
	  

	  

 
 

JURIDISKA	  FAKULTETEN	  
vid	  Lunds	  universitet	  

	  
	  
	  

Bekime	  Besatari	  
	  
	  

Hedersrelaterade	  våldsbrott	  
-‐är	  detta	  ett	  problem	  i	  Sverige?	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

LAGM01	  Examensarbete	  	  
	  

Examensarbete	  på	  juristprogrammet	  
30	  högskolepoäng	  

	  
	  

Handledare:	  Helén	  Örnemark	  Hansen	  
	  

Termin	  för	  examen:	  VT2015	  
	  



Innehåll 
SUMMARY 1	  

SAMMANFATTNING 2	  

FÖRORD 3	  

FÖRKORTNINGAR 4	  

1.1	   Bakgrund och problem 5	  

1.2	   Syfte och frågeställningar 6	  

1.3	   Metod 7	  
1.3.1	   Rättsdogmatiska metoden 7	  
1.3.2	   Rättssociologiska metoden 8	  

1.4	   Material 10	  

1.5	   Teori/perspektiv 10	  

1.6	   Avgränsning 11	  

1.7	   Forskningsläge 12	  

1.8	   Disposition 13	  

2.1	   Heder 15	  

2.2	   Hedersrelaterade våldsbrott 16	  

2.3	   Sveriges insatser mot hedersrelaterade våldsbrott 21	  

3.1	   Våldsbrott i brottsbalken 26	  

3.2	   Hedersrelaterade våldsbrott 27	  

4.1	   Fadime-fallet 30	  
4.1.1	   Tingsrättens dom: B 237-02 30	  
4.1.2	   Hovrättens dom B 4651-02 32	  

4.2	   Abbas-fallet 33	  
4.2.1	   Tingsrättens dom B 4146-05 33	  
4.2.2	   Hovrättens dom mål nr B 1338-11 34	  

4.3	   Jian-fallet 36	  
4.3.1	   Tingsrättens dom B 3418-10 36	  
4.3.2	   Hovrättens dom mål nr 3112-11 38	  

4.4	   Maria-fallet 39	  
4.4.1	   Tingsrättens dom B 2126-12 39	  



4.4.2	   Hovrättens dom mål nr B 334-13 41	  

4.5	   Kommentar 43	  
4.5.1	   Slutsats 45	  

5.1	   Gärningsman 46	  

5.2	   Gärningsman i fallen som undersökts 47	  

5.3	   Gärningens bakomliggande orsak 47	  

6.1	   Kriminalisering 51	  
6.1.1	   Jareborg 51	  
6.1.2	   Lernestedt 53	  

6.2	   Kriterierna 55	  

7.1	   Analys 56	  
7.1.1	   Vad är hedersrelaterade våldsbrott? 56	  
7.1.2	   Hur ser det ut inom svensk lagregleringen idag? 60	  
7.1.3	   Hur ser det ut i praktiken vad gäller de hedersrelaterade våldsbrotten ? 61	  
7.1.4	   Vem är gärningsman i dessa brott? 64	  
7.1.5	   Diskussion, krävs en ny lag? 66	  

7.2	   Slutsats 68	  

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 71	  

RÄTTSFALLSFÖRTECKNING 73	  
 



 1 

Summary 
Honor-related violence is something that also occurs in Sweden. However 

we have no legislation in Sweden that regulate these offenses. Committing a 

violent crime where the subject was honor-related, convicted offenders in 

accordance with the other violent crimes governed by Chapters 3 and 4 

Penal Code. 

The purpose of this work is to investigate the lack of statutory regulation 

concerning the honor crimes that violence can represent. The main leading 

issue in the study is whether there is a problem about the foreseeable, or 

whether this compromised for those offenders who are sentenced in the 

honor-related violence crimes. 

In Sweden, we lack an accepted definition around the concept of "honor 

violence" which has contributed to the diverging views on the issue. There 

are politicians who equate the honor-related violence and crimes of violence 

against women. What they mean is that one should be careful when 

discussing such a topic.  Discussing crimes that occur from different ethnic 

backgrounds, can mean becoming racist when discriminating against certain 

groups in society. 

The honor-related crimes are different in comparison with men's violence 

against women. 

From the cases investigated, the offenders expressed that they did not see 

any other solution to the problems, when commiting honor related crimes.  

These offenders often come from a society where you see mitigating 

circumstances in order to restore honor. 

Sweden has acted with some activities but these are not sufficient when the 

problems remain. The criteria for laws may be different and has led to 

public debates. It requires a lot of criteria meetings for something to be 

criminalized. The honor-related violent crime meets almost all criteria. To 

counteract the undesirable behavior and increase predictability for the 

offenders, some form of criminalization. 
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Sammanfattning 
Hedersrelaterade våldsbrott är något som förekommer även i Sverige. Vi har 

dock ingen lagstiftning i Sverige som reglerar dessa brott. Begås ett 

våldsbrott där motivet varit hedersrelaterat, döms gärningsmännen i enlighet 

med de övriga våldsbrotten som regleras i 3 och 4 kap brottsbalken.  

Syftet med detta arbete är att undersöka vad bristen på lagreglering 

avseende de hedersrelaterade våldsbrotten kan utgöra. Den ledande frågan i 

undersökningen är om det finns ett problem vad gäller förutsebarheten, eller 

om denna äventyrats för de gärningsmän som döms i de hedersrelaterade 

våldsbrotten.  

I Sverige saknar vi även en vedertagen definition kring begreppet 

”hedersrelaterade våldsbrott” vilket har bidragit till att det råder olika 

uppfattningar kring problemet. Det finns politiker som jämställer de 

hedersrelaterade våldsbrotten med mäns våld mot kvinnor. De menar att 

man ska vara försiktig med att hävda att det skulle röra sig om ett brott som 

exempelvis har etnisk bakgrund, detta kan innebära att man på ett rasistiskt 

sätt diskriminerar vissa grupper i samhället. 

De hedersrelaterade brotten skiljer sig vid en jämförelse med mäns våld mot 

kvinnor. 

Av de rättsfall som undersökts, har gärningsmännen uttryckt att de inte sett 

någon annan lösning på problemen, när de begått de hedersrelaterade brottet 

för att återupprätta sin heder. Oftast kommer de från ett samhälle där man 

ser förmildrande på omständigheter för att återupprätta hedern. 

Sverige har agerat med vissa insatser men dessa är inte tillräckliga då 

problemen kvarstår. Kriterierna för lagstiftning kan se olika ut och har lett 

till offentliga debatter. Det krävs att en hel del kriterier uppfylls för att något 

ska kriminaliseras. De hedersrelaterade våldsbrotten uppfyller nästintill alla 

kriterier. För att motverka ett oönskat beteende och öka förutsebarheten för 

gärningsmännen krävs någon form av kriminalisering. 
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Förord 
Stort tack till min familj som alltid funnits vid min sida, för varje gång jag 

har vacklat, tvekat eller blivit rädd.  

Ett extra stort tack till min mamma. Du är den som har gjort det omöjliga 

möjligt för mig och som alltid trott på mig.  
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Förkortningar 
TR  Tingsrätten. 

HovR  Hovrätten.  

FN  Förenta Nationerna.  

EU  Europeiska Unionen. 

BrB  Brottsbalken. 

UMO  Ungdomsmottagningen på nätet. 

SOU  Statens Offentliga Utredningar. 

ROKS  Riksorganisationen för kvinnojourer och  

  tjejjourer i Sverige. 

SFS  Svenskförfattnings samling  

Prop.  Proposition 
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1 Inledning   
       
1.1 Bakgrund och problem  
Sverige har idag ingen särskild reglering i brottsbalken vad gäller de 

hedersrelaterade våldsbrotten och det saknas fortfarande en enhetlig 

definition av begreppet hedersrelaterat våld både nationellt som 

internationellt.1  

 

En form av hedersrelaterat våldsbrott är s.k. hedersmord och enligt FN 

dödas ca 5000 kvinnor varje år runt om i världen, detta är dock svårt att 

säkerställa då mörkertalet uppskattas vara stort.2 Det finns ingen statistik 

som säger hur det ser ut i Sverige men det finns en bedömning som gjorts av 

flera experter. Där de kommit fram till att fyra hedersmord årligen begås i 

landet men att dessa maskeras som vanliga kvinnomord, påtvingande 

självmord eller olyckor i hemmet (balkongolycka).3  

 

Advokaten Elisabeth Massi Fritz är den enda advokat som är specialiserad 

på hedersbrott i Sverige. Juristen Amana Saraj Landin, som tidigare jobbade 

för Elisabeth, har gjort uttalanden kring problemet vad gäller de brottsoffer 

som utsatts för hedersrelateradebrott. Hon menar att då vi inte har 

lagstiftning på området, kommer rättssäkerheten att äventyras för de som 

faller offer för hedersbrotten, eftersom domstolen inte har de rätta 

verktygen.4 

 

I flera länder medges strafflindring och i vissa fall även straffrihet för mord 

på kvinnor om gärningsmannen åberopar heder.5 

                                                
1 Åklagarmyndigheten, Hedersrelaterat våld, handbok, s. 6. 
2 https://www.amnesty.se/vad-gor-vi/kvinnors-rattigheter/hedersmord/. den 13 mars 2015. 
3 Motion 2012/13:Ub281, Om segregation, diskriminering, kvinnoförtryck och hedersmord 
(balkongflickorna).  
4 http://www.svt.se/opinion/dags-for-sverige-att-lagstifta-om-hedersbrott. den 13 mars 
2015. 
5 https://www.amnesty.se/vad-gor-vi/kvinnors-rattigheter/hedersmord/ den 13 mars 2015. 



 6 

 

De hedersrelaterade våldsbrotten i Sverige är ett område som trots sista 

tiden varit omdiskuterat i media, ändå inte fått någon framgång från 

lagstiftarnas sida enligt min mening. Morden på Sara Abed Ali 1996, Pela 

Atroshi 1999, Fadime Sahindal 2002, Abbaz Rezai 2005 och Maria Baro 

2012 är några av de offer som har drabbats av de hedersrelaterade 

våldsbrotten och som slutat med döden.  

 

Jag har valt att undersöka detta område för att komma närmare och kanske 

få en förståelse för, varför en stat som Sverige inte valt att lagreglera inom 

området för hedersrelaterade våldsbrott. Ämnet är angeläget då det finns 

vissa principer som tex, rättsäkerhet och förutsebarhet som kan komma att 

äventyras.  

 

Under arbetets gång hittade jag en dokumentär film som heter ”Honor 

Diaries” vilket jag rekommenderar alla som vill ha mer kunskap kring 

ämnet att titta på. Filmen presenterar nio kvinnor som själva har bevittnat 

och upplevt vad hedersproblematiken innebär, de berättar om sina 

erfarenheter och diskuterar olika möjligheter för att få bukt på problemen. 

Denna film kommer inte att tas med i denna undersökning, men är en bra 

introduktion till vad ämnet behandlar.6	  	  

  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att undersöka vad bristen på lagreglering i svensk rätt 

avseende hedersrelaterade våldsbrotten kan medföra. 	  
 

Är det ett problem inom svensk rätt vad gäller förutsebarheten för de 

gärningsmännen som döms för hedersrelaterade våldsbrotten.  

För att kunna fullgöra undersökningen på bästa sätt har följande frågor 

ställts: 

                                                
6 www.honourdiaries.com/ACTION den 7 maj 2015. 
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• Vad är hedersrelaterade våldsbrott? 

• Hur ser det ut inom svensk lagregleringen idag? 

• Hur ser det ut i praktiken vad gäller de hedersrelaterade 

våldsbrotten? 

• Vem är gärningsman i dessa brott? 

• Diskussion, krävs en ny lag? 

1.3 Metod 

För att nå fram till en slutsats och besvara frågeställningarna som ställts i 

undersökningen, kommer jag främst metodiskt använda mig av lagstiftning 

som används på området, rättspraxis, lagförarbeten och den litteratur som 

finns på området. Vilket är en utgångspunkt i den rättsdogmatiska metoden.7  

1.3.1 Rättsdogmatiska metoden 
Den rättsdogmatiska metoden kan vid en närmare beskrivning framstå som 

vag eller osäker vilket också författaren Jan Kleineman tar upp vid 

redogörelsen av den rättsdogmatiska metoden, där han även påpekar att det 

oftare är enklare att självmant beskriva hur man har gått till väga när man 

använt sig av denna metod.8 

Professorn Claes Sandgren är en annan författare som redogör kring 

problematiken vad gäller den rättsdogmatiska metoden, där han bl.a. 

förklarar att många författare benämner att de utgått från en rättsdogmatisk 

metod, men att de inte redogör för vad denna metod är eller varför den ska 

betecknas som rättsdogmatisk. Claes Sandgren menar vidare att det finns en 

enighet kring begreppet och dess betydelse inom den juridiska akademin, 

men att denna enighet är oklar vid en närmare granskning. Claes Sandgren 

förklarar att det finns en del uppfattningar om vad som karakteriserar 

rättsdogmatiken och att ”gällande rätt” är en av karaktärerna. Gällande rätt 

kan dock inte vara en helt klar karaktär då flera rättsvetenskapliga 

                                                
7 Fredric Korling och Mauro Zamboni: Juridisk metodlära, Lund 2013, s 21. 
8 Fredric Korling och Mauro Zamboni: Juridisk metodlära, Lund 2013, s 21. 
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undersökningar inte utgår från gällande rätt utan tvärtom, vilket Claes 

Sandgren understryker.9  

 

Även professorn Nils Jareborg har i SvJT uttalat sig kring rättsdogmatiken. 

Han menar, trots att man förknippar det med gällande rätt så finns det inget 

som hindrar att man går utanför gällande rätt. Nils Jareborg menar vidare att 

man vidgar perspektivet genom att gå utanför gällande rätt och att detta är 

en form av vetenskaplig verksamhet.10 

 

Jan Kleineman har i sin framställning vad gäller rättsdogmatisk metod 

förklarat att denna metod kritiserats av vetenskapliga språkrensare. De 

menar att man inte kan förknippa rättsdogmatiska metoden med vad som 

räknas som vetenskap, eftersom man då går utanför vad som är gällande 

rättt. Jan Kleineman har i en sammanfattning belyst att rättsvetenskapens 

bidrag till rättsdogmatiken är en viktig länk, då de tar upp både det som är 

gällande rätt och det som kan komma att gälla om det ställs inför en analys i 

den juridiska debatten.  

 

Jan Kleineman har enligt min mening lyckats fånga upp hur den 

rättsdogmatiska metoden hänger ihop med vetenskapen. Det anser jag 

förklaras extra tydligt i följande mening: 

 

”Rättsdogmatiska utsagor av vetenskapens företrädare är emellertid inte 

blott en rekonstruktion av något som redan existerade när utsagan gjordes, 

utan i hög grad en kreativ analys som skapar en lösning som kanske inte ens 

hade uttalats innan ”rekonstruktionen” gjordes.”11 

1.3.2 Rättssociologiska metoden  
En annan metod som kommer att användas i undersökningen är den 

rättsociologiska metoden. Denna metod används för att utreda relationen 

mellan rätt och samhälle. Man kan dela upp denna teori i två perspektiv, 
                                                
9 Claes Sandgren, Debatt, Är rättsdogmatiken dogmatisk? s. 117ff. 
10 Jareborg Nils, Rättsdogmatik som vetenskap. SvJT 2004, s. 4. 
11 Fredric Korling och Mauro Zamboni: Juridisk metodlära, Lund 2013, s 44. 
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dels samhällsvetenskap dels rättsvetenskap. Det samhällsvetenskapliga 

perspektivet framträder när man försöker kartlägga och förstå rättens roll i 

samhället. Det rättsvetenskapliga perspektivet kan förklaras genom att detta 

perspektiv används när man studerar rättsligaföreteelser med 

samhällsvetenskapliga metoder, eller också då man försöker visa hur 

förhållandet i samhället påverkar rättsbildning och rättstolkningen.12 

 

Kaarlo Turoi är en finsk rättsteoretiker, som talar om att rätten har två sidor. 

Han menar att dessa två sidor är ett sätt att markera skillnaden mellan det 

juridiska och det samhällsvetenskapliga perspektivet på rätten.  

 

Kaarlo Turoi har dragit ett exempel där han förklara juristens samt 

samhällsvetares roll i form av en idrotts aktivitet. Han menar att juristen har 

en deltagandes roll i spelet medan samhällsvetaren följer spelet som en 

åskådare.13 

 

Håkan Hydén som är författaren bakom avsnittet om den rättssociologiska 

metoden i boken juridisk metodlära, förklarar på ett enkelt sätt skillnaden 

mellan den rättsdogmatiska och rättsociologiska metoden. Han menar att 

rättsdogmatikens kunskapsintresse går ut på att känna till när någon 

exempelvis enligt brottsbalkens bestämmelser ska dömas till fängelse. 

Rättssociologins kunskapsintresse däremot försöker redogöra för vad en 

dom enligt brottsbalken, kan ha för betydelse för gärningsmannen, 

brottsoffret och samhället.14 

Den rättsdogmatiska metoden är den metod som kommer att användas  

under nästan hela undersökningen och den rättssociologiska metoden 

används mest i min första frågeställning. Men eftersom syftet och de 

frågeställningarna jag kommer att använda mig av till stor del återspeglar 

varandra, så kommer det inte finnas en del som enbart tar upp en specifik 

metod. Men den sociologiska metoden kommer att vara relevant vad gäller 

frågorna tre och fyra. 
                                                
12 Fredric Korling och Mauro Zamboni: Juridisk metodlära, Lund 2013, s 207 
13 Fredric Korling och Mauro Zamboni: Juridisk metodlära, Lund 2013, s 226 
14 Fredric Korling och Mauro Zamboni: Juridisk metodlära, Lund 2013, s 228 
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1.4 Material 

Det material som jag valt att använda mig av under arbetet har fokuserat på 

svensk rätt.  

Då de hedersrelaterade våldsbrotten saknar lagreglering så kommer fokus att 

ligga på rättspraxis i undersökningen, där materialet avgränsats till domar 

där utgången varit dödligt våld, jag kommer fokusera på den tilltalades 

svaromål.  

Vidare har jag använt mig av doktrin, lagtext och information från olika 

organ som staten utsatt, exempelvis regeringsskrivelser, SOU m.fl. 

En del statistik har tagits med, men eftersom mörkertalet på området är så 

pass stort, så kommer jag vara försiktig med att dra slutsatser utifrån denna 

statistik. 

I Sverige är man inte eniga om de hedersrelaterade brotten och dess 

existens, vilket har bidragit till att det varit svårt att hitta såväl 

statligautredningar eller doktrin som berör ämnet. Dock har jag haft stor 

nytta av boken ”Heder och samvete, en bok om hederskulturen i Sverige” 

som är skriven av Eduardo Grutzky och lars Åberg.  

En annan bok som har varit vägledande under arbetets gång är ”Terapeutisk 

Juridik” där Christian Diesen bl.a. skriver om hur och varför vissa begår 

brott. 

1.5 Teori/perspektiv 

Arbetet kommer att utgå ifrån ett gärningsmannaperspektiv, jag kommer att 

undersöka om det råder någon rättsosäkerhet eftersom det inte finns någon 

lagreglering på området vad gäller de hedersrelaterade våldsbrotten.  

 

Min hypotes är att alla de personer som i Sverige döms till brott, där motivet 

bakom brottet är förknippat med hedersrelaterat våld har en brist vad gäller 

förutsebarheten. Därför önskar jag se närmare på detta. 	   
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1.6 Avgränsning 

Detta arbete kommer att utgå ifrån gärningsmannens perspektiv, där jag ska 

försöka reda ut hur förutsebarheten har sett ut för dem som åtalats för brott.  

Jag har valt att göra en avgränsning inom svensk rätt, eftersom detta faller 

mest naturligt vad gäller syftet av undersökningen.  

Vid genomgången av rättsfall, kommer avgränsningen innebära att jag 

enbart berör fall där utgången i de hedersrelaterade våldsbrotten varit 

dödliga och uppmärksammade i media. Uppsatsen är inte avgränsad till ett 

specifikt genusperspektiv.   

 

Den första frågan ”Vad är hedersrelaterat våldsbrott” här kommer jag till 

största delen att utgå ifrån hur denna fråga definieras nationellt. I och med 

Sveriges medlemskap i Europeiska unionen så kommer även en kort 

redogörelse om hur det hedersrelaterade våldet definieras inom EU.  

 

Vad gäller andra frågeställning ” Hur ser det ut inom svensk lagregleringen 

idag” kommer jag begränsa mig till ett visst antal lagar då meningen är att 

man ska få en inblick om hur det ser ut på området.  

 

Tredje frågeställningen ” Hur ser det ut i praktiken vad gäller de 

hedersrelaterade våldsbrotten” här kommer avgränsningen innebära att jag 

lägger fokus på de rättsfall där utgången blivit dödlig. De rättsfall som jag 

kommer att använda mig av har alla varit uppmärksammade i media.  

 

Vad gäller frågan ” Vem är gärningsman i dessa brott” här har jag bl.a. 

använt mig av två böcker som förklara hur brottsligheten undviks på bästa 

sätt. Vad är det som påverkar att en gärning begås i vissa fall, för att därefter 

dra egna slutsatser kring om förutsebarheten äventyras. Jag har utgått ifrån 

en undersökning som åklagarmyndigheten fått i uppdrag att genomföra när 

jag undersökt vem gärningsmannen är.  
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I kapitlet ” Diskussion, krävs en ny lag” har jag valt att utgå ifrån SOU 

2013:38 samt de två straffrättsprofessorer som benämns i denna. Enbart en 

kort sammanfattning om vad som krävs för att kriminalisera, samt vilka 

kriterier som utredningen kom fram till. 

 

1.7 Forskningsläge 

Hedersrelaterat våld har varit ett aktuellt ämne inom media de senaste åren.  

Mordet på Pela och Fadime bidrog till allmänhetens ökade intresse för 

området. Eftersom området inte har accepterats fullt ut så har inte heller 

någon djupare forskning i ämnet studerats, vilket har medfört att det varit 

svårt att hitta information som är tillförlitlig. 

  

Den forskning som finns på området är ännu outforskat enligt min mening, 

då mycket av det material som finns inte stämmer överens med det som 

existerar. Det jag syftar på här är det stora mörkertal som man tror det rör 

sig om, vilket utgör att man inte får en enhetlig bild av problematiken.  

Vid en snabb genomgång av tidigare examensarbete inom juridiken så har 

fokus legat på brottsoffret15 eller så har man valt att göra en jämförelse 

mellan svensk rätt och ett annat internationellt land där hederskulturen ser 

annorlunda ut.16 

 

Det nyhetsvärde jag tillför i mitt arbete är att utläsa vad bristen på 

lagreglering kan utgöra utifrån gärningsmannens perspektiv och hur 

förutsebarheten för denne ser ut. 

 

Av den befintliga forskningen som nu finns på området men som inte är helt 

överensstämmande vilket jag förklarat ovan, har under de senaste åren varit 

aktiv. Detta bl.a. genom att regeringen har satsat miljonbelopp på att sprida 

kunskapen om hedersproblematiken.  

                                                
15 Lovisa Löfstrand, Hedersrelaterat våld och förtryck, tillgodoses flickors rätt till skydd? 
16 Sofie Lindholm, Law and Culture in Conflict: A legal Study of Dowries and Domestic 
Violence. 
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Hedersvåldsproblematiken är ett område som är prioriterat internationellt. 

Det finns många andra länder som arbetar hårt för att försöka förhindra att 

denna typ av brott inträffar. Amnesty International är bara en av de 

världsorganisationer som är engagerade i frågor rörande hedersvåld.  

1.8 Disposition 
Dispositionen kommer att försöka redogöra för hur de olika avsnitten i 

uppsatsen förhåller sig till varandra. 

 

I fösta avsnittet efter en kort sammanfattning kommer “inledningen” här tas 

en kort bakgrund upp för att därefter övergå till syftet med arbetets gång. 

Även information tas upp som exempelvis valet av metod, avgränsningar 

m.m.  

 

Andra avsnittet är ”huvudtexten”, denna del kommer att vara uppsatsens 

mest omfattande del, där information kommer att presenteras utifrån de 

frågeställningar som tagits upp. 

 

1 kap har delats upp i tre underrubriker, där svar ges om vad heder är. 

Vidare följer en fördjupande del kring vad de hedersrelaterade våldsbrotten 

är, slutligen tar man upp vilka insatser Sverige har gjort på området. 

2 kap här tar man upp den svenska lagreglering som finns i BrB vad gäller 

våldsbrott, därefter en kort presentation kring hur det ser ut i de 

hedersrelaterade våldsbrotten och hur dessa regleras idag. 

3 kap här tas fyra olika fall upp, där fokus ligger på gärningsmannens 

svaromål. 

4 kap delas upp i tre delar, där man först kommer att gå igenom vem 

gärningsmannen är utifrån en undersökning som gjorts av 

Åklagarmyndigheten i Göteborg. Därefter kommer en presentation av vilka 

som var gärningsmän utifrån de fall som jag tagit med i undersökningen. 

Slutligen i detta kapitel presenteras information om vad som kan vara en 

bakomliggande orsak till varför den här typen av gärningar begås. 
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5kap här diskuteras vad som gäller vid införandet av en ny lag, hur 

kriminaliseringen fungerar och om en ny lag krävs. 

 

Tredje delen är den avslutande delen av arbetet ”analys och slutsats” här 

kommenteras olika delar av huvudtexten för att sedan svara på de frågor 

som ställts. Därefter kommer resultatet att redogöras genom en 

sammanfattande slutsats av undersökningen och det material som använts. 
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2 Vad är hedersrelaterade 
våldsbrott? 

2.1 Heder 
Begreppet heder är inte något enhetligt inom forskningen.17 Vid ett uppslag 

i den svenska Nationalencyklopedins ordbok definieras ordet heder på två 

sätt: ”i anseende grundat på erkänt goda karaktärs egenskaper” och 

”erkännande av anseende ofta till följd av ngn prestation e.d.”18  

I UMO19 som är en av regeringens satsningar på jämställhets området tolkar 

man Nationalencyklopedin definition vad gäller heder, på ett sätt där man 

menar att hedern är något man har eller något man har gjort som ger 

erkännande. 

Vidare menar UMO för att man ska kunna få heder krävs en grupp 

individer, denna grupp kan bestå av en släkt, personer som kommer från 

samma ställe eller har samma bakgrund. Gruppen är de som avgör 

erkännandet, det är upp till gruppen att avgöra vad som ska ses som heder, 

det kan se väldigt olika ut för varje enskild grupp.20  

 

Eftersom begreppet heder kan ha olika betydelse i olika samhällen, 

samhällsgrupper och att dess kontext är föränderlig med tiden, så är det 

svårt att utge en generell bild av begreppet. Detta är en bidragande orsak till 

varför det är omtvistat inom forskningen, trots det är man ändå eniga om att 

kvinnlig kyskhet är en centralt grund. Heder är relaterad till patriarkala21 

                                                
17 Begreppet heder, Uppsala universitet, hämta den 17 mars 2015 från: 
http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Hedersrelaterat_vald_och
_fortryck/Begreppet+heder 
18 Heder, Nationalencyklopedin, hämtat den 20 februari 2015 från: 
http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/heder  
19 http://www.umo.se/Om-Umo/  
20 Vad är heder? Umo, hämtat den 20 februari 2015 från: http://www.umo.se/Familj/Vad-
ar-heder/  
21 Definition av ordet patriarkat hämtat ur NE, uppslagsverk den 17 mars 2015, ”familje-
eller samhällssystem där den politiska och ekonomiska makten, både inom hushållet och i 
den offentliga sfären, innehas av äldre män, och där följaktligen varken kvinnor eller yngre 
män deltar i det formella beslutfattandet”. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/patriarkat  
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familje- och släktskapsrelationer och där individen betraktas som en del av 

en grupp, familj eller en klan.  

 

Hedersbegreppet används dessvärre i vissa sammanhang för att legitimera 

våld eller mord på kvinnor, som inte uppfört eller betett sig respektfullt för 

att försvara hedern. Kvinnas heder är kopplat till mannen och detta oftast 

genom kvinnans kyskhet. Om kvinnan begått misstag och hedern har 

skadats kan mannen återupprätta hedern genom att bestraffa kvinnan, vilket 

kan innebära att han tvingas mörda henne.22  

 

2.2 Hedersrelaterade våldsbrott 
I den svenska debatten kring de hedersrelaterade våldsbrotten, har man valt 

att tolka de hedersrelaterade våldsbrotten utifrån deras motiv och alltså inte 

utifrån själva handlingen i sig, vilket vanligen görs vid våldsbrott. Man har 

gått på FN:s linje vad gäller definitionen, som i princip innebär att heder kan 

definieras genom kvinnors sexuella och familjära roller, som i sin tur är en 

traditionell familjeideologi. Detta innebär att äktenskapsbrott eller 

föräktenskapliga relationer (som med eller utan sexuellrelation) där våldtäkt 

eller kärlek, gentemot en person, som anses olämplig utgör brott mot 

familjens heder. FN:s version på engelska lyder:  

 
”Honour is defined in terms of women’s assigned sexual and familial roles 
as dictated by traditional family ideology. Thus adultery, premarital 
relationships (which may or may not include sexual relations), rape and 
falling in love with an ‘inappropriate’ person may constitute violations of 
family honour”23 
 

Då det saknas en vedertagen definition vad gäller begreppet heder samt 

kunskap kring de hedersrelaterade våldsbrott i Sverige, har det diskuterats 

mycket om detta brott ska ses som en särskild typ av våldsbrott eller om det 

                                                
22 Hedersmord, Amnesty international, hämtat den 20 februari 2015 från: 
https://www.amnesty.se/vad-gor-vi/kvinnors-rattigheter/hedersmord/  
23 Begreppet heder, Uppsala universitet, hämta den 17 mars 2015 från: 
http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Hedersrelaterat_vald_och
_fortryck/Begreppet+heder 
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enbart skiljer sig från mäns brott mot kvinnor genom sitt kollektiva 

uttryck.24  

 

I boken ”HEDER OCH SAMVETE” som är en bok om hederskultur i 

Sverige har författarna Eduardo Grutzky och Lars Åberg gjort en kritisk 

genomgång av den svenska debatten kring hederskulturen. De menar att 

diskussionen kring hederskulturen har funnits i Sverige sen i slutet av 1990 

talet. Trots att ämnet har varit aktivt sen dess finns det fortfarande forskare, 

politiker och debattörer som anser att det hedersrelaterade våldsbrotten inte 

ska ses som något speciellt eller avvikande, utan de menar att det ska 

sorteras in under den allmänna rubriken mäns våld mot kvinnor. Vidare 

menar de att det är som vilket patriarkalt samhälle som helst. 

Författarna i boken menar dock att det hedersrelaterade våldet skiljer sig 

från mäns våld mot kvinnor. Det hedersrelaterade våldet sker oftast av 

kollektiva beslut där förövaren kan vara vem som helst inom kollektivet, 

samtidigt accepteras våldet av gruppen (omgivningen, landsmän, släktingar, 

grannar) och denna grupp kan dessutom visa förståelse och acceptans till 

olika grader. Mäns våld mot kvinnor skiljer sig från det hedersrelaterade 

våldet, på det sätt att våldet sker individuellt och förövaren oftast är en man 

som har eller tidigare har haft ett förhållande med kvinnan som utsätts för 

våldet. Detta våld fördöms av samhället och omgivningen och man satsar 

resurser för att förebygga, beivra brotten och stödja kvinnorna.25 

  

De hedersrelaterade våldsbrotten som begås idag kategoriseras under de 

våldsbrott som finns och regleras i brottsbalkens. Enligt en undersökning 

som gjorts av åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg, är de 

vanligaste brotten olaga hot och misshandel. Brottet ofredande är ett brott 

som är vanligt förekommande enligt en närmare granskning av 

                                                
24 Begreppet heder, Uppsala universitet, hämta den 17 mars 2015 från: 
http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Hedersrelaterat_vald_och
_fortryck/Begreppet+heder 
25 Heder och samvete, en bok om hederskultur i Sverige, Eduardo Grutzky och Lars Åberg, 
s 28f. 
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målsägandeberättelserna, men detta brott har endast anmälts och åtalats i 

några enstaka fall.26     

 

Något som utgör ett problem i Sverige idag vad gäller de hedersrelaterade 

våldsbrotten är att de neutraliseras som familjetragedier, där man väljer att 

sortera in hedersbrotten under olaga hot, misshandel, olaga tvång, olaga 

frihetsberövande o.s.v. Polisen som oftast också är de som först kommer i 

kontakt med de drabbade, använder sig av olika koder när de anser att ett 

ärende har en koppling till något som exempelvis hatbrott, som idag är en 

försvårande omständighet. Denna möjlighet finns inte vad gäller de 

hedersrelaterade våldsbrotten då det saknas en kodifiering. Detta har 

medfört att det är svårt att få domstolarna att se och förstå hedersbrottens 

speciella karaktär, vilket Advokaten Elisabeth Massi Fritz27 under lång tid 

har arbetat med. Det är tack vare henne som hedersmotivet fördes in i 

Maria-fallet28 efter mordet i Landskrona 2012 på Maria. 

Brottets karaktär gör att det finns ett mycket stort mörkertal samt att det 

enbart är enstaka fall som uppmärksammas hos myndigheterna. Vidare har 

brottet en rad olika former vilket gör det ännu svårare att uppskatta till 

antalet. En annan sak som utgör ett dilemma till varför vi vet så lite om 

antalet hedersmord är att många händelser maskeras som någonting helt 

annat. Istället har man låtit acceptera att vissa grupper i samhället råkar ut 

för vissa sorters olyckshändelser i fler fall än andra. Där det har förekommit 

dödsfall och där det har funnits oklarheter kring exempelvis 

övermedicineringar, felmedicinering, olyckor i hemmet och plötsliga 

självmord.29 

Ytterligare problem skapas när man ska utreda ett brott som innehåller 

hedersmotiv då det innebär att många människor är involverade och att det i 

sin tur innebär att utredningen kan komma att kosta mycket. Vid ett 

                                                
26 Hedersrelaterat våld, Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Göteborg, s 51.  
27 Nämnda Advokat blev känd inom området hedersrelaterat våld efter att ha suttit som 
målsägande biträde i rättegången mot Pelas mördare, som är ett uppmärksammat 
hedersmord. 
28 Tingsrättens dom B 2126-12. 
29 Heder och samvete, en bok om hederskultur i Sverige, Eduardo Grutzky och Lars Åberg, 
s 46f 
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misstänkt hedersbrott där någon exempelvis blivit misshandlad eller fallit ut 

från en balkong/fönster, så kan det när polisen anländer på plats finnas en 

mängd personer i lägenheten. Vilket skiljer sig från ett brott där en kvinna 

blivit misshandlad av en man som hon lever eller har levt ihop med. Där 

finns oftast endast kvinnan (offret) och mannen (gärningsmannen) och 

kanske någon granne som sedan blir vittne för händelsen som är på plats när 

polisen anländer. På frågan som ställts till en erfaren polisutredare om hur 

man kan skilja mellan hedersvåld och ”vanligt” våld mot kvinnor, svarar 

polisen följande:  

”-När det handlar om mäns våld mot kvinnor stoppar jag in Kalle eller 
Mohammed i finkan och då är kvinnan trygg, åtminstone för stunden. När 
det gäller hedersvåld skulle jag kunna stoppa in 250 personer i finkan och 
kvinnan skulle ändå inte vara trygg, för vi vet inte varifrån hotet kan 
komma.”30 
 
Enligt författarna till boken ”Heder och samvete” har debatten bakom 

begreppet heder, som författarna kritiskt granskat lett till att man kunnat 

urskilja fyra olika teorier bakom dess begrepp: det universalistiska 

perspektivet, det partikularistiska perspektivet, det drabbade perspektivet 

och det intersektionella perspektivet.  

För att man ska få en förståelse om den problematik som finns på området 

ska en kortfattad version av de fyra perspektiven redogöras.31  

 

Det universalistiska perspektivet: Inom detta perspektiv finns det ingen 

speciell hedersproblematik, utan man hänvisar till det så kallade 

könsmaktsordningen och utgår ifrån att alla kvinnor i hela världen är 

förtryckta av män. Man menar att det kan hända vilken kvinna som helst 

och förövaren kan vara vem som helst. Författarna i boken ”Heder och 

samvete” menar att detta perspektiv inte håller, enligt dem så utgör mäns 

våld mot kvinnor samt hedersvåld stora skillnader, vilket jag redogjort för 

tidigare. Anledningen till att detta perspektiv lever kvar menar författarna är 

                                                
30Heder och samvete, en bok om hederskultur i Sverige, Eduardo Grutzky och Lars Åberg, s 
48. 
31 Heder och samvete, en bok om hederskultur i Sverige, Eduardo Grutzky och Lars Åberg, 
s 157 
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främst att statsfinansieringen bidrar till att bevara detta exempelvis genom 

att ge bidrag till organisationer som ROKS.32  

 

Det partikularistiska perspektivet: I detta perspektiv försöker man avskilja 

frågan och göra en förklaring på individ nivå. Man menar att det inte har att 

göra med varken kultur, religion eller etnicitet. Enligt detta perspektiv faller 

Fadimes33 gärningsman (pappa) in, där de menar att han var sjuk när han 

mördade sin dotter och att det inte hade något med samhället, kulturen eller 

värderingar att göra.34 

 

Det drabbade perspektivet: Här inriktar man sig framförallt på innehållet i 

det som man utsetts för. Vilket våld används, vad kännetecknar deras vardag 

och vad är det som begränsas o.s.v. En slutsats som dras i detta perspektiv är 

att hedersrelaterade begränsningar oftast knyts till familjer med 

Mellanösternbakgrund, stark religiositet och låg utbildningsnivå. Även inom 

hög utbildningsnivå har hedersmotiven visat sig och tyder då på tydlig 

kulturell skillnad som förklaring.35  

 

De intersektionella perspektivet: I perspektiv möts en hel del forskare och 

det är detta perspektiv som politikerna tagit till sig. Här påstås att 

hederstänkande finns inom alla grupper och att en del omständigheter ska 

vägas in (kön, etnicitet, klass, o.s.v.). Man förnekar inte att hedersvåld 

förekommer men det kastas fram en rad olika förklaringar vilket i slutändan 

resulterar till att ingen av förklaringarna blir giltiga. Största skillnaden från 

detta perspektiv gentemot dem andra tre nämnda perspektiven är att detta 

perspektiv kännetecknas för sin totala frånvaro vad gäller offret. Inom detta 

perspektiv fokuserar man på grupper som invandrargrupper och muslimer 

vilka känner sig utpekade. Enligt författarna så är detta perspektiv den 

                                                
32 Heder och samvete, en bok om hederskultur i Sverige, Eduardo Grutzky och Lars Åberg, 
s 157. 
33 Fadime Sahindal är en kvinna som dödades i ett hedersrelaterat mord i Sverige 2002. 
34 Heder och samvete, en bok om hederskultur i Sverige, Eduardo Grutzky och Lars Åberg, 
s 158. 
35 Heder och samvete, en bok om hederskultur i Sverige, Eduardo Grutzky och Lars Åberg, 
s 159. 
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perfekta teorin när man vill slippa ta frågor på allvar, vilket passar det 

politiska och akademiska Sverige som genomsyras av försiktig- och 

ängslighet.36   

 

Grutzky och Åberg menar att eftersom ROKS förnekar hedersvåldets 

existens och istället letar fram historiska exempel på skandinavisk 

patriarkalism är detta ett sätt att försöka bagatellisera frågan. Ordföranden 

för ROKS poängterade i ett uttalande att ”vi svenskar inte är bättre än de 

andra, svensk-svenska män dödar också kvinnor”37 

 

2.3 Sveriges insatser mot 
hedersrelaterade våldsbrott 

I en av regeringens skrivelser från år 2007 som innehåller en handlingsplan 

för att bl.a. bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och 

förtryck samt våld i samkönade relationer. Redogör regeringen synen kring 

dessa problem samt hur man valt att bekämpa dem.38 

 

Det framgår även av denna skrivelse att det hedersrelaterade våldsbrotten 

skiljer sig från övriga våldsformer genom dess kollektiva karaktär, vilket 

bl.a. innebär att det kan finnas förövare av både könen och våldet kan riktas 

såväl gentemot kvinnor och män samt flickor och pojkar.39 

 

De insatsområden som har tagits upp i handlingsplanen är: 

• Ökat skydd och stöd till våldsutsatta,  

• stärkt förebyggande arbete, 

• stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet,  

                                                
36 Heder och samvete, en bok om hederskultur i Sverige, Eduardo Grutzky och Lars Åberg, 
s 159f. 
37 Heder och samvete, en bok om hederskultur i Sverige, Eduardo Grutzky och Lars Åberg, 
s 152f. 
38 Regeringens skrivelse 2007/08:39, Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot 
kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer s.1. 
39 Regeringens skrivelse 2007/08:39, Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot 
kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer s.5. 
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• utveckling av insatser riktade till våldsutövare,  

• ökad samverkan,  

• ökade kunskaper.40 

 

Vad gäller insatsområdet stärkt förebyggande arbete så har rättsväsendets 

myndigheter (Hälso -och sjukvården, skolan och socialtjänsten) en viktig 

roll i det förebyggande arbetet, speciellt genom deras nära kontakt med 

människor i vardagen. Man menar vidare att genom ett professionellt 

bemötande, rutiner, dokumentation och kunskap om de hedersrelaterade 

brotten ökar förutsättningarna för hjälp vad gäller personer som lever under 

denna riskzon.41 

 

Vad gäller insatsområdet stärkt kvalitet och effektivitet i rättsområdet, så är 

detta en utmaning där det krävs att vissa myndigheter som exempelvis polis 

och åklagare ska fungera effektivt så att brotten utreds och lagförs 

skyndsamt. 

Straffen ska vara rimliga samt proportionerliga, reaktionen ute i samhället 

ska på ett tydligt sätt markera allvaret i den kränkning som brottet innebär 

för bl.a. offret. 

Alla som bor i Sverige ska skyddas av lagen och man ska inte kunna 

inskränka detta på grund av tradition eller religion.42 

 

I insatsområdets utveckling av insats riktade till våldsutövare, talar man 

kring att det måste finnas programverksamhet att erbjuda de som är benägna 

att begå brotten. Programmen ska vara tillgängliga inom kriminalvården 

men även utanför kriminalvården är det viktigt att programmen ska vara 

tillgängliga.43 

 
                                                
40 Regeringens skrivelse 2007/08:39, Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot 
kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer s.6. 
41 Regeringens skrivelse 2007/08:39, Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot 
kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer s.7. 
42 Regeringens skrivelse 2007/08:39, Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot 
kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer s.7. 
43 Regeringens skrivelse 2007/08:39, Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot 
kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer s.7f. 
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Två andra insatsområden som är av stor betydelse för hur man kan förhindra 

att brotten begås är ökad samverkan och ökad kunskap, dvs. myndigheterna 

emellan ska kunna samarbeta. Detta för att personer som är inblandade eller 

drabbade ska få bästa möjliga hjälp. 

Ökade kunskap är det som är avgörande inom alla insatser för att bekämpa 

hedersrelaterade brott. 

För att kunskaperna på området ska öka krävs att man forskar vidare på 

området, även utbildning krävs inom myndigheter och ideella organisationer 

som kommer i kontakt med förövarna.  

Erfarenhet från andra länder med liknande problem och samverkan 

tillsammans med dem för att utveckla kunskapen, och uppföljning på 

området är också viktigt.44 

 

Brå har handlagt en av regeringens skrivelse från 2007, där man i form av 

en skrivelse som innehöll en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot 

kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. 

Brå har i denna slutredovisning bl.a. tagit upp slutsatser särskilt kring 

hedersrelaterat våld och förtryck, där det framgår att vad gäller det 

hedersrelaterade våldet och förtrycket så uppmärksammades detta första 

gången på allvar så sent som i början av 2000- talet. Det här visar på att 

arbetet och erfarenheten kring dessa frågor är mycket mindre till skillnad 

från exempelvis frågor kring våldsutsatta kvinnor.  

I rapporten har man valt att dela upp slutsatserna i fyra grupper, Utbildning, 

verksamhetsutveckling, kunskapsutveckling och lagstiftning.45 

 

Ett av de alternativ som man har behandlat under uppdraget, med hjälp av 

de närmare 150 miljoner kronor som regeringen fördelade till 

myndigheterna under åren 2008 till 2010 är bl.a. utbildningar inom 

                                                
44 Regeringens skrivelse 2007/08:39, Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot 
kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. 
45 Brå rapport 2010:18, Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld 
i samkönade relationer, slutredovisning av regeringsuppdrag, s.7f 
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hedersrelaterat våld och förtryck och dessa har varit över 150 stycken till 

antalet.46 

 

Under gruppen verksamhetsutveckling har en satsning på 90 projekt 

inriktade på hedersrelaterat våld och förtryck tagits upp där man bl.a. har 

startat upp verksamheter för att hålla samtal med personer som är utsatta. 

Exempelvis har man olika jourverksamheter där man har skyddsboende för 

personer som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.47 

För att insatserna inte ska bli verkningslösa krävs kunskapsutveckling, vilket 

är en av den grupp som man delat upp rapporten och slutsatserna i.  

Här har man valt göra en kartläggning med fyra olika inriktningar som är 

strategiska, en av dessa inriktningar har att göra med hedersrelaterat våld 

och förtryck som rör problem i skolan. En annan inriktning rör förekomsten 

av tvångsäktenskap i Sverige. 

Kartläggningarna har bidragit till värdefull information vad gäller 

bedömmandet av insatsernas problem i omfattning och karaktär. 

När det gäller förekomsten av tvångsäktenskap i Sverige utgjorde 

kartläggningen till att Regeringen i maj 2010 beslutade att göra en ny 

handlingsplan med fokus på att förhindra tvångsäktenskap mot unga.48 

 

Lagstiftning är en av de grupper som man valt att dela upp området i, där 

man tagit upp lagändringar som har genomförts. När det gäller 

hedersrelaterat våld och förtryck har det dessvärre inte skett någon direkt 

lagändring där man tydligt markerar i lagtext. Däremot finns det lagar som 

är relevanta och som oftast faller in under de brott som begås där motivet 

har visat sig vara hedersrelaterat. Fridskränkningsbrotten är ett av de brotten 

som genom denna rapport fick i uppdrag att utvärderas.49 

 

                                                
46 Brå rapport 2010:18, Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld 
i samkönade relationer, slutredovisning av regeringsuppdrag, s.9 
47 Brå rapport 2010:18, Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld 
i samkönade relationer, slutredovisning av regeringsuppdrag, s.11 
48 Brå rapport 2010:18, Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld 
i samkönade relationer, slutredovisning av regeringsuppdrag, s. 13 
49 Brå rapport 2010:18, Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld 
i samkönade relationer, slutredovisning av regeringsuppdrag, s. 14f 
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En åtgärd som tagits upp i rapporten och som kan förknippas som 

hedersrelaterat är bl.a. barn- och tvångsäktenskap, där en utredare fick i 

uppdrag att se om gällande lagstiftning erbjuder tillfredställande skydd mot 

barn- och tvångsäktenskap.50  

Idag finns det en lag (brottsbalken (1962:700) 4 kap 4c§) på området som 

förbjuder barn- och tvångsäktenskap och som började gälla den 1 juli 

2014.51 

 

Man har valt att satsat på området hedersrelaterade våldsbrott trots att det 

saknas en vedertagen definition på området. Men för att se om de är 

tillräckliga och om de kommer att öka förutsebarheten för de gärningsmän 

som kan komma att begå hedersrelaterade brott, krävs det att jag spinner 

vidare i underökningen av detta arbete. 

 

 

 

 

                                                
50 Brå rapport 2010:18, Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld 
i samkönade relationer, slutredovisning av regeringsuppdrag, s.101 
51 Regeringens proposition 2013/2014:208, Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och 
barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor. 
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3 Svensk lagreglering? 

3.1 Våldsbrott i brottsbalken 
De brott som klassificeras som våldsbrott i svensk rätt finner man i 

brottsbalkens tredje och fjärde kapitel.  

Tredje kapitlet i brottsbalken står under rubriken ”Brott mot liv och hälsa” 

och här regleras bl.a. brotten mord, dråp och misshandel.  

Fjärde kapitlet i brottsbalken står under rubriken ”Om brott mot frihet och 

frid” i detta kapitel behandlas de brott som riktar sig mot att någons frihet i 

olika hänseenden kränks eller också att rent andra personliga intressen 

kränks som dock inte är av ekonomiskt slag och som kan sammanfattas 

under beteckningen frid.52  

 

Vidare i 29 kapitlet i brottsbalken har man bestämmelser ”Om straffmätning 

och påföljdseftergift”. Första paragrafen i 29 kap redogör för grundläggande 

bestämmelser kring straffmätning där det anges att man ska bestämma 

straffet utifrån brottslighetens straffvärde. Självaste begreppet straffvärde 

bestäms utifrån gärningens skadlighet (skada, fara och kränkning) samt 

gärningsmannens skuld. I andra stycket framgår vidare vad som ska 

bedömas vid bedömningen av brottslighetens straffvärde.53 

I 29 kap 2§ BrB benämns en uppräkning av omständigheter som vanligtvis 

ska beaktas som försvårande vid bedömningen av straffvärdet.54  

Det finns en hel del av de punkter som finns med i 29 kap 2§ BrB, som 

enligt min mening skulle kunna räknas in vid exempelvis ett hedersrelaterat 

mord, exempelvis punkten sju i 29 kap 2§ BrB som framför:  

”om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en 
annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller 
etnisk ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande 
omständighet, eller”55 
                                                
52 Karnov, kommentar till 4 kap BrB, författare Göran Nilsson, hämtat den 2 april 2015. 
53 Karnov, Ulväng Brottsbalk (1962:700) 29 kap 1§, Lexino 2012-07-01, hämtat den 2 april 
2015. 
54 Karnov, Ulväng, Brottsbalk (1962:700) 29 kap 2§, Lexino 2012-07-01, hämtat den 2 
april 2015. 
55 Karnov, Brottsbalken 29 kap 2§ 7 punkten.  
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Personligen anser jag att en gärningsman som mördar en person för att 

upprätthålla hedern har haft ett motiv till brottet och bör därför vid 

bedömningen av mordet åläggas en försvårande omständighet vid 

bedömningen av straffvärdet. 

 

I 29 kapitlet 3§ BrB finner man punkter på omständigheter som ska ses som 

förmildrande vid bedömningen av straffvärdet. Denna paragraf är till 

skillnad från 29 kap 2 § BrB inte en uttömmande uppräckning. 

Bestämmelserna i 29 kap 2§ och 29 kap 3§ utgör inget mer än det som redan 

framgår av 29 kap 1§ BrB, utan syftet med att i särskilda paragrafer ange 

vad som är försvårande samt förmildrande, är för att man ska kunna främja 

en enhetlig rättstillämpning och skapa förutsebarhet.56 

 

3.2 Hedersrelaterade våldsbrott 
Jag kommer att göra en kortfattad beskrivning av de fem vanligaste 

våldsbrotten där frågan berört hedersrelaterat våld. Jag kommer att utgå från 

en undersökning som genomförts av åklagarmyndighetens 

utvecklingscentrum i Göteborg, där man med hjälp av undersökningen 

framställt en handbok kring hedersrelaterat våld.57   

 

Olaga hot 4 kap 5§ BrB är det mest vanliga brott som begås inom 

hedersrelaterade våldsbrott, brottet innebär i princip att någon hotar om att 

begå en brottslig gärning gentemot någon annan som hos den hotade 

framkallar allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller 

egendom.58 

 

Misshandel 3 kap 5§ BrB är det näst vanligaste brottet inom 

hedersrelaterade våldsbrott enligt den undersökning som jag valt att hänvisa 
                                                
56 Karnov, Ulväng, Brottsbalk (1962:700) 29 kap 3§, Lexino 2012-07-01, hämtat den 2 
april 2015. 
57 Hedersrelaterat våld, Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Göteborg, s. 51. 
58 Karnov, Nilsson, Brottsbalk (1962:700) 4 kap 5§, Lexino 2015-03-01, hämtat den 2 april 
2015. 
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till. Här döms den som tillfogar annan person kroppskada, sjukdom eller 

smärta eller förutsätter honom eller henne i maktlöshet eller annat sådant 

tillstånd genom misshandel. 

 

Olaga frihetsberövande 4 kap 2§ BrB är det brott som kommer på tur vad 

gäller de fem vanligaste brotten inom de hedersrelaterade våldsbrotten enligt 

nämnda undersökning. Här döms den som för bort eller spärrar in någon 

eller på annat sätt berövar honom eller henne friheten, vilket kan ske genom 

att tex.binda någon eller genom att bevaka någon,59  denne döms då för 

olaga frihetsberövande.60 

 

Nästa brott på listan är grov fridskränkning 4 kap 4a§ BrB, här döms den 

som har begått brottsliga gärningar enligt 3, 4, 6, eller 12 kap brottsbalken 

eller enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud mot en närstående eller 

tidigare närstående person, här döms man om var och en av gärningarna 

utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet, gärningarna ska 

dessutom ha varit menade att allvarligt skada personens självkänsla.61 

 

Mord 3 kap 1§ BrB är det brott som hamnade på femte plats enligt den 

undersökning som jag åberopat ovan. Här döms den som berövar någon 

annan livet.62 Den 1 juli 2014 trädde en lagändring i kraft,63 denna 

lagändring innebar att straffet för mord är fängelse på viss tid, lägst tio och 

högst 18 år, eller, om omständigheterna är försvårande på livstid. 

Straffskalan för mord har ändrats ett antal gånger på senare tid och bl.a. sett 

ut på följande vis: 

• 30 juni 2009: Fängelse i tio år eller på livstid 

• 1 juli 2009 - 30 juni 2014: Fängelse på viss tid, lägst tio och högst 18 

år, eller på livstid. 

                                                
59 Karnov, Nilsson. Brottsbalken (1962:700) 4 kap 2§, Lexino 2015-03-01, hämtat den 11 
maj 2015. 
60 Karnov, Brottsbalken 4 kap 2§. 
61 Karnov, Brottsbalken 4 kap 4a§. 
62 Karnov, Brottsbalken 3 kap 1§.  
63 SFS 2014:274, Lag om ändring i brottsbalken  
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• Nuvarande bestämmelse 1 juli 2014: Fängelse på viss tid, lägst tio 

och högst 18 år, eller, om omständigheterna är försvårande, på 

livstid. 

Syftet med den senaste lagändringen, var att öka användningen av 

livstidsstraffet för mordbestämmelsen.64 

 

Det står nu klart att det finns bestämmelser i BrB som reglerar alla former 

av de vanligaste våldsbrotten och som förekommer i bl.a. de 

hedersrelaterade våldsbrotten.65 Men räcker detta eller är bristen på 

lagreglering i svensk rätt avseende de hedersrelaterade våldsbrotten ändå ett 

problem för gärningsmannen och dennes förutsebarhet? 

 

 

                                                
64 Karnov, Nilsson, Brottsbalken(1962:700) 3kap 1§, Lexino 2015-01-01, hämtat den 11 
maj 2015. 
65 Hedersrelaterat våld, Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Göteborg, s.51. 
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4 Hur ser det ut i praktiken? 
Jag kommer här nedan att presentera fyra olika fall som alla har varit 

uppmärksammade i media och där utgången i samtliga fall lett till att offret 

för det hedersrelaterade våldet dött.  

Det äldsta fallet presenteras först och jag kommer att avsluta med det 

senaste fallet. 

4.1 Fadime-fallet 

4.1.1 Tingsrättens dom: B 237-02 
Bakgrund 

Fadime blev den 21 januari 2002 mördad av sin far.  

Fadime hade denna dag besökt sin syster för att säga adjö, eftersom hon 

skulle resa till Kenya.  

Fadime hade träffat en svensk man och detta var inte accepterat av hennes 

fader och broder som bl.a. utsatt henne för såväl misshandel som hotelser. 

Detta var anmält och uppmärksammades även på tv, där hon hade berättat 

om sin situation.  

 

Under dagen då Fadime besökte sin syster ringde det på dörren, det var 

Fadimes far men de vågade inte öppna dörren då Fadime var där. 

När Fadime skulle lämna lägenheten tittade systern först ut genom 

nyckelhålet för att se så att fadern inte var där, de såg dock ingen och 

öppnade därför ytterdörren. 

 

Fadern fanns emellertid utanför, han hade en pistol i sin hand och sköt tre 

skott mot Fadime som avlider. 

 

Vittnesförhör med fadern 

Fadern erkände att han dödat Fadime. Han menar dock att detta inte var 

planerat och att han inte visste att Fadime var hemma hos hennes syster 

denna dag. Han menar vidare att det vapen som han hade med sig och som 
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han dödade Fadime med, har han ärvt av sin far. Vapnet brukar han bära 

med sig vissa dagar när han dricker alkohol och ”inte är lugn i huvudet”, 

denna dag var en sådan dag då han hade druckit 2-4 stark öl och mådde inte 

särskilt bra.  

 

Fadimes far hävdar också att det inte är frågan om något hedersmord. 

Hedersmord har förekommit förut i Kurdistan menar han men detta var för 

50-100 år sedan. Att ta Fadimes liv var inte planerat men var också den enda 

lösningen på problemet. 

 

Det hölls även ett polisförhör med pappan under förundersökningen som 

åklagaren valt att hänvisa till där det framkommit följande: 

Här hävdar Fadimes far att han visste att hon skulle komma till Uppsala och 

att han tog med sig vapnet i fall att Fadime skulle vara hemma hos systern 

annars hade han inte tänkt skjuta någon. Han hade gått och tänkt på detta 

länge i ungefär 6 månaders tid, det fanns ingen annan lösning på problemet, 

d.v.s. återtagande av den heder som skadats, enligt hans mening. 

 

I ett vittnesförhör med Fadimes syster har det framkommit uppgifter om att 

fadern på turkiska ska ha sagt: ”Jävla hora, varför kommer du in i min 

familj”. Systern fick intryck över att fadern var bestämd, Fadime skulle bort 

och han hade bestämt sig för att döda henne. 

 

Tingsrättens bedömning 

Tingsrätten har kommit fram till att fadern uppsåtligen har berövat Fadime 

livet genom att med pistol skjuta henne i huvudet. Tillvägagångssättet före 

och efter skjutningen, samt de uppgifter som har lämnats av fadern i 

polisförhöret, där det har kommit fram att han har gått och tänkt på det i 

ungefär sex månaders tid. Vid huvudförhandlingen sade fadern att detta var 

den enda lösningen. Även av den anledningen att självaste handlingen liknar 

en ren avrättning ska tas med vid bedömningen. Allt detta talar för att 
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gärningen var planerad och att han därför ska dömas för mord till 

livstidsfängelse.66 

 

4.1.2 Hovrättens dom B 4651-02 
Fader yrkar i Hovrätten att åtalet ska ogillas. 

Hovrättens domsskäl 

Hovrätten delar tingsrättens utredning, men har nu att ta ställning till de nya 

vittnesförhör som lämnats av såväl fadern som modern, där det nu 

framkommit att en okänd gärningsman ska ha mördat Fadime och sedan 

hotat familjen och sagt att de ska uppge att fadern mördat henne.  

 

Hovrätten menar att de nya uppgifter som Fadimes far och mor lämnat i 

Hovrätten, kring att det skulle finnas en annan gärningsman lämnas utan 

avseende. Detta eftersom de nya uppgifterna är orimliga och de finner heller 

inget som i utredningen talar för eller stödjer dessa uppgifter. 

 

Hovrättens bedömning 

Hovrätten finner att det är styrkt att Fadimes far är gärningsmannen. 

Hovrätten anser att den bedömning och de överväganden som tingsrätten 

gjort vad gäller brottsrubricering samt påföljd är korrekta och fastställer 

därför tingsrättens bedömning och dom.67 

 

Fadimes far ansökte även att Högsta domstolen skulle ta upp målet till 

prövning, men domen i Hovrätten kommer enligt Högsta domstolen att stå 

fast, då de inte beviljar prövningstillstånd i målet.68 

 

                                                
66 Tingsrättens dom B 237-02 
67 Hovrättens dom B 4651-02 
68 Högsta domstolen B 2532-02 
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4.2 Abbas-fallet 

4.2.1 Tingsrättens dom B 4146-05 
Bakgrund 

Här har Z som är enda dotter i en afgansk familj som består av en pappa, 

mamma och tre söner blivit kär i en annan afgansk man, som heter Abbas, 

boende på annan ort i Sverige. Z skulle egentligen bli bortgift med hennes 

kusin.  

 

Z har lämnat sin familj och sitt hem för Abbas.  

Abbas dödas efter att han tillsammans med Zahra besöker hennes familj. En 

av bröderna erkänner grov misshandel och vållande till annans död, men 

menar att han inte haft något uppsåt att döda Abbas. 

Det råder även misstankar kring att Z båda föräldrar var delaktiga i mordet, 

vilket de båda dock förnekar.  

 

Familjen menar att Z alltid fått bestämma själv över sitt liv. Det finns 

däremot uppgifter som talar för att Z skulle giftas bort med hennes kusin, att 

hon var begränsad vad gäller frihet o.s.v.  

 

Polisen har hållit vittnesförhör med alla i Z familj, men även andra personer 

som känt Abbas och Z. Jag kommer enbart att ta upp delar av de 

vittnesförhör som jag anser vara till vikt i min utredning och som jag anser 

kan vägleda mig i mitt syfte och de frågeställningar som jag har. 

Vittnesförhör med brodern 

I det vittnesförhör som hållits med Z broder, som även är den som erkänt 

grov misshandel och vållade till annans död men förnekat att han haft 

uppsåt att döda Abbas, har det framkommit bl.a. att ingen annan än han 

själv har tillfogat Abbas skador.  

Han menar vidare att han inte visste att Z och Abbas skulle besöka dem, 

utan fick reda på detta först dagen innan de kom, det talades inte heller 

något kring Z eller Abbas mellan familjen. Han menar även att det var 
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Abbas som först började slå och knuffa honom. Abbas var dessutom äldre 

än han själv, så av ren rädsla försvara han sig på det sätt som han gjorde.  

 

Tingsrättens bedömning 

Då man inte kunnat knyta an pappan samt mamman till brottet, på det sätt 

som krävs enligt BrB, d.v.s. att det är ställt utom rimligt tvivel att den 

tilltalade gjort sig skyldig till brottet, så har man inte heller kunnat hålla 

dem ansvariga. Detta trots att den tekniska bevisningen talar för att andra 

gärningsmän varit inblandade utifrån de skador som uppkommit.  

 

Vad gäller Z broder som under vittnesförhör erkänt grov misshandel samt 

vållande till annans död. Z bror döms av tingsrätten till sluten ungdomsvård 

i 4 år, trots att samtliga omständigheter kring brottet talar för att straffvärdet 

motsvarar fängelse på livstid. Straffvärdet för det brott som begicks har 

resulterade i fyra års sluten ungdomsvård för Z bror, och detta enbart av den 

anledningen att han var 17 år gammal vid tidpunkten för gärningen. 

 

Åklagaren hade även yrkat utvisning på livstid som påföljd och detta 

godkändes av tingsrätten. 

 

4.2.2 Hovrättens dom mål nr B 1338-11 
Den tilltalade Z bror yrkade att Hovrätten skulle sätta ner påföljden, samt att 

hovrätten skulle upphäva utvisningsbeslutet. 

 

Domsskälen  

Hovrätten fastställde tingsrättens dom den 26 juni 2006.  

Z broder överklagade till Högsta domstolen som den 2 augusti beslutade att 

inte meddela prövningstillstånd.  

 

Högsta domstolen beslutade dock den 6 maj 2011 om resning av Hovrättens 

dom.  



 35 

Det hölls nytt vittnesförhör med Z broder i Hovrätten efter att resning 

beviljats. 

Efter den nya resningen hölls nya vittnes förhör med brodern. 

Brodern som tidigare hade erkänt misshandel och grovt vållande till annans 

död och dömts för detta, förklarar nu att han blev tillsagd av hans mor och 

far att ta över skulden eftersom de hade fått höra av en släkting i Danmark 

att personer som är minderåriga och begår liknande brott döms till lindrigare 

straff. Brodern förklarar vidare hur gärningen har gått till och att det är hans 

mor och far som dödat Abbas. 

 

Broder förklarar även att hans mor och far sade att Z hade skadat familjens 

heder. 

 

Även modern och fadern fick vittna på nytt, de menar att de inte varit 

delaktiga på det sätt som deras son påstår i det nya vittnes förhör och menar 

vidare att de nya uppgifterna inte stämmer. 

 

Hovrättens bedömning 

Hovrätten finner efter att de gått igenom alla de nya vittnesförhören samt 

utifrån den information som lämnats av rättsläkaren, att Z föräldrar ska 

anses ansvariga för brottet och döms därför till fängelse i 10 år för mord 

samt utvisning ur landet utan tidsbegränsning. Broder döms till medhjälp 

enligt 23 kap 5§ BrB.69 När det gäller utvisningsfrågan för broderns del så 

ska denna inte gälla. Brodern är idag gift och har ett barn och med hänsyn 

till barnets behov av en nära och god kontakt med sin far har Hovrätten 

ansett att han har en sådan anknytning till Sverige att han inte bör utvisas. 

Därför ska Hovrättens tidigare dom ändras i enlighet med denna.70 

 

                                                
69 ”Har någon förmåtts att medverka till brott genom tvång, svek eller missbruk av hans 
ungdom, oförstånd eller beroende ställning eller ock medverkat allenast i mindre mån, må 
straffet för honom sättas under vad för brottet eljest är stadga; i ringa fall skall ej dömas 
till ansvar. Detsamma skall gälla, då fråga är att ansvar som är stadgat för någon i 
särskild ställning skall ådömas annan medverkande.”Karnov, BrB 23: 5§ 
70 Hovrättens dom B 1338-11. 
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Kickis Åhrè Älgamo71 

Kickis Åhrè Älgamo (nedan kallad Kickis),72 har vid ett flertals gånger i de 

rättsfall som jag behandlat och gått igenom hörts om vad som kännetecknar 

hedersbrotten och dess kultur, jag har valt att ta med olika delar av de 

kommentarer och den information som hon lämnat, för att försöka klargöra 

hur komplext detta område är.  bl.a. har uppgett att hederskulturen är ett 

problem som är komplext.  

Kickis menar att självaste begreppet heder ämnar att ta ställning utifrån släkt 

och vänner och deras rykten och att hedern är kopplad till kvinnan. Hon har 

bl.a. uttryckt att: ”Kvinnan är mannens ”ambassadör” och man brukar 

säga att ”mannens heder sitter mellan kvinnans ben”.73 

 

Kickis uttrycker att motivet vad gäller de hedersrelaterade våldsbrotten 

oftast är att en flicka brutit mot oskrivna lagar. Man använder sig av olika 

strategier för att ställa till rätta, återupprätta hedern och dessa metoder för de 

hedersrelaterade brottsligheten varier beroende på etnisk bakgrund. Om man 

väljer att inte återupprätta hedern blir man utfryst av familj och släkt.74 

 

4.3 Jian-fallet   

4.3.1 Tingsrättens dom B 3418-10 
Bakgrund 

Jian är en kvinna som kom till Sverige tillsammans med hennes 

adoptivföräldrar från Irak år 2004. Jian gifte sig här i Sverige och fick under 

äktenskapet ett barn. Äktenskap höll inte då hon av mannen blev anklagad 

för otrohet. Jian återvände efter skilsmässan till hennes adoptivföräldrar och 

blev då mördad av hennes adoptivfar S. 

S anlände till polisstationen och uppgav där att han hade mördat en kvinna, 

han förklarade vem kvinnan var och vart hennes kropp befann sig. 

                                                
71 Kriminalinspektör vid citypolisen i Stockholm och expert på hedersrelaterade våldsbrott. 
72 Polis med särskild inriktning på hedersrelaterad brottslighet. 
73 Tingsrättens dom B 4146-05, s. 27. 
74 Tingsrättens dom B 4146-05, s. 27f 
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Efter att man hittade hennes kropp har man genom den rättsmedicinska 

undersökning som gjorts, kunnat konstatera att hon hade 53 stickskador på 

kroppen. 

 

Vittnes förhör med S 

S har förklarat att han under två veckors tid hade planerat hur han skulle gå 

till väga för att ta Jians liv, han hade bl.a. studerat olika tider då hon hämtar 

och lämnar hennes son på dagis, detta för att ta reda på vilken tid som skulle 

vara lämpligast för att beröva henne livet.  

S har dagen då han mördade Jian inväntat henne i trapphuset och sedan 

smugit sig på henne och attackerat henne med kniv. Jian avled av attacken.  

De skäl S uppgav till varför han berövade Jians liv att han ansåg att han var 

tvungen till det. Han menade vidare att Jian hade betett sig på ett 

oacceptabelt sätt och att detta hade kränkt familjen och hans heder. S 

menade att han försökt att prata med Jihad men hon lyssnade inte och gjorde 

precis som hon ville, till slut blev situationen ohållbar och han menar att han 

som far i huset inte hade någon annan utväg.  

 

Tingsrätten bedömning 

S har erkänt att han berövat livet på Jian i enlighet med det som åklagaren 

åberopat. Det finns heller inga andra bevis i utredningen som pekar på att 

det skulle kunna finnas någon annan gärningsman. 

Det finns inga förmildrande omständigheter i det brott som S begått, dock 

finns där försvårande omständigheter som ska beaktas vid val av påföljd. 

Gärningen är planerad och i hög grad överlagd. Våldet har kännetecknats av 

brutalitet samtidigt som det begåtts mot en närstående person som är fysiskt 

svagare. Där fanns tecken på Jians kropp som tyder på att hon måste försökt 

skydda sig, vilket bevisar att hon måste känt dödsångest. Straffet ska därför 

bestämmas till livsstraff, då S även döms för utvisning ur Sverige ska 

straffet tidsbestämmas till 18 års fängelse.  
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4.3.2 Hovrättens dom mål nr 3112-11 
Den tilltalade S yrkar att hovrätten ska ogilla yrkandet vad gäller utvisning 

samt att straffet ska nedsättas. 

 

 

Domskälen 

Hovrätten gör samma bedömning vad gäller utvisningsfrågan och därför 

bedömer dem att tingsrättens dom ska bestå i denna del. 

 

Hovrätten tar i domskälen upp att för att dömas till fängelse för mord på viss 

tid, lägst 10 och högst 18 år, eller livstid krävs enligt förarbetena (prop. 

2008/09:118 s. 42 f) att livstidsstraffet ska förbehållas de allvarligaste 

fallen. Det finns exempel där man kan bestämma livstidsstraff och de som 

nämns är fall där ”domstolen ska bestämma ett gemensamt straff för flera 

mord eller ett mord och annan allvarlig brottslighet eller när den tilltalade 

tidigare har dömts för särskilt allvarlig brottslighet”.75 Man har vidare 

angett att vid flertalet fall av mord, att ett tidsbestämt straff bör vara 

tillräckligt. 

 

Mordet på Jian räknas inte in av de exempel som finns i förarbetena menar 

hovrätten. Hovrätten tar ställning till om den gärningen som S utfört ändå 

utgör ett sådant allvarligt fall att straffet bör vara fängelse på livstid som 

tingsrätten bestämt. 

 

Hovrätten menar att gärningen har begåtts av stor brutalitet och det finns 

inga förmildrande omständigheter utan tvärtom finns där försvårande 

omständigheter. Jian var S adoptivdotter, S hade dessutom planerat 

gärningen under en längre tid, och utdelat stort antal knivhugg mot Jian när 

hon befann sig i en utsatt och skyddslös situation. Även av den anledningen 

att det är uppenbart att Jian måste ha känt en stark dödsångest ska beaktas 

som försvårande. Därför har hovrätten precis som tingsrätten funnit att 

                                                
75 Hovrättens dom 3112-11, s. 3. 
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livstidsstraff bör väljas som påföljd. Vidare menar hovrätten att precis som 

tingsrätten bedömt kommer S att lida betydligt men och att man därför ska 

bestämma påföljden till 18 års fängelse.  

4.4 Maria-fallet  

4.4.1 Tingsrättens dom B 2126-12 
Bakgrund 

Maria och M har tillsammans med sitt yngre syskon och sina föräldrar vuxit 

upp och bott i Stockholm. Sedan föräldrarna separerat bodde dem växelvis 

hos föräldrarna i några år. Familjen är kurder från Irak. När Maria som även 

är det äldsta barnet fyllt 11 år tog pappan med sig alla barnen till Irak, där de 

levde tillsammans med deras pappa och hans nya fru. Maria blev under 

tiden i Irak bortgift till en äldre man. I augusti 2009 återvände Maria till 

Sverige och året därpå återvände även M (brodern) till Sverige. Maria bodde 

första tiden hos hennes mamma som nu var bosatt i Landskrona tillsammans 

med hennes nya man, men januari 2011 placerades hon i en jourfamilj.  

M bodde drygt hos sin mor i 14 dagar innan han flyttade till sin morfar, 

även han placerades i ett familjehem hösten 2011. 

Syskonen har inte umgåtts regelbundet men har haft en kontinuerlig kontakt 

med varandra i en begränsad omfattning, även kontakten med modern har 

varit oregelbunden sedan de flyttat till deras respektive familjehem.  

 

Maria fick i januari 2012 en egen lägenhet i Landskrona. Den 22 april 2012 

fyllde hon 19 år. M hade hört av sig till Maria och förklarat att han ville 

träffa henne för att fira att hon fyllt år, de bestämde träff dagen efter d.v.s. 

den 23 april 2012.  

 

Maria möte upp sin bror M i Landskrona där de fikade på ett ställe i 

centrum. Därefter begav de sig tillsammans till Marias lägenhet.  

 

Under kvällen hade Maria vid ett flertals gånger kontakt med sin vän och 

bestämde bl.a. att hon skulle komma över till honom. Hon dök dock aldrig 
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upp, istället mottog hennes vän upprepade telefonsamtal från Marias telefon 

där hennes bror M bad honom komma över till Marias hem eftersom hon 

hade blivit knivskuren.  

 

Klockan 23:18 ringde M till SOS från sin egen mobiltelefon, några minuter 

senare kom en polispatrull till platsen. De blev visade till Marias lägenhet av 

M, där de snabbt kunde konstatera att Maria hade omfattande skador och att 

hon dessutom hade hunnit avlida till följd av dessa.   

 

Polisen grep M på platsen och han anhölls senare under natten.  

 

Vittnesförhör med M 

M har tillsammans med Maria haft en vanlig syskonrelation, där de bråkat 

mycket men alltid lyckats bli vänner igen. M förklarar att det var för Marias 

skull som han kom tillbaka till Sverige. Han hade inget emot att hon bodde 

ensam utan tyckte tvärtom att det var bra eftersom Maria inte kom bra 

överens med sin mamma. Han tyckte att systern levde ett normalt och bra 

liv. Däremot tyckte han inte om en del av hennes vänner och de pojkvänner 

hon haft. Han har aldrig kallat henne hora eller liknande men har någon 

gång gett henne en örfil.  

 

M är chockad över det som hände den 23 april 2012, då han menar att han 

och hans syster blev överraskade av en maskerad man som attackerade dem. 

 

Tingsrättens bedömning 

För mord är enligt 3 kap 1§ BrB förskrivet fängelse i lägst 10 år och högst 

18 år eller fängelse på livstid. När man ska bestämma den aktuella 

gärningens straffvärde ska domstolen göra en helhetsbedömning av det 

enskilda fallet. Livstidsfängelse bör förbehållas till de allvarligaste fallen.  

 

Tingsrätten har i sin bedömning kommit fram till att det brott som M uppges 

vara skyldig till har begåtts av synnerligen stor hänsynslöshet och råhet mot 

Maria. Av den rättsmedicinska undersökning som gjorts framgår det att 
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Maria fick omfattande skador och att de knivangrepp som hon utsattes för 

måste ha pågått under ett par minuter. Vilket gör att det är uppenbart att hon 

innan hon avled måste ha känt stor smärta samt dödsångest.  

Vidare har det i utredningen framkommit att motivet till gärningen har varit 

att återupprätta familjens heder som en följd av hur Maria valt att leva sitt 

liv. Men hänsyn till samtliga omständigheter gör tingsrätten bedömningen 

om att mordet på Maria ska anses som de allvarligaste fallen av mord som 

kan förekomma och att straffvärdet därför ska motsvara fängelse på livstid. 

 

M fyllde 17 år en vecka efter att mordet begicks och ska beaktas av 

domstolen vid val av påföljd. ”Den som begått brott före 18 års ålder får 

endast dömas till fängelse om synnerliga skäl föreligger.”76Då M begick 

brottet i så pass nära anslutning till hans 17 års dag, ska straffreduktionen 

tillmätas som en 17-årig gärningsman enligt tingsrättens bedömning. Där 

tingsrätten i sin bedömning kommer fram till att han ska dömas till 8 års 

fängelse för mord. 

 

4.4.2 Hovrättens dom mål nr B 334-13 
Den tilltalade M yrkar i första hand i hovrätten att åtalet ska ogillas, i andra 

hand att straffet ska lindras.  

 

Domskälen   

Hovrätten menar att det framgått tydligt att gärningen som utförts är en 

reaktion på Marias sätt att leva och önskan att själv kunna bestämma över 

sitt liv. Och precis som tingsrättens bedömning menar hovrätten att motivet 

till gärningen varit att återupprätta familjens heder och att detta är visat. 

M har även visat stor hänsynslöshet vid sitt agerande.  

Därför anser hovrätten att gärningen utan tvekan ska bedömas som mord. 

Hovrätten har i domsskälen uttalat sig när det gäller påföljden att dödandet 

av Maria inte är ett sådant fall som utgör livstidsstraff men det extrema våld 

som M utövat vid mordet tillsammans med det hedersrelaterade motivet vid 

                                                
76 Tingsrättens dom B 2126-12, s 47 
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gärningen utgör anser hovrätten synnerligen försvårande omständigheter 

och därför ska gärningen ändock utgöra ett sådant allvarligt fall att 

straffvärdet för en vuxen gärningsman skulle motsvara livstidsfängelse.77  

M döms av HovR till 4 år sluten ungdomsvård.  

 

Kickis Åhre Elgemo 

Hon är expert i hedersrelaterat förtryck och våld inom polismyndigheterna, 

hon har även medverkat i flera av de hedersmordsrelaterade rättegångar och 

har uttalat sig som sakkunnig i målet. 

 

Kickis Åhre Elgamo (nedan kallad Kickis) menar att man ur ett 

övergripande perspektiv kan definiera begreppet heder som sociala koder, 

vilka är kopplade mellan individen, familjen, släkten, klan o sociala 

sammanhang som individerna lever i. Kickis menar att det oftast inom 

gruppen finns ett normsystem där man har en kollektiv uppfattning om vad 

som gäller och vad som ger status i samhället.  

Oftast är det unga kvinnor som av män utsätts för kontroller där man 

begränsar den personliga rörelsefriheten, den sexuella identiteten samt den 

självbestämmande rätten i vardagen. 

Det finns olika normer beroende på om man är kvinna eller man, det som är 

viktigt för en ung kvinna innan hon gifts bort är att hon är oskuld och hon 

ska heller inte vara trotsig.  

En kvinna som är gift får endast umgås med sin make, sex med en man 

utanför äktenskapet vore en social katastrof för familjen. En person som 

förlorar sin heder drabbar både familj och släkt mycket hårt, de får det svårt 

i sociala sammanhang och betraktas som orena och smutsiga. 

 

I första hand är det mamman som ska upprätta hedern genom att hålla 

ordning på sina döttrar, i andra hand tas ansvaret över av mannen eller andra 

viktiga manspersoner i familjen. Det är tex. inte ovanligt att en broder får 

ansvaret över sina systrar. 

                                                
77 Hovrättens dom B 334-13. 
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En kvinna som beter sig klandervärt enligt de normer som ställs upp, kan 

man i första hand försöka reglera genom exempelvis hot och misshandel. En 

ganska vanlig handling är att man för kvinnan till hemlandet och där 

giftermål är en åtgärd.  

Kan man dock inte åtgärda problemet är mord den enda lösningen till att 

återupprätta hedern.  

 

Mord med hedern som motivbild är aldrig en enskild individs beslut. Oftast 

är det resultatet av en process som pågått länge, där man försökt åtgärda 

problemen så att personen ska följa de normer som ställts upp. Att försvara 

hedern är en enormt viktig sak. Att ett mord måste ske kan ligga i ett direkt 

samförstånd mellan en rad olika personer. Det är inte ovanligt att man 

använder sig av en yngre gärningsman för att straffet ska bli kortare.  

Personer som utför gärningen får hög status inom gruppen, men detta 

betyder inte att personen väljer att erkänna gärningen gentemot samhället. 

4.5 Kommentar 
Jag kommer att avsluta kapitel 4 ”Hur ser det ut i praktiken?” genom att 

ställa två frågor, för att därefter försöka dra en slutsats ur de fall som 

undersökts. 

Frågorna jag kommer att utgå ifrån är:  

1. Hur såg förutsebarheten ut för gärningsmännen? 

2. Hade det gjort någon skillnad om Sverige hade haft en 

speciallagstiftning på området? 

 

 

 

Maria-fallet: 

1. Här döms brodern M för mordet. Han förnekar att det är han som begått 

brottet och menar att det var en maskerad man som överföll Maria och tog 

hennes liv.  

Eftersom han inte erkänner brottet och då man inte får någon vägledande 

information ur det vittnesförhör som man hållit med honom, är det svårt att 
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göra någon bedömning kring hur han ser på brottet, eller hur förutsebarheten 

för hans del såg ut. 

 

2. Om en speciallagstiftning hade gjort skillnad är svårt att säga. 

Gärningsmannen var endast 17 år gammal när brottet begicks och hade bott 

i Irak under en lång period av hans uppväxt, varför en hel del faktorer kan 

ha spelat roll. 

 

Jian-fallet:  

1. Gärningsmannen erkänner brottet, är den som direkt efter att han mördat 

offret beger sig till polisstationen för att berätta vad som har hänt och 

berättar då vart kroppen befinner sig. 

Han förklarar att han planerat dådet i ungefär 2 veckors tid. 

Han menar att hon betett sig på ett oacceptabelt sätt och att han har försökt 

med allt. Här förstår man att gärningsmannen haft en viss vetskap om vad 

som väntar, eftersom han direkt begett sig till polisstationen. 

 

2. Här är visserligen inte gärningsmannen i ung ålder, men han har utländsk 

bakgrund och har inte bott i Sverige under lång tid. 

 

Abbas-fallet: 

1. I detta fall är gärningsmannen som erkänner brottet under 18 år, men efter 

att ha begärt resning av målet visar det sig att det är två vuxna personer som 

är gärningsmän. Även i detta fall har förutsebarheten för gärningsmännen 

funnits där. Att de tvingar en person som är minderårig att ta över skulden 

enbart p.g.a. straffvärdet ska bli lägre är något som kan tyda på att de haft 

vetskap om vad som gäller. 

 

2. Detta finns tydliga tecken i fallet som säger att gärningsmännen varit 

drivande vad gäller handlingarna och att de varit planerade. 

 

Fadime-fallet: 
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1. Här erkänner gärningsmannen mordet och är den som självmant anländer 

till polisen. Fallet är lite rörigt då uppgifterna ändras lite under utredningen, 

men man väljer att gå på de bevisuppgifter som framkom i polisförhöret. 

Där förklarar gärningsmannen att han planerat mordet i ungefär 6 månaders 

tid.  

2. Mordet är planerat och det finns bakomliggande uppgifter kring att 

gärningsmannen har polisanmälts av offret innan mordet. 

 

4.5.1 Slutsats 
Efter att ha gått igenom de fall som tagits med i undersökningen, har jag 

ställt två frågor för att försöka komma fram till en slutsats.  

Vad gäller första frågan (”hur ser förutsebarheten ut för 

gärningsmannen?”) så anser jag att det går att utläsa från samtliga fall att 

gärningsmännen har haft vetskap om vad som gäller när man väljer att 

mörda en person. Detta har dem visat genom sättet som de handlat på efter 

att morden begicks.  

Det är alltså enligt min mening inte oklart att förutsebarheten funnit där när 

det gäller mordet. Det som fortfarande är oklart är om de trott att de kommer 

att leda till en förmildrande omständighet. Eftersom gärningsmännen i två 

av fallen hävdar att det inte fanns någon annan utväg utan att det var enda 

lösningen på problemet. Detta kan vara en brist på förutsebarhet hos 

gärningsmännen men samtidigt är det ingen som invänder om att de är 

okunniga kring vad som gäller, snarare tvärtom. 

 

Vad gäller den andra frågan (”Hade det gjort någon skillnad om Sverige 

hade haft en speciallagstiftning på området?) här kan konformitetsprincipen 

ha spelat en bidragande roll. Samtliga gärningsmän har invandrat till 

Sverige och kommer från länder där samhället präglats av ett starkt 

hederstänkande. Och de har inte bott i Sverige under lång tid innan de 

begick brottet. Detta kan vara en bidragande faktor. 
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5 Vem är gärningsman? 

5.1  Gärningsman 
År 2005 gav regeringen i uppdrag åt Åklagarmyndigheten att genomföra en 

undersökning och göra en analys av åklagarens handläggning rörande 

hedersrelaterat våld. I denna undersökning har man bl.a. tagit fram uppgifter 

som visar vilka gärningsmännen är. 

Fadern och bröderna är huvudsakligen dem som har misstänkts och åtalats 

för brotten i dessa ärenden.  

Man har tagit fram en tabell där 42 stycken ärenden har studerats och där 

utgången resulterat i följande: 

• Fader   9   

• Broder  8  

• Far och bror  8   

• Mor och far  3  

• Annan släkting  1  

• Annan  1   

• Mor, far och bror  3  

• Annan kombination 9 78 

 

Det har även förekommit att mödrar varit misstänkta och åtalats, vilket vi 

ser i tabellen ovan. Av de förhör som hölls i denna undersökning fick man 

fram uppgifter om att mödrar egentligen agerat i större utsträckning, än vad 

som framkommit i de anmälningar och åtal som gjorts. Anledningen till att 

de brott som mödrarna varit inblandade i inte har följts upp skulle kunna 

bero på att man bedömt brotten som mindre allvarliga, eller också att man 

sett mödrarna som offer i det hela. 

 

För övrigt är det andra manliga släktingar som är inblandade exempelvis 

farbröder, morbröder, kusiner och svågrar.  

                                                
78 Hedersrelaterat våld, Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Göteborg, s 52. 
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Det finns även kvinnliga släktingar som har figurerat som misstänkta eller 

tilltalade i några enstaka fall, dessa är då systrar, fastrar och svägerskor.79 

 

5.2 Gärningsman i fallen som undersökts 
Av de fall som undersökts har det varit en biologisk pappa, en adoptiv 

pappa, en biologisk bror och i ett av fallen var det föräldrarna gemensamt 

modern och fadern, med hjälp av sonen, som mördade deras dotters 

pojkvän.80  

 

De gärningsmän som fanns med bland fallen hade alla invandrarbakgrund 

och hade inte bott i Sverige under lång tid, innan morden begicks. Samhället 

som de kom ifrån har ett starkt hederstänkande, Även om Fadimes fader 

hävdade det motsatta. 

 

Den tabell som Åklagarmyndigheten tagit fram stämmer väl överens vid en 

jämförelse med de uppgifter som jag fick fram i undersökningen av fallen. 

 

5.3 Gärningens bakomliggande orsak 
För att brottsligheten ska undvikas på bästa sätt, så krävs det att man 

förhindrar att brott begås. Vilket kan ske på olika sätt. Christian Diesen talar 

i sin bok om att det kan ske med medel som är direkt repressiva som 

exempelvis isolering, inkapacitering etc. Andra medel som kan antas vara 

avskräckande är bl.a. stränga straff kameraövervakning, eller också medel 

som kan ta bort förutsättningarna för konflikten.81  

 

Christian Diesens bok är skriven ur ett perspektiv kallat ”terapeutisk 

juridik” som kan förklaras som en ny riktning inom rättsfilosofin eller mer 

inom och för den rättsliga praktiken. Ordet ”terapeutisk juridik” kan 

                                                
79 Hedersrelaterat våld, Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Göteborg, s 52. 
80 B2126-12, B3418-10, B4146-05 och B237-02. 
81 Christian Diesen, Terapeutisk Juridik, s. 99. 
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definieras genom ett sätt där man använder sig av samhällsvetenskapliga 

rön, för att sedan studera i vilken utsträckning en lagregel eller rättslig 

praktik gynnar det fysiska och psykiska välbefinnandet, hos de personerna 

som blir utsatta för dess tillämpning.82  

 

Under rubriken signallagstiftning i boken terapeutisk juridik förklaras att 

fokus inom denna riktning ligger på praktik och individ. Men däremot 

diskuteras ofta lagstiftningsåtgärder som behövs, för effekter i viss lag ska 

åstadkomma de terapeutiska eller för att hindra de anti- terapeutiska 

effekterna av en lag. Och ”Om lagen inte ger möjlighet att välja vissa 

alternativa lösningar, som har bevisad positiv effekt, behövs lagen 

ändras”83 

  

Vid införandet eller upprättandet av lagar finns det olika brister i kunskapen 

kring hur reglerna och besluten medför i praktiken. Personer som har 

särskilda insikter i regelsystemen och personer som har att hantera lagen när 

konflikter uppstår, exv. jurister behöver kunskap för att fatta rätt beslut och 

komma fram till godtagbara slutsatser. Eftersom detta kan anses vara en 

brist så behöver man ta hjälp av tex. samhällsvetenskapen.84 

 

Den terapeutiska juridiken menar att det krävs bakomliggande information 

om varför brottet begicks, exv. förövaren må ha blivit en förövare för att han 

mobbades i skolan när han var liten. Ur dagens traditionella juristsyn är 

detta en fråga för psykologer och inte för jurister. Men ur en modernare syn 

på juridiken så behöver man större samhällsvetenskaplig kunskap för att 

kunna begripa följderna och regleringarna av sina beslut, utan denna 

kunskap riskerar rättstillämpningen att bli självgående.85 

 

                                                
82 Christian Diesen, Terapeutisk Juridik, s. 13 ff. 
83 Christian Diesen, Terapeutisk Juridik, s. 114. 
84 Christian Diesen, Terapeutisk Juridik, s. 115. 
85 Christian Diesen, Terapeutisk Juridik, s. 115. 
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Idag sker fler och fler olika brott i samhället.86 De flesta av brotten förblir 

ouppklarade men samtidigt döms fler till fängelse straff och fängelserna blir 

överfulla vilket gör samhället otryggare.  

När det råder en sådan situation så är det dags för lagstiftaren och dess 

aktörer att fråga sig, om det inte är så att man kanske ingriper försent, när 

brottet/konflikten redan inträffat. Oftast beror inte brotten på bristande 

moral, destruktiva egenskaper eller psykiska effekter hos den som begår 

brottet. Utan snarare beror detta på sociala, ekonomiska och kulturella 

skillnaderna.  

 

Lagen är oftast till för att skydda och vidmakthålla den nuvarande strukturen 

och förhållandena, men lagen kan även vara progressiv och användas som 

en form av signallagstiftning, dvs. att ett visst beteende är oönskat och att på 

så sätt förändra negativa attityder. 

Det finns flera exempel på signallagstiftning inom straffrätt i Sverige, ett 

exempel är förbudet mot barnaga som infördes i svensk lag 1979. Lagen 

infördes för att markera att man inte får slå sina barn, trots att det även idag 

förekommer barnaga så har detta förbud blivit en norm i samhället som 

nästan alla känner till och respekterar.87 

 

Om man ser att lösningen som den nuvarande lagen innehåller inte ger de 

effekterna som man kan behöva, så innebär detta att man måste ändra på 

lagen för att ha möjligheter till alternativa lösningar som exv. kontraktsvård 

istället för fängelse. Christian Diesens analys av lagen ur terapeutisk juridik 

visar att både sidor dvs. lag och tillämpning måste vara i harmoni om man 

ska åstadkomma riktiga effekter av en förbättring i ett skyddsintresse.88   

 

I boken likhet inför lagen som i stort sätt handlar om hur olika personer blir 

behandlade samt bestraffade, beroende på exv. etnicitet inom det svenska 

rättsväsendet. Det finns ett kapitel som behandlar invandrares brottslighet 

                                                
86 Christian Diesen, Terapeutisk Juridik, s. 115-116. 
87 Christian Diesen, Terapeutisk Juridik, s. 115-116. 
88 Christian Diesen, Terapeutisk Juridik, s. 131. 
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från ett kriminologiskt perspektiv. Där man förklarar att en bakomliggande 

faktor till varför invandrare är överrepresenterade vad gäller brottslighet.  

Man diskuterar olika faktorer som kan vara avgörande till varför det ser ut 

som det gör.  

Bl.a. talar man om två olika kriminologiska teorier: 

• Robert Mertons ”strainteorin” som i princip innebär att man främst 

utgår ifrån barn till invandrare. I samhället finns gemensamma mål 

som exempelvis att ha ett bra jobb och tjäna mycket pengar. Då barn 

med invandrar föräldrar kanske inte alltid kan ge barnen detta, 

uppstår en frustration som i vissa fall kan leda till brottslighet.  

 

• Travis Hirschis ”sociala band teorin” utgår ifrån att personer avhålls 

från att begå olika brott, genom den anknytningen som de har till det 

samhälle som de lever i. Det innebär i sin tur att ju starkare 

anknytning man har till samhället som man lever i, desto mer har 

man att förlora om man väljer att bryta mot normerna och begå brott. 

Invandrare kan antas ha svagare anknytning till det svenska 

samhället vilket utgör att de har mindre att förlora om de begår brott 

och anses därför ha färre spärrar gentemot brottsliga handlingar.89 

 

I boken likhet inför lagen under rubriken processrättsligt perspektiv skriver 

Christian Diesen, om positiv och negativ särbehandling i straffprocessen. 

Han menar att etnicitet är en faktor som behandlas och där man kommit 

fram till att invandrare ofta är överrepresenterade när det gäller anmälda 

brott. 

I boken tar dem bl.a. upp och diskuterar att bristande kunskap om lagar och 

regler utgör en grund till varför personer som är invandrare har en 

överrepresentation när det gäller anmälda brott. Barnaga är ett brott där 

invandrare är överrepresenterade i, där bristande kännedom om lagar och 

regler kan vara en faktor.90  

 
                                                
89 Tove Petterson, Likhet inför lagen, s. 139ff. 
90 Christian Diesen, Likhet inför lagen, s. 258. 
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6 Diskussion, krävs en ny lag? 

6.1 Kriminalisering 
I straffanvändningsutredningen som regeringen tillsatt behandlar 

professorerna Nils Jareborg och Claes Lernestedt ett avsnitt med bl.a. 

kriterierna för kriminalisering.91 

 

Jag kommer här nedan att gå igenom två kända professorer inom straffrätt 

och deras tankar kring kriminaliseringen. Först går jag igenom Nils 

Jareborgs tankegångar för att därefter gå över till Claes Lernstedt för att se 

vad han har för tankar kring ämnet.  

Därefter kommer jag kortfattat ange vad man kommit fram till i denna 

utredning, för att närmare få en förståelse för vad och när man bör 

kriminalisera. 

Jag ska försöka göra en kort sammanfattning ur detta omfattande området, 

då jag anser att det är av vikt i denna undersökning, när jag ska göra en 

bedömning kring vad förutsebarheten kan utgöra för gärningsmannen, om 

en lag reglerar ett visst beteende. 

6.1.1 Jareborg 
För att en gärning ska bli straffbar krävs enligt Jareborg ett politisk beslut, 

det finns inga brottslingar som naturen har skapat utan det är samhället och 

den kultur som vi lever i som väljer ut vad som ska vara brottsligt. Detta 

utgör att brottsligheten kan se annorlunda ut i olika kulturer.  

Frågor kring huruvida en viss gärning ska kriminaliseras eller inte kan se 

väldigt olika ut, vilket har medfört offentliga debatter.92 

 

Jag kommer här nedan att försöka svara på varför, när och hur man 

kriminaliserar.  

                                                
91 SOU 2013 :38, del 2 
92 Petter Asp, Magnus Ulväng, Nils Jareborg, Kriminalrättens grunder, s.30. 
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Principerna till varför man väljer att kriminalisera är som man förstått ovan 

omtvistade. 

Varför? 

Syftet vad gäller kriminaliseringen är att hindra de gärningar som inte är 

önskvärda samt att frambringa de önskvärda. Man vill att lagarnas hot om 

straff ska få människorna till att handla på ett önskvärt sätt.93 

 

När? 

Kriminalisering ska i förstahand försöka hindra sådant som kan skada ett 

skyddsintresse. Vad är då ett skyddsintresse? Det framgår av boken 

”Kriminalrätten grunder” att det är svårt att kategorisera med enbart några få 

ord om vad som ska räknas in i de skyddsvärda intressena för att det ska 

kriminaliseras.  

En viss ledning kan man dock få av 2 kap RF.94  

 

Hur? 

Ramen för hur man bör kriminalisera sätts grundläggande av de olika 

principerna legalitet, skuld, humanitet och proportionalitet. 

 

Legalitetsprincipen innebär kortfattat att en person inte ska kunna dömas 

om det inte finns stadgande om det i lag. 

Denna princip är en form av garanti för rättsäkerheten, krav ställs på 

lagstiftningsområdet för att medborgarna ska kunna förutse när och hur de 

kan utsättas för straffrättsliga repressalier.95 

 

Skuldprincipen är en annan viktig princip som man bör tänka på när man 

väljer att kriminalisera något. För att man ska kunna hållas straffrättsligt 

ansvarig för ett brott krävs enligt denna princip att man kan bevisa att 

gärningsmannen har en skuld. Även av denna princip följer krav på 

förutsebarhet för medborgarna. En grund för att man ska kunna straffas 

                                                
93 Petter Asp, Magnus Ulväng, Nils Jareborg, Kriminalrättens grunder, s.34. 
94 Petter Asp, Magnus Ulväng, Nils Jareborg, Kriminalrättens grunder, s.41. 
95 Petter Asp, Magnus Ulväng, Nils Jareborg, Kriminalrättens grunder, s.46. 
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enligt BrB(beläggas med skuld), är att man ska ha haft möjlighet att rätta sig 

efter det som lagen kräver, konformitetsprincipen.96  

 

Humanitetsprincipen, kan man uppnå samma verkan utan att behöva hota 

med ett strängt straff är det ur humanitet syn förkastligt att ha stränga straff. 

Därför bör man börja med svaga hot. Det är svårt att bestämma vilka straff 

som ska ses som humanitära i ett samhälle, när man menar att straffen ska 

upplevas likartade. Eftersom människor i samhället har olika 

levnadsförhållanden, kommer det att innebära att exv. ett 

frihetsstraffberövande straff upplevs olika hårt, beroende på hur de levt 

innan de frihetsberövas.97 

 

Proportionalitetsprincipen här vägs olika intressen mot varandra. Det kan 

förklaras genom att ett brott som är likt ett annat brott bör straffas på ett 

likvärt sätt. En orättvis kriminalisering kan bli verkningslös bland 

befolkning i samhället varför proportionalitet är viktigt vid 

kriminaliseringen.98 

 

6.1.2 Lernestedt 
 
För att man ska kriminalisera en handling krävs enligt Lernestedt att fyra 

olika problemområden ska uppfyllas:  

• Intresse 

• Skada 

• Förstadier 

• Effektivitet  

Och dessa fyra områden ställs upp som ett krav på kriminalisering.  

Alla problemområden ska kunna ge svar på ”vad som får ges skydd genom 

kriminaliseringen, andra hur det som ska skyddas får skyddas”.99 

                                                
96 Petter Asp, Magnus Ulväng, Nils Jareborg, Kriminalrättens grunder, s.48f. 
97 Petter Asp, Magnus Ulväng, Nils Jareborg, Kriminalrättens grunder, s.50. 
98 Petter Asp, Magnus Ulväng, Nils Jareborg, Kriminalrättens grunder, s.51. 
99 SOU 2013:38, del 2, s. 431. 
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Jag kommer att ge en kortfattad beskrivning av följande problemområde 

som Lernstedt ställt upp, för att förstå hans tankegång kring kriminalisering. 

 

Intresse, detta område ska motivera vilket intresse som ska skyddas genom 

kriminalisering och det ställs upp med tre krav.  

Ett första krav är att man ska kunna ange vilket intresse som ska skyddas av 

lagen, undantagen ska även de anges i åtminstone förarbetena. 

Andra kravet här ställs krav på att motivera vad som kan tänkas innebära vid 

underlåtenhet av ett beteende, men även varför. 

I det tredje kravet ska inte kriminaliseringen av ett beteende utgöra att ett 

annat motsatt beteende godtas utan även detta ska motiveras varför.100 

 

Skada, här ska ett intresse vara skyddsvärt för att ett beteende ska räknas 

som skada och på så sätt kriminaliseras. Det måste också uppfattas som 

påverkande och detta ska vara negativt riktande.101 

 

Förstadier, detta problemområde förklarar Lernestedt genom att bl.a. 

uttrycka sig så här: ”Huvudfrågan är hur långt ”i förväg ” är det berättigat 

att inträda med kriminalisering, eller uttryckt på ett annat sätt hur stor 

straffrättslig buffert som får läggas runt de intressena som anses 

skyddsvärda.”102 

Förstadiet är alltså avvägning, där man ser till intressets vikt. Alltså innebär 

detta att kriminalisering i förväg kommer att bli godtagbart om intresset att 

skydda är starkt.103 

 

Effektivitet, detta problem område har två traditionella tolkningar (krav) på 

vad som räknas in i effektivitet. För det första ska den som begår en 

straffbar gärning kunna upptäckas och fällas för brottet. För det andra ska 

bestämmelsen påverka handlandet negativt. 

                                                
100 SOU 2013:38, del 2, s.432. 
101 SOU 2013:38, del 2, s.434. 
102 SOU 2013:38, del 2 s.435f.   
103 SOU 2013:38, del 2 s.437. 
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Lernestedt nöjer sig dock inte utan menar att en kriminalisering är effektivt 

om bestämmelsen genom statsmakten visar vad som ska gälla.104 

 

6.2 Kriterierna 
I SOU 2013:38 har man kommit fram till en kort sammanfattning av vilka 

kriterier som ska uppfyllas för att man ska införa kriminalisering på ett 

område.  

Dessa kriterier är i princip: 

1. Straffbudet ska vara preciserat och identifierat som ett skyddsvärt 

intresse. 

2. Det beteende som ska kriminaliseras ska orsaka skada eller fara för      

skyddsintresset.   

3. Skuldprincipen får inte äventyras.  

4. Ett värdefull motsatts intresse får inte finnas. 

5. Det får inte finnas något annat alternativ, som kan vara effektivt för att 

komma åt problemet.  

Överväganden bör göras och är följande: 

a) Finns det redan en regel som är tillräcklig. 

b) Är det tillräckligt med att införa en regel som inte är repressiv, 

exempelvis skadestånd. 

c) Om det är nödvändigt med en regel som är repressiv räcker det då 

med att exempelvis dra ett tillstånd. Straff bör användas som en sista 

utväg.105 

 

Jag kommer att använda mig av dessa kriterier för att i min analys redogöra 

om förutsebarheten för de gärningsmän som döms i hedersrelaterade brott 

har äventyrats, på ett sätt som kräver att gärningen kriminaliseras. 

                                                
104 SOU 2013:38, del 2 s.438f. 
105 SOU 2013:38, del 2 s.498. 
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7 ANALYS OCH SLUTSATS 

7.1 Analys 

7.1.1 Vad är hedersrelaterade våldsbrott? 
Här har jag valt att dela upp frågan i tre underrubriker heder, 

hedersrelaterade våldsbrott och Sveriges insatser mot hedersrelaterade 

våldsbrott vilket jag anser är av vikt för att kunna få svar på min 

frågeställning. 

 

Vad gäller den första underrubriken heder så kan man konstatera att det inte 

finns någon enighet kring detta begrepp inom forskningen. I Sverige tolkar 

man begreppet utifrån något som man gjort och därefter får erkännande, 

detta erkännande kommer från en grupp, hel släkt eller personer med samma 

bakgrund. 

Då varje grupp har en egen betydelse kring begreppet så kan det se väldigt 

olikt ut beroende på vilket samhälle eller vilken samhällsgrupp man 

kommer ifrån. Detta utgör till stor del anledningen till varför det inte råder 

enighet kring begreppet, heder.  

Trots att det råder oenighet kring begreppet så finns det ändå en grund där 

forskningen är eniga och detta är kvinnlig kyskhet. Då kvinnans heder är 

kopplat till mannen och detta oftast genom hennes kyskhet, bidrar detta 

dessvärre till att en kvinna kan utsättas för våld eller i värsta fall mord. Detta 

enbart för att återupprätta hedern om den skadats eller rykten spridits om att 

kvinnan inte betett sig respektfullt.  

 

Debatten kring de hedersrelaterade våldsbrotten i Sverige har utgjort att 

man tolkar brotten ur ett motiv, till skillnad från andra våldsbrott i BrB där 

man tolkar dem efter handling.  

Det har diskuterats mycket mellan politiker, forskare och debattörer kring 

hur man ska se på de hedersrelaterade brotten. Man har diskuterat om brottet 
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är en särskild typ av våldsbrott eller om det enbart skiljer sig från mäns brott 

mot kvinnor genom sitt kollektiva uttryck. 

Trots att hederskulturen har funnits i Sverige sen slutet av 1900-talet, finns 

det fortfarande forskare, politiker m.fl. som menar att det ska sorteras in 

under rubriken mäns våld mot kvinnor.  

Författarna till boken ”Heder och samvete” menar dock att det 

hedersrelaterade våldet skiljer sig från mäns våld mot kvinnor. Författarna 

har förklarat varför det föreligger en viss problematik bakom begreppet 

genom att urskilja fyra olika perspektiv kring hur man ser på det 

hedersrelaterade våldet i Sverige. 

 

I det första perspektivet menar man att det inte finns någon 

hedersproblematik, istället hänvisar man till att det är en så kallad 

könsmaktsordning där alla kvinnor i världen är förtryckta av män.  

 

Det andra perspektivet här försöker man göra en förklaring till individ nivå 

och menar att det överhuvudtaget inte har att göra med varken kultur, 

religion eller etnicitet. 

 

Tredje perspektivet här dras en slutsats att det rör sig om personer med 

mellanöstern bakgrund, stark religiositet, m.m. 

 

Det fjärde perspektivet är det som politikerna och en hel del av forskarna 

tagit till sig. Man förnekar inte att det förekommer hedersrelaterat våld men 

man lägger fram en rad olika förklaringar vilket till slut gör att ingen av de 

förklaringar som lagts fram blir giltiga. Precis som författarna i boken 

”Heder och samvete” är detta något som jag anser passa det politiska och 

akademiska Sverige som ger en bild av försiktighet och ängslighet kring 

hela problemet. 

 

Att man inte vill erkänna problematiken och ta del av kunskapen på rätt sätt 

utan istället hävda att ”-vi svenskar inte är bättre än de andra, svensk 
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svenska män dödar också kvinnor. Detta gör att man inte fångar upp 

problemen utan man går runt dem istället och ser inte allvaret. 

 

Även en erfaren polisutredare förklarar att skillnaderna är stora mellan mäns 

våld mot kvinnor och det hedersrelaterade brottet och att en utredning vid 

hedersrelaterade brott kan komma att kosta mycket då det rör sig om så 

många personer som är inblandade i ett sådant brott. Detta anser jag är ett 

problem som man försöker dölja, då man inte vill erkänna att man behöver 

mer pengar från statskassan för att lösa problemen. Istället hävdar man att 

problemen är lösta exempelvis genom att säga att hedersrelaterade 

våldsbrott är detsamma som mäns våld mot kvinnor. 

 

Advokaten Elisabeth Massi Fritz har under lång tid arbetat för att klargöra 

problemet för domstolarna vad gäller de hedersrelaterade våldsbrotten, där 

hon förklarat att då det inte finns någon speciell kod för polisen att föra in 

brottet under, (som exempelvis hatbrott som idag är ett brott som räknas 

som en försvårande omständighet) innebär detta att brottet neutraliseras och 

får en helt annan kategorisering tex, misshandel , mord osv. vilket i sin tur 

gör det svårt för domstolarna att se och förstå hedersbrottet speciella 

karaktär. Jag tror att en speciell kod kan betyda mycket såväl för 

rättsväsendet som för gärningsmännen, man förstår allvaret av handlingen 

på ett annat sätt. 

 

De hedersrelaterade brotten maskeras som något helt annat och utgången har 

blivit att man accepterat att vissa människor i vårt samhälle råkar ut för 

vissa olyckor som exv. plötsliga självmord, olyckor i hemmet. Detta är ett 

dilemma vilket är orsaken till varför mörkertalet är så pass stort och det 

endast är enstaka fall som uppmärksammats hos myndigheterna. Då det inte 

uppmärksammas hos myndigheterna så har de heller ingen vetskap kring 

hur problemet förhåller sig, vilket i sin tur förhindrar att problemet kan 

lösas. Att bara acceptera att vissa människor i samhället råkar ut för olyckor 

lite mer än vad som är vanligt överlag innebär att man blundar för såväl 
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problem som för rättvisa och detta anser jag är diskriminerande på en nivå 

som är nästintill främlingsfientlig.  

 

När det gäller Sveriges insatser mot de hedersrelaterade våldsbrotten så 

har bl.a. regeringen överlämnat en skrivelse, där framgår det klart och 

tydligt att de hedersrelaterade våldsbrotten skiljer sig från övriga 

våldsformer. Det framgår även att dessa brott har en kollektiv karaktär som 

kan utföras av och drabba både män och kvinnor. Att man i skrivelsen 

redogör för att det råder en markant skillnad i de hedersrelaterade 

våldsbrotten gentemot de andra våldsbrotten, är ett stort steg i rätt riktning 

då man äntligen accepterar brottet som en art i sig, istället för att klassificera 

det som mäns våld mot kvinnor, vilket inte alls är samma sak enligt min 

uppfattning. 

 

Man har tagit upp olika insatsområden där man bl.a. har satsat på utbildning, 

verksamhetsutveckling, kunskapsutveckling och lagstiftning. 

Denna satsning har bidragit till att man fått större kunskap på området 

exempelvis har man infört olika jourhem för de som utsätts för de 

hedersrelaterade brotten.  

Att man infört olika jourhem för de som utsätts för de hedersrelaterade 

våldsbrotten visar enligt min mening att man har förstått att dessa brott 

skiljer sig från mäns våld mot kvinnor, de behövs därför tas om hand på ett 

annat sätt. 

Genom att kunskapen har ökat på området, har nu vissa förändringar skett, 

exempelvis anser jag att den nya lagen om barn- och tvångsäktenskap och 

dess tillkomst kan härledas ur det uppdrag som regeringen haft och de 

satsningar som gjorts på området.  

Jag anser dock att det finns mycket som återstår för att problemen vad gäller 

de hedersrelaterade våldsbrotten ska få en vändning. Detta förstår man lätt 

när man studerar den skrivelse som regeringen överlämnat där man tydligt 

skriver att det är en utmaning inom rättsväsendet, vad gäller kvalitet och 

effektivitet inom rättsområdet. 
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7.1.2 Hur ser det ut inom svensk lagregleringen 
idag? 

Eftersom det inte finns någon lagreglering på området vad gäller de 

hedersrelaterade våldsbrotten idag används istället de våldsbrott som finns 

reglerade i BrB:s tredje och fjärde kapitel.  

Har man mördat någon så är det självklart att använda sig av 3 kap 1§ BrB 

som reglerar mord.  

 

Jag anser dock att man genom att införa en egen brottsrubricering kan 

underlätta för såväl dömande som utredande verksamhet. Även en viss 

rättsosäkerhet kan botas och förutsebarheten klarnar för de som begår brott 

som är hedersrelaterade. Då det tydligt hade markerat att ett sådant brott är 

straffbart och inte acceptabelt i vårt samhälle.  

  

I BrB har man enligt min uppfattning lyckats lösa problemet vad gäller vissa 

specifika brott, då man i 29 kap har bestämmelser som reglerar 

straffmätning och påföljdseftergift.  

Men jag tror att det blir svårt för den dömande verksamheten att döma 

enhetligt, då vissa domare kanske väljer att använda sig av denna 

bestämmelse och andra inte. Detta riskerar att principen likhet inför lagen 

rubbas. Jag anser att bedömningen kan komma att likna en form av 

lotteriverksamhet, beroende på vem det är som dömer och vilken kunskap 

denna person har kring de hedersrelaterade brotten.  

 
Av den undersökning som gjordes av åklagarmyndigheten i Göteborg 

framgick att de fem vanligaste våldsbrotten som är hedersrelaterade är 

allvarliga brott, inte minst med tanke på att mord fanns med på denna lista. 

Enbart detta borde vara en varningsklocka som tyder på att något måste 

göras för att lagen ska motverka de problem som finns i samhället.   

Inte sällan begås de hedersrelaterade morden genom försvårande 

omständigheter, varför den senaste lagändringen som har till syfte att öka 

livstidsstraffen vad gäller mord om omständigheterna är försvårande är 

behövligt och kan vara ett steg i rätt riktning. 
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7.1.3 Hur ser det ut i praktiken vad gäller de 
hedersrelaterade våldsbrotten ? 

Det första rättsfall som jag valt att studera är Fadime-fallet. Detta rättsfall 

har uppmärksammats på tv, på ett annorlunda sätt jämfört med de andra 

rättsfall som jag tagit upp, eftersom Fadime självmant valt att gå ut i media 

och berätta om hennes situation och redan där påpekat att hon utsätts för 

hedersrelaterat våld.  

 

Fadern erkänner brottet och menar i det vittnesförhör som hölls i rätten att 

mordet inte var planerat, han menar även att det inte är frågan om ett 

hedersmord och att dessa förekom för 50-100 år sedan i Kurdistan, men 

säger samtidigt att det var den enda lösningen.  

I det polisförhör som hölls med fadern strax efter mordet har fadern lämnat 

vissa uppgifter som skiljer sig från det förhör som hölls i rätten. I 

polisförhöret erkänner fadern att han planerat mordet på Fadime i ungefär 6 

månaders tid. Fadimes syster lämnar i sitt vittnesförhör uppgifter om att 

fadern var bestämd i sin handling och att han ska ha sagt: ”Jävla hora, varför 

kommer du in i min familj”. 

 

Jag anser att på grund av faderns uppgifter som han lämnats under 

polisförhöret samt av de uppgifter som systern lämnat har visat att det rör 

sig om ett hedersrelaterat mord. Även av det vittnesförhör som hölls senare i 

rätten ger en antydan om att det rör sig om ett hedersrelaterat mord, då han 

säger att det inte fanns någon annan lösning. 

 

Inte heller här tar TR eller HovR upp något i domskälen om att det skulle 

röra sig om ett hedersrelaterat mord, detta trots att fallet skiljer sig från de 

andra fallen, eftersom Fadime här självmant valt att gå ut i media och 

försökt förklara problematiken kring de brott som är hedersrelaterade.  

 

I Abbas-fallet är det en man som mördas vilket är en skillnad från de andra 

rättsfall som jag valt att studera, där det enbart rört sig om kvinnor som 

mördats.  
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Abbas mördas av flickvännen Z familjemedlemmar. Brodern tar föst över 

ansvaret och erkänner grov misshandel och vållande till annans död, han 

förnekar dock att han haft uppsåt att döda. Brodern säger att Abbas börjat 

slå honom och att han valde att så tillbaka i försvar och av ren rädsla.  

 

Z familj påpekar att hon levt ett fritt och självbestämmande liv.  

Men efter att ha läst hela domen så har jag förstått att familjen uttryckt sig 

kring detta enbart för at att dölja misstankar kring att brottet skulle ha 

hedersrelaterad koppling. 

 

TR och HovR går på samma linje och menar att samtliga omständigheter 

kring brottet talar för att straffvärdet motsvarar livstidsfängelse. Inte heller i 

denna dom nämner man något i domsskälen kring att det skulle röra sig om 

hedersbrott.   

 

Brodern begärde resning av målet detta beviljades och man höll nya 

vittnesförhör. 

I det nya vittnesförhör som hölls med brodern kommer det fram uppgifter 

om att han blivit tillsagd av hans mor och far att ta över skulden då de fått 

höra av en släkting att straffet blir lindrigare för en minderåring. Han 

förklarar även att det var hans mor och far som dödat Abbas. 

Att man lägger över skulden på en minderårig i familjen  

för att straffet ska bli lägre är inte ovanligt, vilket även Kickis Århè Älgamo 

förklarat när hon uttalat sig som sakkunnig kring de hedersrelaterade 

våldsbrotten. Om man som förälder väljer att lägga över skulden på en 

minderårig son, för att man ska komma lindrigt undan, så tyder det snarare 

att man är väl insatt, vad som gäller på straffrättens område. Efter att ha läst 

in mig på domen har jag även förstått att det är föräldrarna som har varit 

drivande och att handlingen varit planerad, och det finns tydliga tecken på 

att det rör sig om ett hedersrelaterat mord i detta fall.  

 

I det tredje rättsfallet som jag valt att studera mördas Jian. Hennes 

adoptivpappa, S åker själv ner till polisstationen och uppger där att han 
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mördat henne och berättar vart kroppen befinner sig. Här erkänner S direkt 

och i det vittnesförhör som hölls med honom så framgår det att han ansåg 

sig tvungen till att mörda henne. Hon hade betett sig på ett oacceptabelt sätt 

och han menar vidare att han försökt med allt annat. Han förklarar även att 

han planerat handlingen i två veckors tid. 

 

I S vittnesförhör framgår det att han försökt prata med henne men att hon 

inte lyssnade. Samtidigt väljer han att själv åka till polisstationen för att 

därefter erkänna, vilket jag anser tyder på att han trott att han agerat på rätt 

sätt eller också att han i vart fall trott det kommer att leda till en straffrabatt. 

 

Vad gäller tingsrättens och hovrättens bedömning så framgår det inte av 

domskälen att det rört sig om något hedersrelaterat motiv. Här talar man 

istället om varför man ska kunna döma honom till livstidsstraff, då det under 

denna tid som mordet ägde rum inte var lämpligt med livstidsstraff i första 

hand för ett mord som detta. Trots detta menar man att omständigheterna i 

fallet var försvårande och att han därför ska dömas till livstidsstraff. Man 

talar om försvårande omständigheter då gärningen begåtts med brutalitet, 

men man nämner absolut inget i domskälen om att det skulle röra sig om ett 

hedersrelaterat mord. Detta går att utläsa av det vittnesförhör som hölls med 

S, vilket jag anser tydligt visar hur rättsväsendet brister i bedömandet av de 

här typerna av brott.  

 

Det sista Maria-fallet döms brodern M för mordet. Han förnekar att det är 

han som begått brottet och menar att det var en maskerad man som överföll 

Maria och tog hennes liv. Då M varken erkänner brott och då det inte går att 

urskilja någon vägledande information ur det vittnesförhör som man hållit, 

så är det svårt att göra en bedömning av broderns egna syn på brottet. 

Genom att läsa bakgrunden i målet får man dock information om att 

syskonen under en tid levt i Irak med sin far. Detta tror jag är en bidragande 

orsak till de synpunkter han haft angående hans systers val att leva. På 

samma sätt har det här påverkat M genom att han sett sin gärning som en 

sista utväg och problemet inte skulle gå att lösa på annat sätt. 
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Både tingsrätten och Hovrätten menar att motivet till mordet har varit att 

upprätthålla familjens heder. Man anser vidare att det extrema våld som 

Maria utsattes för samt det bakomliggande motivet i sig ska utgöra en sådan 

omständighet att det får ses som synnerligen försvårande och hade inneburit 

livstidsfängelse för en vuxen man. M var vid gärningstillfället endast 17 år 

vilket innebar att han inte kunde dömas till livstidsfängelse.  

Detta är enligt min mening, ett stort framsteg i rätt riktning från 

rättsväsendets sida. I domsskälen åberopas att det finns hedersrelaterat våld 

och att motivet i detta fall varit att upprätthålla familjens heder. Man har 

erkänt att det förelegat ett motiv som är kopplat till hedern. 

 

Kickis Åhre Elgemo uttalade sig som sakkunnig i målet och jag tycker 

personligen att man får en större bild av varför det i vissa fall kan gå så pass 

långt att man mördar en dotter, släkting eller som i detta fall en syster.  

Har hedern skadats på ett eller annat sätt av en familjemedlem, så finns det 

en oerhörd press på att resten av familjen agerar. Väljer man att inte agera så 

blir man i princip utfryst och man kan få det svårt i sociala sammanhang. 

 

7.1.4 Vem är gärningsman i dessa brott?   
Christian Diesen skriver i boken ”terapeutisk juridik” att för att 

brottsligheten ska undvikas krävs olika medel. Han försöker i boken vissa 

hur lagregler kan gynna personer som blir utsatta för tillämpningen. 

Personligen tycker jag att Diesen har lyckats fånga upp en stor del av 

problematiken genom sitt sätt att resonera kring hur lagreglerna kan påverka 

personer i samhället. En viktig princip i juridiken är förutsebarheten, och 

saknas det lagregler på ett område anser jag att denna princip kan gå 

förlorad, vilket jag anser har hänt i de hedersrelaterade våldsbrotten. Detta 

eftersom gärningsmännen i de samtliga fall som tagit ur praktiken, har 

uttryckt att det inte fanns någon annan lösning på problemet. Vilket jag 

personligen anser tyda på att de ovetande trott att de agerat korrekt.  
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Diesen menar bl.a. att lagen inte är ett fungerande verktyg om det inte kan 

bevisa en positiv effekt, lagen behöver då ändras. Jag tycker inte att de 

hedersrelaterade våldsbrotten har uppmärksammats på ett tillfredställande 

sätt i Sverige, (detta då jag fått klart för mig att hedersrelaterade våldsbrott i 

vissa länder är en förmildrande omständighet) då det förekommer en hel del 

hedersmord i landet. Vi behöver en lagstiftning som markerar allvaret bland 

de handlingar som är hedersrelaterade. 

 

En viktig sak vad gäller lagstiftningsområdet som Diesen tar upp som kan 

ha en avgörande roll när man inför en lag är att man utnyttjar andra 

kompetensområden. Exempelvis samhällsvetenskapliga kunskap för att få 

en förståelse kring varför brotten begås. Detta tror jag kan ha en stor 

betydelse tex när man dömer ut ett straff. Att man tydligt talar om för 

gärningsmännen att den gärning som du begick är något som kommer att 

bestraffas extra hårt då det inte får förekomma i vårt samhälle.  

 

Vid de hedersrelaterade våldsbrotten anser ofta gärningsmännen att det inte 

fanns någon annan utväg och att man därför valt att mörda exv. sin dotter. 

Därför är det viktigt att gå olika program för att ändra denna inställning, så 

att det inte förs vidare till nästa generation.   

 

En lag som tydligt markerar ett oönskat beteende är bättre än en lag som inte 

finns. Det ökar respekten och kan ses som en viss förutsebarhet, då de flesta 

människor i ett samhälle har en viss kunskap om vad som är lagligt eller 

olagligt. Förbudet mot barnagan är ett bra exempel, med denna lag ville man 

förändra negativa attityder eller också hindra ett oönskat beteende.  

 

I de fall som jag valt att gå igenom har gärningsmännen haft 

invandrarbakgrund. Av den undersökningen som jag hänvisat till, så har det 

visat sig att fadern och brodern är de som är överrepresenterade vid de 

hedersrelaterade våldsbrotten. Även mödrar finns med i den tabell som jag 

hänvisat till. Dock framgår det att mödrarna agerat i större utsträckning än 

vad man kommit fram till i undersökningen.  
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Jag tror själv att många mödrar är aktiva i mycket större utsträckning. I 

Abbas-fallet som är ett av de fall som jag valde att undersöka så är det 

modern som är den drivande personen till att gärningen begås.  

 

I boken”likhet inför lagen” förklarar man vad som kan vara avgörande till 

varför invandrare är överrepresenterade i vissa brott, där man utgår från två 

olika teorier.  

I ”Strainteorin” menar man att barn till invandraföräldrar inte kan uppnå de 

gemensamma mål som finns i samhället, varför en viss frustration kan 

uppstå hos barnen som leder till att man lättare begår brott. Jag kan hålla 

med om att detta kan vara en ingångsport för vissa barn och till varför vissa 

brott begås. Men samtidigt så anser jag inte att denna teori är avgörande vad 

gäller de hedersrelaterade våldsbrotten, där utgången i vissa fall är så pass 

allvarlig att man väljer att mörda ett syskon eller ett barn.  

 

Vad gäller ”sociala band teorin” där man anser att brotten begås lättare ju 

svagare anpassning man har till samhället passar de hedersrelaterade brotten 

in på ett helt annat sätt.  

Eftersom de hedersrelaterade brotten oftast begås kollektivt och erkännandet 

kan komma från en hel släkt eller en hel grupp med samma bakgrund, så 

kan anpassningen till samhället ha stor betydelse. 

Därför tror jag det är lättare för en person som inte har anpassat sig till 

samhället och inte känner någon anknytning att begå ett brott för att slippa 

bli utfryst av den släkt eller grupp som man redan har en stark anknytning 

till.  

 
 
 

7.1.5 Diskussion, krävs en ny lag? 
Jareborg menar att det är samhället och den kultur som vi lever i som 

speglar vad som ska kriminaliseras. 
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Han har valt att dela upp frågan om vad som ska kriminaliseras i ”varför, 

när och hur”. 

När man har ett intresse som är värt att skydd, då man vill hindra ett icke 

önskvärt beteende, ska de olika principerna följas och ligga till grund för 

bedömningen om det ska kriminaliseras. 

 

Enligt Lernested ska fyra olika problemområden (intresse, skada, förstadier, 

och effektivitet) uppfyllas för att man ska kunna kriminalisera.  

 

Som jag har förstått har de båda straffrättsprofessorerna rätt lika 

uppfattningar till vilka kriterier som ska ställas upp för att man ska 

kriminalisera en gärning. Deras kriterier speglar även den SOU 2013:38 

som tagits fram av riksdagen efter utredningen som genomförts om vad som 

bör kriminaliseras.  

 

Om jag ställer de hedersrelaterade våldsbrotten mot de kriterier som tagits 

upp i SOU 2013:38 så anser jag att de första 4 kriterierna är uppfyllda, 

varför en ny kriminalisering på området bör kunna bifallas.  

Men när jag prövar brottet mot det femte kriteriet faller det delvis. Jag inser 

att vi idag redan har handlingsdirigerande regler i BrB som täcker upp 

handlingar som exempelvis mord. Men jag är fortfarande osäker på om 

dessa kan motverka det oönskade beteendet när de är hedersrelaterade. 

 

Man ska enligt Jareborg förhindra ett icke önskvärt beteende genom att 

lägga principerna till grund. Utifrån konformitetsprincipen ska man ha 

möjlighet att rätta sig efter det som lagen kräver, vilket är en förutsebarhet. 

Hur förutsebart är det då egentligen för de som invandrar till Sverige och 

begår ett brott som inte är uttryckt i lag? 
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7.2 Slutsats 
Efter att jag gått igenom all information som samlats in under 

undersökningens gång, har jag förstått att de hedersrelaterade våldsbrotten 

är ett problematiskt område.  

Sverige behöver agera, fler insatser krävs på området och det räcker inte att 

enbart utbilda myndigheter, sjukvård, skolor m.fl., utan jag tror att man 

måste ta tag i problematiken på ett tidigare stadie.  

Jag förstått att de som är involverade i de hedersrelaterade våldsbrotten har 

invandrabakgrund, därför menar jag att man kanske kan införa ett krav för 

de som kommer till Sverige, där man introducerar dem i det svenska 

samhället och vilka regler som gäller här. 

 

I början av denna undersökning hade jag en hypotes kring att de personer 

som döms till brott där motivet varit hedersrelaterat har en brist vad gäller 

förutsebarheten. 

Av de rättsfall som jag studerade har alla gärningsmännen haft 

invandrabakgrund, de flesta gärningsmän har i svaromålen uttryckt att det 

inte fanns en annan utväg och att de därför var tvungna att döda för att deras 

heder inte skulle gå förlorad. Jag har kommit fram till att det inte varit oklart 

vad gäller förutsebarheten för mord, utan det som varit oklart är om de 

förstått att hedersrelaterade handlingar inte accepteras (är inte förmildrande) 

i Sverige. 

 

Gärningsmännen i de rättsfall som jag studerade har haft en stark 

anknytning till hemlandet eller också var deras sociala sammanhang 

begränsat till personer med samma bakgrund och kultur. 

Min bestämda uppfattning är att förutsebarheten har äventyrats, på det plan 

som jag beskrivit ovan, då de personer som begår brotten där motiven är 

hedersrelaterade lever kvar i de seder och i de oskrivna lagar där heder går 

före allt annat.  

Sverige måste införa någon form av bestämmelse som tydligt markerar att 

om motivet är hedersrelaterat, så kommer man att dömas utefter detta. Man 
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måste vissa att det inte är en förmildrande omständighet och alltså inte 

accepterat i ett samhälle som Sverige. 

 

Jag kan tycka att det är fegt samt fel att hävda att man inte ska prata om 

hedersrelaterade våldsbrott ur ett perspektiv där det framstår som ett 

problem som uppstår på grund av kulturella skillnader, att det på så sätt är 

diskriminerande då man går till attack på ett rasistiskt sätt.  

När man dessutom väljer att klassificera de hedersrelaterade brotten som 

mäns våld mot kvinnor skapar man istället indirekt rasism då man väljer att 

blunda för något som så många människor i dagens Sverige drabbas av, 

istället för att ta tag i problemen.  

 

Att man som en känd politiker hävdat, istället ska prata om att det är ett 

problem som alltid funnits och att de som är svenskar också mördar 

exempelvis sina fruar, är inte rätt. 

 

Man behöver tydligt markera att i Sverige är det inte förmildrande eller 

mindre klandervärt att mörda en flicka/kvinna p.g.a. hon förstört hedern 

utan tvärtom, detta är ett brott som i alla dess punkter ska klandras som en 

försvårande omständighet och därför dömas extra hårt.  

 
Man har gjort vissa ändringar i lagen som kan komma att utgöra en viss 

skillnad på området där brotten har en hedersrelaterad koppling. Exempelvis 

har man infört en lag som förbjuder barn- och tvångsäktenskap vilket jag 

anser kan motverka en stor brist.  

 

Jag tror dock inte att nuvarande regleringar kan komma att motverka de 

hedersrelaterade brotten. För att en kriminalisering ska komma i fråga ska 

dock en del kriterier vara uppfyllda enligt den SOU, samt de straffrätts 

professorer som uttalat sig och som studerats.  

Fyra av fem kriterier är uppfyllda enligt min mening. Det femte kriteriet föll 

delvis. Vi har bestämmelser i BrB som täcker upp exv. mord. Men för att 

motverka hedersrelaterade mord är denna bestämmelse inte tillräcklig.  
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De personer som begår hedersrelaterade mord har oftast invandrabakgrund 

och kanske kommer från ett samhälle där man ser förmildrande på 

gärningen. Därför måste vi ha något mer än mordbestämmelsen då denna 

bestämmelse inte motverkar det hedersrelaterade våldsbrotten. 

 

Enligt SOU 2013:38 fastslår man i de kriterier som ställs upp, för att man 

ska kunna kriminaliseras (punkt 5c), att straff bör väljas i sista hand. Man 

menar vidare under samma punkt att man i första hand ska överväga att exv. 

återkalla ett tillstånd. Att man inför någon form av krav på att man som 

invandrare, när man kommer till Sverige ska få kunskap om hur vi ser på 

hedersrelaterade brott och att man kan komma att straffas hårdare om man 

väljer att begå ett brott där man kan bevisa att motivet har varit 

hedersrelaterat. 

 

Jag tror att man kan motverka det oönskade beteendet och samtidigt öka 

förutsebarheten för de som begår hedersrelaterade våldsbrott, genom att 

exempelvis inför krav på utbildning för att motverka hedersrelaterade brott, 

när man anländer till Sverige annars kan ett uppehållstillstånd återkallas. 
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Rättsfallsförteckning 
Tingsrätten 

B 2126-12 

B 3418-10 

B 4146-05 

B 327-02 

 

Hovrätten  

B 334-13 

B 3112-11 

B 1338-11 

B 4651-02 

 

 


