Om domstolarna har tydliga 

regler att förhålla sig till bidrar det givetvis även till en större enhetlighet i 

rättstillämpningen. En straffskärpningsgrund hade visserligen lett till att 

rättsläget beträffande hedersmotiv och straffvärde hade tydliggjorts. Därige-

nom skulle i teorin förutsebarheten och därmed rättssäkerheten öka. Det 

förutsätter emellertid att bestämmelsen är tydlig och inte alltför svårtilläm-

pad. Med tanke på den tillämpningsproblematik som jag framhållit är det 

därför tveksamt om lagstiftningsåtgärden hade lett till större förutsebarhet. 

 

Några av fördelarna med upptagande av hedersmotiv som straffskärpande 

grund är att medvetenheten kring hedersrelaterade brott hade ökat inom 

rättsväsendet och att fler gärningar med hedersmotiv hade uppmärksammas. 

Även förutsättningarna för att relevanta omständigheter upptäcks vid utred-

ningen av brottet hade förbättrats. Samtidigt föreligger det enligt min      

mening en påtaglig risk att ett upptagande leder till att rättsväsendet börjar 

”leta” efter hedersrelaterade komponenter i ärenden som egentligen inte är 

hedersrelaterade. Visserligen skulle generalitetskravet inte innebära ett hin-

der för ett upptagande av straffskärpningsgrunden eftersom bestämmelsen 

rent teoretiskt skulle vara tillämplig oavsett gärningsmannens kulturella  
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197

 Se avsnitt 3.2.3. 
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eller etniska bakgrund.
198

 Däremot föreligger enligt min mening en risk för 

att rättsväsendet börjar leta efter hedersmotivet utifrån gärningsmannens 

kulturella eller etniska bakgrund.
199

 Resultatet blir således att etniska      

minoritetsgrupper riskerar att särbehandlas negativt eftersom de i större  

utsträckning kommer att misstänkliggöras. Scenariot rimmar enligt min  

mening illa inte minst med principen om likhet inför lagen eftersom risken 

finns att personer antas agera utifrån hedersmotiv enbart på grund av sin 

etniska bakgrund. Peczeniks definition av rättssäkerhet tar utöver förutse-

barhetskravet även sikte på att rättsliga beslut ska vara etiskt godtagbara. Att 

göra skillnad mellan människor på grund av deras etniska, kulturella eller 

religiösa tillhörighet – vilket i förlängningen riskerar bli resultatet av straff-

skärpningsgrunden – är enligt min mening knappast etiskt godtagbart.  

 

Slutsatsen kan således dras att det teoretiskt finns förutsättningar att införa 

hedersmotiv som straffskärpande grund i BrB 29 kap 2 §. Tanken är god 

och skulle i bästa fall innebära ett synliggörande av det hedersrelaterade 

våldet och ett verktyg för rättsväsendet att i högre grad uppmärksamma  

hedersmotivet. Uppmärksammandet är viktigt inte minst för att kunna till-

godose offrens behov av adekvat upprättelse. Mot bakgrund av de           

tillämpningsproblem som jag belyst ovan anser jag emellertid inte att ett 

sådant upptagande i nuvarande läge vore lämpligt. I ljuset av vad som fram-

kommer av rättsfallsanalysen kommer lämpligheten av att införa heders-

motiv som straffskärpande grund vidare att undersökas i den avslutande 

analysen.  
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 Se avsnitt 3.8 
199

 Jfr Åklagarmyndighetens handbok i avsnitt 2.3.2 där vissa etniska bakgrunder räknas 

upp som exempel på ”varningssignaler”. 
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4 Rättsfallsanalys  

4.1 Introduktion 

Rättsfallsanalysen tar sikte på fyra analytiska teman utifrån resonemang – 

eller avsaknad av resonemang – kring heder i de granskade domarna. I   

avsnitt 4.2 granskas och analyseras hur domstolen resonerar kring heder i de 

avgöranden då hederskontexten tagits upp av domstolen. Framträdande i 

några av fallen är resonemang kring parternas kulturella bakgrund. Dessa 

resonemang behandlas i avsnitt 4.3. I flera av de granskade avgörandena har 

hederskontexten fått betydelse för domstolens bedömning på olika sätt.  

Detta utreds och analyseras i avsnitt 4.4. Slutligen tar avsnitt 4.5 sikte på de 

avgöranden där resonemang kring heder saknas från domstolens sida, trots 

att gärningen uppges eller påstås ha begåtts med hedersmotiv.  

 

4.2 Föreställningar om heder 

I flera av de granskade avgörandena har domstolarna valt att i domen reso-

nera kring om gärningen företagits i en hederskontext. Hur utförligt domsto-

len resonerar kring heder, och – som kommer att framgå av avsnitt 4.4 – 

vilken betydelse hederskontexten får för bedömningen, varierar emellertid 

mycket mellan domarna. Domstolarna går från att utförligt resonera kring 

hederskontextens föreliggande och betydelse till att kort nämna heder utan 

att närmare förklara hederns innebörd.  

 

Ett exempel på det senare går att finna i ett mål där en 17-årig man dömdes 

för mord på sin syster.
200

 Målsägarbiträdet gjorde i tingsrätten ett tillägg till 

åklagarens gärningsbeskrivning med påståendet att gärningen begåtts med 

hedersmotiv. Vidare tillades att gärningen ingått i ett led i att förebygga att 

kvinnan drog skam över familjen och beröva henne möjligheten att fritt 

forma sitt liv.
201

 Från målsägandesidan underströks att den mördade kvinnan 

levt i en hederskontext. Kvinnans halvsyster anförde exempelvis att kvinnan 

”levde i en familj vars kultur var starkt präglad av kurdiska/irakiska nor-

mer”
202

 och att hon blivit kontrollerad och begränsad i sin livsföring av sin 

familj i syfte att upprätthålla dessa normer. Vidare hölls vittnesmål med en 

polis som är expert på hedersnormer och hedersbrott. Polisen förklarade 

hedersnormernas innebörd och bakomliggande mekanismer. Heders-

normerna uppgavs vara viktiga för många i den kurdiska gruppen till vilken 

familjen hörde.
203

 Resonemanget motsvarar i hög grad Wikans förklarings-

modell beträffande heder.
204

 Hovrätten ifrågasatte inte vad hedersnormerna 
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 Hovrätten över Skåne och Blekinge, B 334-13, Lunds tingsrätt, B 2126-12.  
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 Se avsnitt 2.2.1. 
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innebar och gjorde inga referenser till parternas kulturella bakgrund, utan 

konstaterade endast att ett hedersmotiv förelåg:  

 
”[d]et framstår enligt hovrättens mening som tydligt att gärningen begåtts 

som en reaktion på [offrets] sätt att leva och önskan att själv bestämma över 

sitt liv. Lika med tingsrätten menar hovrätten att det är visat att motivet till 

gärningen varit att återupprätta familjens heder.”
205  

 

Liknande resonemang – eller snarare avsaknad av resonemang – kring    

hedersmotivets föreliggande går att finna i ett annat mål avseende bland 

annat mord.
206

 I målet preciserade åklagaren i gärningsbeskrivningen att 

”motivet till gärningen har varit att återupprätta heder. Gärningen har ingått 

som ett led i att förebygga att [offret] drar skam över familjen, att beröva 

[offret] möjligheten att fritt utforma sitt liv och att göra självständiga 

val”
207

. I förhör med vittnen och målsäganden bekräftades att gärnings-

mannen kom från en grupp med mycket starkt hederstänkande och att han 

genom mordet skulle betraktas som en hjälte av gruppen. Såväl hovrätten 

som tingsrätten fann att åtalet var styrkt. Beträffande det påstådda heders-

motivet resonerade tingsrätten att ”[den tilltalades] syfte med mordet      

uppenbarligen var att återupprätta sin egen och sin familjs heder då han 

misstänkt att hans hustru varit otrogen och delgivit sin familj i sitt hemland 

dessa – uppenbarligen ogrundade – misstankar”
208

. Domstolen gick emel-

lertid inte närmare in på vad heder innebär, utan tycks basera sitt ställnings-

tagande på vad bland andra offrets syster anfört om gärningsmannens     

hederstänkande. Vad detta hedersmotiv innebar för domstolens bedömning 

framgår inte av domen.  

 

I de ovan nämnda rättsfallen förs en retorik kring heder på målsägandesidan 

som även återfinns i andra mål
209

 och som i hög grad överensstämmer med 

den förklaringsmodell som förespråkas av bland andra Wikan. Domstolarna 

går inte närmare in på hur heder ska förstås utan grundar sin bedömning på 

målsägandesidans argumentation. Det kan därför hävdas att domstolarna 

indirekt företräder det kulturella perspektivet. Hederskontexten anses såle-

des bestå i mycket starka patriarkala strukturer där rykte och skam står i 

centrum och hedern är kopplad till kvinnans sexualitet.  

 

Även om det således i flera fall konstateras att gärningen begåtts med     

hedersmotiv utan att domstolen går närmare gå in på hedersbegreppets 

komplexitet, kan det i andra domar anas en vilja från domstolens sida att 

närmare förklara vad heder i det aktuella sammanhanget faktiskt är. Så är 

fallet i ett mål avseende bland annat grov kvinnofridskränkning och grov 

fridskränkning, begångna av en man gentemot sin hustru och sina döttrar.
210

 

Av tingsrättens dom framgår att familjen kom från irakiska Kurdistan. I för-
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hör beskrev målsäganden en vardag präglad av våld, hot och kontroll, sam-

tidigt som den tilltalade samt sönerna i familjen tillbakavisade dessa uppgif-

ter och hävdade att familjen levt som en ”normal” familj där var och en själv 

haft friheten att forma sina liv.
211

  

 

Tingsrätten gjorde i domen ett försök att närmare förklara vad begreppet 

heder innebär och resonerade därvid att ”begreppet heder kan ha olika bety-

delser men en betydelse kan vara att en familj lever i en traditionell patriar-

kal familjestruktur där heder spelar en avgörande roll och mannens anseende 

är det viktigaste”
212

. Domstolen gjorde alltså inte, som i målen ovan, en  

enkel hänvisning till hedersbegreppet utan beaktade att begreppet inte på 

något sätt har en självklar och i alla avseende enkel förklaring. Den förståel-

se av heder som kan urskiljas i domen återspeglar i hög grad den kulturella 

förståelsen av hedersrelaterat våld som även återfinns i Åklagarmyndighe-

tens handbok. Tingsrätten konstaterade att det ”i målet har anförts att famil-

jen levt i en hederskultur utan att det gjorts gällande att hederskulturen varit 

ett motiv till gärningarna”
213

. Vad domstolen här tar fasta på är att en gär-

ning inte nödvändigtvis behöver vara begången med hedersmotiv bara för 

att det kan konstateras att parterna uppbär hedersnormer. Vad domstolen 

menar att ett konstaterat hedersmotiv hade inneburit för den rättsliga       

bedömningen framgår emellertid inte.  

 

Benägenheten att tolka in hedersmotiv i en gärning endast på grund av att 

den ägt rum i en familj som uppfattas befinna sig i en hederskontext är där-

emot märkbar i ett mål avseende bland annat olaga hot.
214

 En man hade  

uttryckt dödshot gentemot sin före detta hustru, dels direkt mot henne och 

dels genom dottern. Tingsrätten beskrev i domen – något som inte direkt 

förekommer i övriga granskade domar – hur parterna hade uppträtt under 

rättegången och vilket intryck de därigenom förmedlat. Tingsrätten anförde 

därvid att målsäganden ”givit ett klart kuvat intryck under förhandlingen”, 

uppvisat svårigheter med språket och den svenska kulturen samt framstått 

som ”mindre, för att inte säga mycket mindre, assimilerad i det svenska 

samhället” än den tilltalade mannen, som uppges ha uppträtt ”otvunget och 

ledigt”.
215

 Utifrån vad som framgår av domen hade vare sig åklagaren, mål-

säganden eller den tilltalade hävdat att gärningen begåtts med hedersmotiv 

eller ens nämnt begreppet heder. Trots detta menade tingsrätten att gärning-

en var ett ”klart uttryck för s.k. hederskultur, innefattande kontroll och makt 

över en annan kvinna”
216

. Någon alternativ förklaring till gärningarna än att 

det rört sig om en ”hedersrelaterad kulturyttring” kunde tingsrätten inte fin-

na. Bedömningen tycks ha grundats på att målsäganden uppgett att gärning-

en var ett försök att kontrollera och styra henne att inte arbeta, eftersom det 

skämde ut den tilltalade och hans släkt. Den tilltalade hävdade i sin tur att 

gärningen grundades på att han var arg över att umgänget med de gemen-
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samma barnen inte fungerade.
217

 Tingsrätten tolkade alltså själv måls-

ägandens berättelse som att den tilltalade agerat med ett hedersmotiv utifrån 

den kontext parterna levt i. Hovrätten diskuterade över huvud taget inte  

hedersmotivet eller hederskontexten, men delade tingsrättens bedömning 

beträffande åtalet om olaga hot.
218

 

 

Bilden som tingsrätten i det nämnda målet indirekt förmedlar kan tolkas 

som att våldet förläggs hos den ”främmande” ojämnställda kulturen, långt 

bort från den svenska jämställda kulturen.
219

 Bilden överensstämmer även 

med den schabloniserade och förenklade bild av invandrarfamiljen som 

Darvishpour och de los Reyes kritiserar.
220

 Tingsrättens användning av   

hedersbegreppet kan enligt min mening i det närmaste hänföras till det   

kulturella perspektivet, i och med att bilden av en ”hederskultur” med den 

förtryckta kvinnan och den patriarkale mannen är så pass framträdande. 

Samtidigt tar tingsrätten inte upp vare sig parternas ursprung eller deras  

religion. Det kan tolkas som en ambition att inte peka ut särskilda nationali-

teter eller religioner som bärare av hedersnormerna.
221

 Däremot förekommer 

det i andra mål att rätten tar upp den kulturella, etniska eller religiösa bak-

grunden i samband med heder.
222

  

 

Även i ett mål avseende misshandel och olaga frihetsberövande är domsto-

lens hedersresonemang nära knutet till förståelse kring ”främmande” kultu-

rer och kulturella yttringar.
223

 Tingsrätten förde i domskälen ett utförligt 

resonemang kring den aktuella familjens eventuella tillhörighet till en    

”hederskultur”. Tingsrätten anförde därvid att det inte fanns skäl att ifråga-

sätta förekomsten av allvarliga hot i den situation som beskrivits i målet 

eftersom ”sådana hot förekommer och verkställs inom vissa folkgrupper 

som upprätthåller en s.k. hederskultur. En del av dessa folkgrupper kommer 

från Irak”
224

. Tingsrätten konstaterade att familjen, som kom från Irak, kun-

de anses tillhöra en sådan kultur. Bedömningen grundades framförallt på att 

familjen uppvisade tydliga tecken på att vara ”underordnad ett patriarkalt 

välde”
225

 där kvinnorna måste lyda männen och där de yngre måste lyda de 

äldre. Därutöver låg till grund för tingsrättens uppfattning bland annat att 

familjemedlemmarna, så fort de uppnått myndighetsålder, gift sig med en 

släkting som befunnit sig utomlands. Detta uppfattades som en strävan efter 

att konsolidera familjen, vilket tingsrätten menade både underbygger och 

stärker en föreställning om att ”familjen är ett eget land”
226

. Tingsrätten  

menade att detta talade för att familjen och släkten omfattades av ”heders-
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kulturen”. Vidare uppmärksammade tingsrätten att den tilltalade mannen 

omsvärmades av gåvor och omkramningar av samtliga inblandade i målet 

efter huvudförhandlingen. Det ansågs bekräfta bilden av att männen blev 

förlåtna för vad de än gjort, vilket i sin tur förstärkte bilden av tillhörighet 

till en ”hederskultur”. Även hovrätten ansåg det uppenbart att de tilltalade 

männen utsatt målsägandena för ”en hedersrelaterad maktutövning”.
227

  

 

Det kan således konstateras att domstolens resonemang även i senast nämn-

da mål i stor utsträckning kan hänföras till det kulturella perspektivet på 

hedersrelaterat våld. En fördel med nämnda förhållningssätt är att heders-

retoriken i domarna i flera fall bidrar till en förståelse för varför gärningen 

ägt rum, utan att för den sakens skull ursäkta den. Genom att förstå varför 

en gärning äger rum och vilka normer och värderingar som ligger bakom 

gärningen, förbättras förutsättningarna att kunna bedöma målet på ett     

adekvat sätt.  

 

I ett av de granskade målen framstår kontrasten mellan det kulturella per-

spektivet och det könsmaktsrelaterade perspektivet som tydlig.
228

 Den till-

talade mannen, som var kurd men uppvuxen i Sverige, uppgavs i bakgrun-

den till målet bland annat ha haft svårt att kontrollera sitt häftiga humör och 

sin svartsjuka, vilket ska ha gått ut över hans sambo som var en svensk 

kvinna. Kvinnan berättade i förhör att mannen kontrollerat och isolerat  

henne.
229

 Vare sig åklagaren eller målsäganden påstod att paret levde i en 

hederskontext eller att brottet skulle ha begåtts med ett hedersmotiv. Trots 

detta uttalade tingsrätten:  

 
”[den tilltalade] har agerat med psykopatisk elakhet och helt utan empati var-

vat med stunder av självömkan då han sökt [målsägandens] stöd för upplevda 

egna bekymmer. Hans beteende är helt groteskt och främmande för den väs-

terländska kulturen. I gärningen finns ett betydande mått av s.k. heders-

relaterad brottslighet som fortfarande lever kvar, som i det aktuella fallet, hos 

vissa invandrade kurdiska män gentemot sina kvinnor.”
230

 

 

Tingsrättens formulering är anmärkningsvärd och visar enligt min mening 

på en grad av fördomsfullhet och bristande insikt som inte kan accepteras. 

Vad tingsrätten indirekt säger är att dessa kontrollerande och psykopatiska 

tendenser skulle vara något som bara kan tillskrivas män från andra kulturer 

– eller kurdiska män specifikt. Ställningstagandet verkar tillsynes ha grun-

dats enbart på att mannen i fråga var just kurd. Tingsrättens resonemang 

förstärker enligt min mening bilden av ”invandrares kultur” som något 

främmande och kvinnoförtryckande förlagt långt från den jämställda väster-

ländska kulturen.  

 

Hovrätten intog emellertid en radikalt motsatt inställning i förhållande till 

tingsrätten och anförde att gärningen snarare gav uttryck för ”sådan svart-
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sjuka och sådant kontrollbehov som torde förekomma i alla kulturer”
231

. 

Hovrättens ställningstagande kan således enligt min mening hänföras till det 

mer könsmaktsrelaterade perspektivet på hedersrelaterat våld. Hovrätten 

tycks vilja ta avstånd från synen på invandrares våld som något främmande 

och väsensskilt från svenskars våld och sätter enligt min mening istället fo-

kus på likheterna mellan allt slags våld som kan förekomma i alla kulturer.  
 

4.3 Parternas kulturella bakgrund  

Som konstaterats i avsnitt 4.2 förekommer det i flera mål att domstolarnas 

föreställning om heder kan hänföras till det kulturella perspektivet på      

hedersrelaterat våld. Det händer även att domstolen resonerar kring parter-

nas kulturella bakgrund specifikt, inte nödvändigtvis i samband med heder. 

Två av de granskade fallen kan belysa hur olika resonemangen kring parter-

nas kulturella bakgrund kan se ut och vilken betydelse denna bakgrund kan 

få.    

 

Ett exempel där resonemang kring kulturell bakgrund och innebörden därav 

var framträdande är ett mål beträffande grov kvinnofridskränkning.
232

 I  

målet användes referenser till parternas kulturella bakgrund genomgående 

för att poängtera att den rättsliga bedömningen av olika omständigheter ser 

likadan ut oavsett kulturell bakgrund. Målsäganden var av kurdiskt ursprung 

men var uppvuxen i Danmark och uppgavs i domen till stor del vara       

”inlemmad i en nordvästeuropeisk kultur när det gäller bland annat kvinnans 

rättigheter och ställning i äktenskapet”
233

. Den tilltalade mannen kom till 

Sverige från Turkiet med anledning av parets arrangerade giftermål och 

uppgavs i domen ha haft förväntningar på att få vara den som – i egenskap 

av man – styrde familjen. I förhör och argumentation fick den kulturella 

bakgrunden tjäna som förklaring till flera olika omständigheter kring      

gärningarna. Även om tingsrätten därmed ansåg sig nödgad att behandla 

detta i domskälen underströk tingsrätten genomgående i domen att parternas 

kulturella bakgrund – och den påstådda innebörden därav – inte på något 

sätt kunde påverka domstolens bedömning i någon riktning.  

 

Målsägandens syster anförde att kvinnan underlåtit att anmäla brotten efter-

som skam och vanära skulle dras över hennes släkt om hon blandade in 

myndigheter för att lösa problem inom äktenskapet. Tingsrätten konstatera-

de emellertid att den omständigheten att målsäganden anmält sin man först 

efter år av misshandel inte är något kulturspecifikt, utan vanligt förekom-

mande i många mål av denna typ. Samma förhållningssätt till den kulturella 

bakgrunden intog tingsrätten beträffande försvarets påstående att kvinnan 

skulle ha ”förstorat” gärningarna i syfte att få till stånd en skilsmässa utan 

att dra skam över sin familj. Tingsrätten konstaterade därvid att det även i 

alla andra mål av denna typ kan finnas anledning att förstora upp gärningar, 
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något tingsrätten för övrigt inte ansåg att målsäganden hade gjort. Tingsrät-

ten tog med andra ord genomgående avstånd från att ge den kulturella    

bakgrunden betydelse för bedömningen på något sätt – vare sig till den till-

talades fördel eller nackdel.
234

 

 

Genomgående i domen använde tingsrätten formuleringar som ”i andra mål 

av denna typ” och dylikt, och avstod således från att sätta gärningarna i  

någon form av kulturell kontext. De i målet föreliggande omständigheterna 

bedömdes inte annorlunda för att parterna hävdade att de levde efter andra 

kulturella normer än de västerländska. Huruvida de aktuella gärningarna 

utförts med hedersmotiv eller inte var aldrig uppe för bedömning, ändå kan 

det konstateras att domstolen indirekt tog avstånd från en kulturell förståelse 

av våld. Resonemanget överensstämmer med utgångspunkten att domstolar-

na inte ska ta hänsyn till parternas kulturella bakgrund vid sin bedömning.  

 

Hänsyn till kulturell bakgrund togs emellertid i ett annat mål, där måls-

ägandens kulturella bakgrund fick betydelse för domstolens bedömning.
235

 

Målet avsåg våldtäkt mot barn och gärningsmannen var en vän till målsä-

gandens familj, tillika pappa till målsägandens lekkamrat. Båda familjerna 

hade delvis sitt ursprung i Irak och var medlemmar av samma religiösa sam-

fund.
236

  Hovrätten uttalade att ”målsäganden, vilket [den tilltalade] känt till, 

[har] befunnit sig i en extra utsatt situation med hänsyn till sin kulturella 

bakgrund”
237

. Vilka aspekter av denna kulturella bakgrund som hovrätten 

avsåg med sin formulering framgår emellertid inte. Inte heller tingsrättens 

dom ger ett tydligt svar på denna fråga. Viss ledning ger förhöret med    

målsägandens mor, som uppger att hon uppfostrat sin dotter strängt beträf-

fande förhållningssättet till män – ”ingen vill gifta sig med någon som inte 

är oskuld”
238

.  

 

Av förhör med målsäganden framgick vidare att hon skämts mycket över 

övergreppen och att hon haft svårt att berätta om dessa för sina föräldrar.
239

 

Det torde dock enligt min mening vara vanligt förekommande i mål av  

denna typ – oavsett parternas kulturella bakgrund. Det går inte att dra någon 

slutsats om det är de starka oskuldsnormerna hemifrån som hovrätten ansåg 

försätta målsäganden i ”en extra utsatt situation”. Hovrättens formulering 

skulle om man hårdrar det kunna tolkas som att övergrepp mot flickor med 

utländsk bakgrund skulle vara värre än andra övergrepp mot barn, eftersom 

dessa flickor anses vara mer utsatta. Det är emellertid svårt att föreställa sig 

att det var detta domstolen avsåg med sin formulering. Att beakta någons 

kulturella bakgrund i juridiskt hänseende på detta sätt är inte minst ofören-

ligt med principen om likhet inför lagen. Min uppfattning är dessutom, oav-

sett vad domstolen avsåg med sin formulering, att vaga hänvisningar till 

parters ”kulturella bakgrund” leder till ett ökat ”vi-och-dem”-tänkande där 
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det som inte uppfattas vara västerländsk kultur blir något främmande och 

avvikande. Uppfattningen är även svår att förena med det könsmakts-

relaterade perspektivet eftersom våld av och mot utländska personer i så fall 

skulle anses vara värre än annat våld.    

 

4.4 Hederns betydelse för den rättsliga 
bedömningen 

I flera av de mål som tagits upp i avsnitt 4.2, där domstolen resonerat kring 

heder, fick hedersmotivet på olika sätt betydelse för den rättsliga bedöm-

ningen. Bland annat konstaterades i flera av domarna att försvårande      

omständigheter förelåg, vilket överensstämmer med vad som framgick av 

avsnitt 3.4.1. Vilka dessa försvårande omständigheter är preciseras emeller-

tid inte i alla domar. I vissa av domarna förekommer vidare att domstolen 

hänvisar till det bakomliggande hedersmotivet i samband med resonemang 

om försvårande omständigheter. Ett exempel på detta är det mål som togs 

upp i avsnitt 4.2 där en 17-årig man befanns skyldig till mord på sin sys-

ter.
240

 Hovrätten konstaterade vid straffvärdebedömningen att ”det extrema 

våld som [den tilltalade] utövat vid mordet och det hedersrelaterade motivet 

till gärningen utgör emellertid så synnerligen försvårande omständigheter 

[…] att straffvärdet för en vuxen gärningsman motsvarar livstids fängel-

se”
241

. Jag uppfattar hovrättens resonemang som att hedersmotivet här ges 

självständig betydelse för straffvärdet och att hedersmotivet således i sig 

anses vara försvårande.  

 

Även i ett mål som avsåg olaga hot gav tingsrätten hedersmotivet betydelse 

för straffvärdet när den konstaterade att ”gärningarna motsvarar något högre 

straffvärde än vad motsvarande gärningar utan uttalat hedersrelaterat syfte 

normalt motsvarar”
242

. Helt självständig betydelse hade hedersmotivet emel-

lertid inte, utan tingsrätten verkade mena att motivet innebar att den tilltala-

de genom gärningen ”angripit [målsägandens] människovärde och försökt 

snärja hennes självklara rätt till frihet, frid, lycka och framtid och således 

hennes rätt till ett fullvärdigt och självständigt liv samt trygghet”
243

. Hovrät-

ten gick inte in på hedersmotivet över huvud taget, men konstaterade att 

straffet skulle sättas lägre än vad tingsrätten gjort. Det ska tilläggas att den 

tilltalade dömdes för färre åtalspunkter i hovrätten än i tingsrätten vilket, 

även om det inte framgår av hovrättens dom, torde ha påverkat straff-

värdet.
244

  

 

Det händer även att domstolen inte ger hedersmotivet någon självständig 

betydelse, men väl ett slags ”stödjande” funktion för klargöra att vissa    

omständigheter föreligger. I detta avseende kan nämnas ett mål avseende 
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mord där tingsrätten fann att gärningen begåtts med ett tydligt heders-

motiv.
245

 Tingsrätten skrev att ”gärningen var en reaktion på den kränkning 

av [den tilltalades] heder som han uppfattat att [offret] utsatt honom för när 

hon valde att inte fortsätta deras relation”
246

. Tingsrätten gick visserligen 

inte närmare in på vad detta hedersmotiv innebar för straffvärdet eller den 

rättsliga bedömningen i övrigt. Däremot uppfattar jag det som att tingsrätten 

använde motivet för att visa att det sammantaget
247

 kunde anses styrkt att 

gärningsmannen hade klar avsikt och uppsåt att döda målsäganden när han 

sökte upp henne.
248

 Min tolkning är därför att hedersmotivet i detta fall ges 

en slags stödjande funktion för tingsrättens bedömning.   

 

Samma tolkning kan göras beträffande ett mål där en man mördades av sin 

flickväns familj.
249

 I såväl tingsrätten som hovrätten dömdes flickvännens 

bror för dådet. Flickvännens föräldrar, som stod åtalade som medgärnings-

män, friades då det inte ansågs stå utom rimligt tvivel att de varit delaktiga. 

Samtidigt underströk domstolen att det på grund av den tekniska bevisning-

en var osannolikt att brodern begått gärningen ensam.
250

 Efter avtjänat straff 

beviljade HD resning sedan brodern inför stundande utvisning framkommit 

med uppgifter om att han i själva verket blivit övertalad av sina föräldrar att 

ta på sig dådet. Efter ny prövning i hovrätten konstaterade rätten att denna 

nya utsaga måste ses i ljuset av familjens ”kulturella bakgrund” och att   

utsagan stämde ”mycket väl med vad man har att förvänta sig vid ett heders-

relaterat brott”
251

. Hovrätten menade att hedersmotivet i sig gav ett starkt 

stöd för att föräldrarna medverkat till mordet. I kombination med framförallt 

teknisk bevisning kunde föräldrarna därmed dömas för mord. Brodern    

ansågs endast ha medverkat i mindre mån.
252

   

 

Hovrätten använde således hederskontexten till stöd för bedömningen att 

föräldrarna medverkat till gärningen. Min tolkning är därför att heders-

motivet ges en stödfunktion för att indikera att den kollektiva dimensionen 

av hedersrelaterade brott föreligger. Hedersmotivet påverkade däremot inte 

straffmätningen, utan hovrätten konstaterade endast att gärningen hade ett 

mycket högt straffvärde.
253

 Sättet hovrätten använde hedersmotivet på 

stämmer väl överens med Mahmoudis synsätt på hedersbrotten som fram-

gick av avsnitt 3.7. Hovrätten ansträngde sig för att förstå mekanismerna 

bakom det hedersrelaterade våldet utan att rättsligt bedöma gärningen på 

andra sätt än gärningar utan hedersmotiv.  
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Granskningen av rättsfallen visar även att heder kan få betydelse för dom-

stolens bedömning när parterna bedöms leva i en hederskontext, utan att 

själva gärningen begåtts med hedersmotiv. Så var fallet i ett mål avseende 

bland annat grov kvinnofridskränkning.
254

 Kvinnorna i den aktuella familjen 

berättade i förhör om en vardag präglad av våld, hot och kontroll, medan 

männen i familjen målade upp en radikalt motsatt bild. I domen använde 

tingsrätten hederskontexten för att motivera att kvinnornas uppgifter fram-

stod som mer sannolika än männens. Hederskontexten, att familjen levt i en 

traditionell patriarkal familjestruktur där heder och mannens anseende står i 

centrum, ansågs kunna förklara varför sönerna i familjen förnekat att det 

förekommit våld, hot och kontroll i familjen. Tingsrätten menade dessutom 

att sönernas förnekande i sin tur ytterligare bekräftade att familjen levt i en 

hederskontext.
255

 Tingsrätten gav således här hederskontexten ett slags stöd-

funktion i sin bedömning och använde hederskontexten för att förstå indivi-

dernas berättelser och dynamiken i familjen. Denna tendens urskiljs även i 

det mål avseende misshandel och olaga frihetsberövande som togs upp i 

avsnitt 4.2, där familjen ansågs tillhöra en ”hederskultur” med en stark pat-

riarkal familjestruktur.
256

 I det aktuella målet, där en far och hans son stod 

åtalade, ansåg hovrätten det uppenbart att sonen ”stått i ett sådant lydnads-

förhållande till sin far att hans – [sonens] – delaktighet i frihetsberövandet 

av [målsäganden] väl kan bedömas som mindre grovt”
257

. Hovrätten använ-

de således familjens hederskontext och familjestruktur för att förstå gär-

ningen och för att grunda bedömningen att sonen inte haft någon reell möj-

lighet att motsätta sig sin fars vilja.  

 

Tingsrätten i det nämnda målet använde vidare hederskontexten för att   

underbygga slutsatsen att målsägandena av rädsla ändrat sina berättelser vid 

huvudförhandlingen i förhållande till vad de uppgett vid tidigare polisför-

hör. Under huvudförhandlingen uppgav målsägandena, till skillnad från i 

tidigare förhör, att de tilltalade inte gjort sig skyldiga till de i åtalet angivna 

gärningarna. Tingsrätten lade därför de tidigare berättelserna till grund för 

sin dom. Tingsrätten gav således enligt min mening även i detta avseende 

hederskontexten ett slags stödjande funktion för att förklara varför måls-

ägandena var rädda. Hovrätten förtydligade att ”domstolsuppgifterna” dess-

utom framstått som uppenbart osanna.
258

 

 

Tingsrättens ställningstagande i nämnda mål skiljer sig från ett annat mål 

där målsäganden till viss del ändrade sin berättelse under rättegången.
259

  

Domstolen konstaterade i det senare målet helt enkelt att det är vanligt att 

målsäganden ändrar sin berättelse när det rör sig om våld inom familjen, 

oavsett vilken kulturell bakgrund målsäganden har. Domstolen gick således 

inte in på familjestrukturen eller förekomst av hederskontext för att förklara 
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varför målsäganden ändrat sin berättelse.
260

 Det förekommer även i andra 

domar att målsäganden ändrat sin berättelse radikalt utan att domstolen gick 

in på målsägandens utsatta ställning i hederskontexten, eller ens resonerade 

kring varför målsäganden ändrat sin berättelse.
261

  

 

Ett annat mål där domstolen inte tog hänsyn till kvinnors utsatta position i 

hederskontexten var ett mål där hedersresonemang förekom i ett vittnes-

förhör, men där omständigheterna kring målet markant sticker ut från övriga 

granskade domar.
262

 En kvinna dömdes i hovrätten för misshandel eftersom 

hon underlåtit att ta sin fyra månader gamla dotter till läkare efter att barnets 

far grovt misshandlat dottern. Familjen kom ursprungligen från Kosovo och 

framförallt i hovrätten argumenterades för att kvinnan levt i en ”heders-

kultur” som i praktiken påverkat hennes handlingsutrymme. I vittnesmål 

framgick att kvinnans hyst en mycket stark rädsla för sin man, som i sin tur 

målades upp som en mycket dominant person. Kvinnan uppgav även själv 

att mannen och hans familj, utifrån vad som gäller enligt hennes kultur, 

skulle ta dottern ifrån henne om hon gick med dottern till en läkare.
263

   

Varken tingsrätten eller hovrätten tog emellertid upp den omnämnda heders-

kontexten och dess inverkan på kvinnans situation. Tingsrätten konstaterade 

endast att det förhållandet att hon känt sig kontrollerad och rädd för sin man 

inte kunde påverka ansvarsbedömningen.
264

 Hovrätten skrev att det stod 

klart att hon ”känt sig mycket pressad i sin situation”
265

, men att det inte 

innebar att det förelegat en nödsituation, vilket försvaret argumenterade för. 

Hederskontexten fick således inte betydelse för domstolens bedömning. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att hedersmotiv och det faktum att par-

terna anses leva i en hederskontext kan få såväl en självständig betydelse 

som ett slags stödjande funktion där en föreliggande hederskontext gett vid 

handen att vissa omständigheter förelegat.
266

 Därutöver förekom det även i 

ett mål att tingsrätten talade om hedersrelaterat våld som en ”särskild brotts-

typ” som ökar svårighetsgraden av ett övergrepp. Vad tingsrätten baserade 

detta ställningstagande på framgår emellertid inte. Hovrätten menade att 

gärningen inte varit hedersrelaterad, men gick inte närmare in på vad det 

hade inneburit om den varit det.
267
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4.5 Avsaknad av hedersresonemang  

Även om resonemang kring heder och kultur, som framgick av analysen 

ovan, är framträdande i många av de granskade domarna, förekommer det 

även att domstolen inte alls går in på om gärningen varit hedersrelaterad, 

trots att detta direkt eller indirekt framkommer genom parts- eller vittnes-

förhör eller av omständigheterna i målet. 

 

Ett exempel på det senare är ett mål beträffande mord där varken tingsrätten 

eller hovrätten – trots påtaglig hedersretorik i argumentation och förhör med 

både målsägande och tilltalad – valde att beröra det påstådda heders-

motivet.
268

 I målet fanns ett uttalat hedersmotiv. Gärningsmannen, som  

angav sig själv, uppgav att han dödade sin dotter på grund av att hon betett 

sig på ett i hans mening oacceptabelt sätt vilket hade skadat hans heder. Det 

oacceptabla beteendet bestod bland annat i att ha ”orsakat” skilsmässa från 

sin make och ”uppträtt flirtigt” mot andra män. Han ansåg sig därför inte ha 

någon annan utväg än att döda henne.
269

 Såväl tingsrätten som hovrätten 

bedömde, utan att ta upp det uttalade hedersmotivet, att gärningen mot-

svarade livstids fängelse på grund av alla de försvårande omständigheter 

som präglade gärningen.
270

  

 

Domstolens bedömning kan relateras till Mahmoudis uppfattning om att 

rättsväsendet bör markera mot hedersmord med hårda straff, utan att göra 

skillnad på mord och hedersmord och utan hänsyn till extrajudiciella sociala 

eller kulturella värderingar.
271

 Avsaknaden av hedersretorik i domskälen 

innebär i praktiken att den hedersrelaterade gärningen likställs med annat 

våld mot kvinnor. Det skulle därför enligt min mening kunna argumenteras 

för att domstolens föreställning om heder i detta fall indirekt kan hänföras 

till det mer könsmaktsrelaterade perspektivet på hedersrelaterat våld. Ett 

mord är därmed ett mord, och det är de föreliggande försvårande omstän-

digheterna, inte hedersmotivet i sig, som påverkar straffvärdet. I förläng-

ningen minskar detta förhållningssätt risken för en differentiering där det 

”kulturellt främmande” våldet ses som värre än det ”svenska” våldet. Sam-

tidigt kan förhållningssättet leda till att bevisning och vissa relevanta      

omständigheter – exempelvis våldets eventuella kollektiva karaktär – riske-

rar att gå förlorade.   

 

En liknande tolkning av domstolens förhållningssätt till heder kan göras 

beträffande ett mål avseende bland annat försök till människorov och grov 

misshandel.
272

 I målet argumenterades det från målsägandesidan att famil-

jen, som härstammade från Irak, levt i en ”stark hederskultur”
273

. Måls-

äganden berättade att hon, genom att ha separerat från sin make och gift om 

sig med en ny man, ansågs ha kränkt familjens heder. Hon menade således 
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att den tilltalade före detta makens handlingar var ett utslag av denna      

hedersmentalitet. Tingsrätten nämnde över huvud taget inte denna påstådda 

hederskontext utan anförde att ”det får anses stå klart att [den tilltalade] 

hade ett motiv för att hämnas på och skada [målsäganden]”
274

. Tingsrätten 

tycks därvid ha syftat på att den tilltalade kort före händelsen fått vetskap 

om att målsäganden ingått äktenskap med en ny man.
275

  

 

Inte heller i detta mål gjorde domstolen således skillnad på hedersvåld och 

mäns våld mot kvinnor. Gärningen förklarades snarare utifrån svartsjuka 

eller hämnd – något som inte begränsas till en viss kultur. Förhållningssättet 

förekommer även i andra mål där domstolarna inte bemöter påståenden om 

heder.
276

 I ett mål beskrivs exempelvis ett underförstått bakomliggande  

hedersmotiv som ”bestraffningsmotiv”.
277

 Domstolarnas val att undvika 

hedersbegreppet och hederskontexten trots att dessa påtalas av parterna kan 

enligt min mening tolkas på åtminstone två sätt som inte nödvändigtvis ute-

sluter varandra. En tolkning är att rätten inte anser sig ha tillräcklig kunskap 

om hederskontexten och hur den tar sig uttryck. Att en gärning begåtts med 

hedersmotiv är som ovan klargjorts dessutom enligt nuvarande rättsregler 

varken en särskild brottstyp eller en uttryckligt försvårande omständighet. 

Inte heller föreligger någon fast praxis beträffande hedersmotivets betydel-

se. Det är således inte anmärkningsvärt om rätten inte vet hur den ska     

förhålla sig till hederskontexten. En annan tolkning är att domstolen rent 

faktiskt inte är av uppfattningen att en hederskontext generellt eller heders-

motiv specifikt ska ha någon rättslig betydelse. Den senare tolkningen kan 

hänföras till det könsmaktsrelaterade perspektivet genom att våld mot kvin-

nor ses som just våld mot kvinnor, oavsett kulturell kontext. 
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5 Avslutande analys  

Som framgick av det inledande kapitlet har uppsatsen haft två syften. Ett 

första syfte har varit att utreda förutsättningarna för att uppta hedersmotiv 

som straffskärpande grund i BrB 29 kap § 2 §, vilket analyserades och    

besvarades i uppsatsens tredje kapitel. Min slutsats var att ett sådant uppta-

gande inte är lämpligt, trots att förutsättningar att uppta en sådan straff-

skärpningsgrund rent teoretisk finns. Slutsatsen grundande jag framförallt på 

den tillämpningsproblematik som enligt min mening hade uppstått. Med 

utgångspunkt i de förklaringsmodeller som erbjuds i forskningen kring   

hedersrelaterat våld och Åklagarmyndighetens uppfattning, konstaterade jag 

att heder är ett komplext begrepp som enligt min mening är svårtillämpbart 

som straffrättsligt rekvisit.  

 

Det andra syftet har varit att utreda hur svenska domstolar resonerar kring 

heder och vilka förställningar om heder som därvid kommer till uttryck  

utifrån de forskningsperspektiv som presenterats i uppsatsens andra kapitel. 

I rättsfallsanalysen belystes att domstolarnas föreställning om heder i stor 

utsträckning kan hänföras till det kulturella perspektivet på hedersrelaterat 

våld. Analysen visade emellertid även att domstolarna inte är konsekventa 

vid uppmärksammande av heder och att det finns en variation i på vilket sätt 

hederskontexten påverkar den rättsliga bedömningen.  

 

Av rättsfallsanalysen framgick att ett utmärkande drag i de domar där heder 

diskuteras är att heder anses vara något främmande och något som existerar 

i andra kulturer. Resonemangen kan som nämnts i hög grad hänföras till det 

kulturella perspektivet på hedersrelaterat våld. Hedersrelaterat våld anses 

vara något kulturellt främmande, något som ”andra” ägnar sig åt och som i 

flera fall framställs som något som är svårt för någon som tillskriver sig 

”västerländska” värderingar att förstå. I dessa fall står det klart, även om det 

inte uttrycks direkt, att det hedersrelaterade våldet är något som inte kan 

likställas med annat våld inom familjen. I detta avseende delar jag, som jag 

tidigare framhållit, uppfattningen om att det finns mekanismer bakom det 

hedersrelaterade våldet som gör det svårt att i alla avseenden likställa med 

annat våld inom familjen. Det finns därför ett värde i att strukturer och vär-

deringar inom familjer uppmärksammas. Samtidigt är jag kritisk till en ”för 

stark” kulturell förståelse av hedersrelaterat våld som, utifrån vad som 

framkommit i flera av de granskade domarna, förmedlar en homogen, statisk 

och stereotyp bild av en kultur. En sådan bild kan enligt min mening dels 

misstolkas som att alla män med viss en bakgrund är potentiella heders-

våldsverkare, dels att allt våld som utövas av någon med denna bakgrund 

automatiskt ses som hedersrelaterat. Det senare var framträdande i tingsrät-

tens resonemang i dom i mål B 3623-05, där gärningen ansågs vara heders-

relaterad bland annat utifrån gärningsmannens kurdiska ursprung.
278

 Det kan 

tyckas självklart men förtjänar att förtydligas att hedersnormer inte delas av 

alla utländska män. Utländska personer kan, liksom alla andra, begå vålds-
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brott mot kvinnor utan ett bakomliggande hedersmotiv. Såväl genom att 

använda etniska eller kulturella stereotyper som att hänvisa till ett univer-

sellt våld försvåras bemötandet och insatserna mot hedersvåldet. När dom-

stolen använder hänvisningar till parternas kulturella, etniska eller religiösa 

bakgrund leder det till just en sådan stereotypisering. Hänvisningen säger 

egentligen inte mycket om just det individuella fallet. Jag drar mig därför 

för att använda begreppet ”hederskultur” då det ger en bild av att kulturen 

skulle vara homogen. Även inom de grupper som uppbär hedersnormer 

finns diversitet, och alla personer som värnar om sin heder är inte i stånd att 

bruka våld för att försvara eller återupprätta den.   

 

Det intersektionella perspektivet erbjuder en lösning på denna problematik 

genom att i större utsträckning utgå från det individuella fallet och se bor-

tom en homogen bild av hederskulturen och ”invandrarfamiljen”. I likhet 

med Darvishpour menar jag att det måste hållas i åtanke att det inom alla 

familjer – såväl utländska som svenska – kan finnas maktstrukturer som 

påverkas av faktorer som klasstillhörighet, socioekonomisk status och kultu-

rell bakgrund.
279

  

 

I Åklagarmyndighetens handbok används begreppet ”vanligt” familjemål 

för att beskriva det familjevåld som inte är att betrakta som hedersrelaterat 

våld.
280

 De mekanismer som ofta skiljer de olika typerna av våld åt är, som 

nämnts, enligt min mening reella skillnader som bör uppmärksammas för att 

utredningen och bedömningen ska kunna ske på ett adekvat sätt. Samtidigt 

är jag kritisk mot uppfattningen att allt våld i familjen som inte är heders-

relaterat skulle anses vara ”vanligt”. Enligt min mening resulterar denna 

retorik i att våldet förläggs långt ifrån ”vår” verklighet och blir något främ-

mande i förhållande till det svenska familjevåldet som är ”vanligt”. Med 

detta sagt vill jag inte förneka att problematiken finns och jag vidhåller   

vikten av att de särskiljande dragen hos det hedersrelaterade våldet upp-

märksammas.    

 

Rättsfallsanalysen visade att hederskontexten och hedersmotivets betydelse 

för den rättsliga bedömningen skiljer sig åt mellan de granskade domarna. 

Jag tolkade det som att domstolarna varierar mellan att ge hedersmotiv och 

hederskontext självständig betydelse och att ge dem en slags stödjande 

funktion för att visa att andra omständigheter föreligger.
281

 Enligt min    

mening finns ett viktigt värde i att uppmärksamma hederskontexten och i 

förekommande fall ge den en stödjande funktion för bedömningen. Det gäll-

er framförallt, som Mahmoudi uppmärksammar, den kollektiva karaktären 

av våldet. Det innebär dels att det kan finnas flera potentiella medgärnings-

män eller personer som medverkat till brott på olika sätt, dels att det finns en 

risk för att vittnen inom släkten eller i släktens omgivning inte kan eller vill 

ge ett tillförlitligt vittnesmål. Göta hovrätts dom i mål B 1338-11, där     

föräldrarna kunde dömas för mordet på dotterns pojkvän, är ett bra exempel 

på detta. Utan att på något sätt göra avkall på beviskravet ansträngde sig 
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domstolen för att förstå varför mordet begicks och därigenom se de meka-

nismer som karaktäriserar hedersbrott. Just denna förståelse är enligt min 

mening central vid uppmärksammandet av hedersmotivet. Genom att förstå 

de bakom-liggande mekanismerna ökar möjligheterna för att bedömningen 

sker på ett korrekt sätt och att offren får den upprättelse de är berättigade 

till. Uppmärksammandet bör emellertid göras utan lösa hänvisningar till 

etnisk bakgrund eller religiös tillhörighet.     

 

I flera av målen gavs, som konstaterats, domstolen hedersmotivet själv-

ständig betydelse för den rättsliga bedömningen. Jag har svårt att se vad 

domstolen grundar denna bedömning på, i synnerhet som grunden inte   

anges i domarna. Som konstaterats i avsnitt 3.7 är rättsläget oklart beträf-

fande hedersmotivets betydelse för den rättsliga bedömningen. I samman-

hanget bör därför uppmärksammas att Peczeniks rättssäkerhetskrav utgår 

från att rättsskipningens förutsebarhet ska vara grundad i rättsliga normer.
282

 

Att domstolen utan vare sig lagstöd eller vägledande praxis och utan att 

närmare förklara varför betraktar hedersmotiv i sig som en försvårande 

omständighet kan enligt min mening därför ifrågasättas utifrån ett rätts-

säkerhetsperspektiv. En straffskärpande grund som tar sikte på hedersmotiv 

skulle i teorin ge en lösning på problemet. Som har konstaterats i avsnitt 

3.9.3 är det emellertid tveksamt om en specifik straffskärpningsgrund för 

hedersmotiv utifrån rådande förhållningssätt skulle bidra till en större enhet-

lighet och förutsebarhet med tanke på framförallt definitionsproblematiken.  

 

Som jag ser det finns här en intressekollision som visar sig vid diskussionen 

kring lagstiftning om hedersmotiv. Mot det utsatta offret som har rätt till 

adekvat skydd och upprättelse står människor som på grund av sin härkomst 

riskerar att misstänkliggöras och diskrimineras. För att tillgodose de utsatta 

personernas behov av adekvat skydd krävs riktade insatser och ökad kun-

skap på olika myndighetsnivåer i samhället. Fokus måste framförallt ligga 

på förebyggande åtgärder. Sociala myndigheter måste lära sig att uppmärk-

samma de varningssignaler som indikerar att en individ lever med heders-

förtryck. Satsningar på breda sociala insatser är, som uppmärksammats i 

avsnitt 3.3.1, ett viktigt inslag i det kriminalpolitiska arbetet. Men räcker 

det? 

 

Mot bakgrund av vad som framkommit i uppsatsen är mitt svar på denna 

fråga nej. Straffrätten är enligt min mening inte det verktyg som bäst lämpar 

sig för att åstadkomma en förändring i synen på hedersnormer hos dem som 

upprätthåller normerna. Det är däremot av såväl praktisk som principiell 

vikt att hedersrelaterat våld uppmärksammas rättsligt. Att inte uppmärk-

samma hedersrelaterade aspekter bakom en gärning innebär som redan 

framhållits att flera mekanismer kring våldet riskerar att förbigås. Dessutom 

är det principiellt viktigt att det individuella offret får adekvat upprättelse. 

Det innebär inte minst att rättsväsendet bekräftar det offret varit med om. I 

kapitel tre drog jag slutsatsen att ett upptagande av hedersmotiv i BrB 29 

kap 2 § visserligen är teoretiskt möjligt men att det i nuvarande läge inte är 
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lämpligt. Rättsfallsanalysen visar emellertid att rättsläget idag inte är      

tillfredsställande. Det finns ingen enhetlighet i domstolarnas förhållningssätt 

till heder och det är uppenbart att en förändring måste komma till stånd. 

Samtidigt är lösningen på problematiken inte enkel. Det är möjligt att en 

specifik straffskärpande grund som tar sikte på hedersmotiv skulle kunna 

bidra till en större enhetlighet. Det förutsätter emellertid att en definition av 

heder utkristalliseras som är tillräckligt tydlig för att kunna användas som 

ett straffrättsligt rekvisit. Debatten kring hederns betydelse måste därför 

fortsätta och rättsväsendet måste bli bättre på att utan fördomar resonera 

kring heder på ett relevant sätt som ger resonans hos alla inblandade i målet. 

Framtiden får sedan utvisa om vi en dag är redo att införa hedersmotiv som 

straffskärpande grund.  
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