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Summary 

There are today people around the world who are not able to live their lives 

as they want. People who are oppressed, victims of violence and in worst 

case scenario even killed. Their committed crime is that the want to live 

their life, just the way they want.  

 

Honor related violence and oppression is a problem for the whole society. 

This paper aims to investigate whether this problem is best fought with 

special legislation. In order to achieve the purpose of the paper, the 

established law and the honor concept has been described, as well as a few 

cases related to the subject. On the basis of the honor concept and relevant 

legislation it has been discussed whether honor based criminality should be 

specially and separately legislated.  

 

The conclusions are that honor based criminality should be specially 

legislated. The victims right to live their lives, enjoying their human rights, 

are to be seen as more important than the arguments speaking against a 

legislation. In order to work in a crime preventive way, a special legislation 

on honor based criminality is what it takes. Furthermore, it is necessary to 

hand adequate education to every person who is likely to meet victims 

and/or potential perpetrators. Honor related violence and oppression can be 

fought with education and legislation.  
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Sammanfattning 

Världen över finns det idag flickor, kvinnor och pojkar som inte får leva ut 

sin fulla potential, som inte får njuta av sina mänskliga och grundläggande 

rättigheter och friheter. Människor som förtrycks, utsätts för våld och i 

värsta fall även berövas livet. Deras brott är att de vill leva sina liv, såsom 

de själva vill.  

 

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett angeläget samhällsproblem som 

angår alla. Denna uppsats har haft till syfte att undersöka huruvida detta 

problem är av sådan art att det bör regleras. För att uppnå syftet har 

hedersbegreppet och gällande rätt redogjorts. Det har utifrån detta 

diskuterats vad som talar för och emot en särreglering av hedersrelaterad 

brottslighet. Uppsatsen har blickat tillbaka till ett antal rättsavgöranden i 

syfte att se var vi har stått och var vi tycks vara på väg. Rättsavgörandena 

har tjänat som ett facit på hur hedersproblematiken uttrycks i 

rättstillämpningen, men framför allt hur den bemöts av våra domstolar. 

 

Slutsatserna är att hedersrelaterad brottslighet bör särregleras. De skäl som 

talar emot en särreglering kan inte anses vara tillräckligt starka för att låta de 

utsatta stå och se på medan deras livsstil beslutas av någon annan. De är inte 

tillräckligt starka för att beröva de utsatta deras mänskliga rättigheter. En 

särreglering är vad som krävs för att på allvar verka brottsförebyggande. 

Utöver särreglering krävs det adekvat utbildning till alla 

myndighetspersoner som kan tänkas ha kontakt med utsatta och/eller 

potentiella förövare. Genom normbildning och lagstiftning kan 

hedersrelaterat våld och förtryck bekämpas.  
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Förord 

Uppsatsämnet skulle kunna vara på masternivå och ändå hade utrymmet inte 

räckt för allt som kan sägas och diskuteras om det. Jag vill se detta som mitt 

bidrag till arbetet mot våld i samhället, i synnerhet mot hedersrelaterad 

brottslighet. Det är ett långt ifrån tillräckligt bidrag, men det är i alla fall 

mitt sätt att säga ”jag förstår” till de utsatta.   

 

Jag vill rikta ett stort tack till Kvinnojouren Lund dels för det fantastiska 

arbete de utför mot våld och dels för all kunskap, litteratur och alla 

erfarenheter jag fått med mig därifrån. Arbetet mot hedersrelaterat våld 

började där, fortsatte med denna uppsats, och kommer förhoppningsvis 

fortsätta även framöver i Kvinnojourens regi. Tack. 

 

Jag vill även tacka min handledare, Anna Bruce, för alla intressanta 

diskussioner och ovärderliga inputs. Tack, Anna. 

 

Johanna, min vän tillika kursare, ska ha ett stort tack för löpande 

korrekturläsning och feedback. Din hjälp har varit ovärderlig. Tack.  

 

Min älskade fästman vill jag tacka för ständigt stöd och engagemang, men 

framför allt för hur du på ett outtröttligt sätt peppar och berömmer mig och 

får mig att känna mig trygg i det här som kallas livet. Tack.  

 

 

Lund, 24 maj 2016 

 

 

Xhenita Shala  
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Förkortningar 

BrB   Brottsbalk (1962:700) 

Brå Brottsförebyggande rådet  

CEDAW Konventionen om avskaffande av 

all slags diskriminering av kvinnor 

EKMR Europeiska konventionen om skydd 

för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna (1950) 

FN   Förenta nationerna  

NCK Nationellt centrum för kvinnofrid  

RF Regeringsform (1974:152) 
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1 Inledning  

1.1 Presentation av ämnet  

Även om de har behandlat mig illa, så var det egentligen min 

trygghet. Jag kände det som att jag famlade i mörkret. Ingen som 

vågade sticka ut huvudet för min skull. Jag visste ju vad som 

förväntades av mig, men det var ju inte min dröm. Jag, ensam emot 

alla de här.1  

Upp till 5000 flickor och kvinnor mördas årligen i hederns namn.2 

Hedersproblematiken har varit föremål för häftig debatt alltsedan slutet på 

90-talet och namn som Pela och Fadime är numera begrepp snarare än 

namn. Dessa och många andra kvinnor har gett ett ansikte till det 

hedersrelaterade våldet och förtrycket. De visar en verklighet långt bort från 

den ”svenska” men ändå finns den påtagligt nära – studier visar att 14 % 

(2006) av LVU-omhändertagna flickor i Stockholms stad lever med 

hedersrelaterade begränsningar samt hedersrelaterat hot och våld.3  

 

Problemet finns, och problemet är stort. Frågan är om vår lagstiftning 

hänger med. 

 

1.2 Syfte  

Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka gällande rätt avseende 

hedersrelaterad brottslighet samt diskutera huruvida aktuell lagstiftning är 

tillfredsställande utifrån ett brottsförebyggande perspektiv. 

                                                 
1 Broberg, Ulf, Ericksson, Leif, Du ska dö. En dokumentär berättelse om mordet på Fadime 

Sahindal, 2012, Arx Förlag, Malmö, s. 51. 
2 UNFPA – United Nations Population Fund, Violence Against Women and Girls.  
3 Schlytter, Högdin, Ghadimi, Backlund, Rexvid, Hedersrelaterat förtryck och våld i 

Stockholms stad, Rapport 2009: Oskuld och heder. Det saknas mer aktuell statistik. 
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1.3 Frågeställningar 

Den huvudfrågeställning som uppsatsen syftar att svara på är: Bör 

hedersrelaterad brottslighet särregleras i svensk straffrättslig lagstiftning? 

För att besvara denna huvudfrågeställning kommer jag att utgå från följande 

frågor: 

- Vad finns det idag för straffrättsligt skydd mot hedersrelaterat våld 

och förtryck?  

- Är lagstiftningen tillfredsställande utifrån ett brottsförebyggande 

perspektiv? 

 

1.4 Avgränsningar  

Uppsatsen kommer utgå från ett svenskt perspektiv. Sociologiska och 

psykologiska aspekter kommer att tas upp för att ge läsaren en nödvändig 

förståelse för hedersbegreppet, men den rättsliga aspekten kommer vara 

dominerande.  

 

Sociologisk forskning på området kan delas in i tre perspektiv; det kulturella 

perspektivet, könsperspektivet och det intersektionella perspektivet.4  

Förevarande uppsats kommer utgå från ett intersektionellt perspektiv. 

 

Kapitel 4.1 har på grund av utrymmesskäl begränsats så att endast två 

konventioner berörs trots att det finns många fler på området. Innehållet i de 

medtagna konventionerna speglar emellertid vad som generellt sägs om 

ämnet från internationellt håll.5 

 

Även om hedersrelaterat våld och förtryck inte endast drabbar flickor och 

kvinnor utan även pojkar och män, kommer kapitel två huvudsakligen utgå 

                                                 
4 Nationellt centrum för kvinnofrid, Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och 

forskningsöversikt, Uppsala, 2010, s. 16.  
5 Se bl.a. FN:s deklaration om avskaffande av allt våld mot kvinnor och FN:s konvention 

om barns rättigheter. 
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från att den utsatta är en flicka eller kvinna. Med hänsyn till utrymmet 

kommer rättsavgörandena endast bestå av hedersmord trots att uppsatsen 

berör hedersrelaterat våld och förtryck i sin helhet. När jag använder ordet 

’hedersmord’ syftar jag på mord begångna med hedersmotiv. 

 

1.5 Metod och material 

Uppsatsen är utformad enligt den rättsdogmatiska metoden då relevant 

lagstiftning kommer granskas och analyseras. Samtidigt används den 

empiriska metoden för att studera hur den teoretiska lagstiftningen 

tillämpas. För att besvara frågeställningarna och sedermera även syftet 

undersöks hur hedersbrott betraktas i svensk lagstiftning utifrån ett kritiskt 

analytiskt brottsförebyggande perspektiv. För att förstå hedersproblematiken 

studeras de bakomliggande orsakerna och den systematiska uppbyggnaden 

av begreppets kulturella, patriarkala, religiösa och psykologiska byggstenar 

utifrån ett intersektionellt perspektiv.  

 

Materialet studeras enligt rättskälleläran. Utöver detta används även annat 

material då heder inte är uttryckligt reglerat i svensk rätt.6 Forskning, 

myndighetsarbeten, rapporter, handböcker och övrig litteratur används för 

att definiera hedersbegreppet. De avgöranden som redovisas är utvalda för 

att belysa hederskontexten. Avgörandena är likartade i många faktorer, ändå 

skiljer sig domstolarnas bedömningar.7  

 

1.6 Disposition  

Framställningen är uppdelad i en deskriptiv och en analytisk del. Den 

deskriptiva delen beskriver bakgrunden till frågeställningarna, vilka sedan 

diskuteras och konkluderas i den analytiska delen. I kapitel två startar den 

                                                 
6 Bernitz, Ulf, Finna rätt, Norstedts Juridik, Stockholm, 2012, s. 32 f.  
7 Se kapitel 6. 
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deskriptiva delen där begreppet heder förklaras och definieras utifrån ett 

intersektionellt perspektiv. Tredje kapitlet ger en presentation av vad som 

krävs för en rättssäker lagstiftning. Efterföljande avsnitt består av gällande 

rätt på området. Kapitel fem berör huruvida särreglering av hedersrelaterad 

brottslighet är möjlig och i så fall på vilket/vilka sätt. Det efterföljande 

kapitlet ger en resumé av fyra rättsavgöranden. Den analytiska delen består 

av kapitel sju där frågeställningarna för uppsatsen kommer diskuteras och 

syftet besvaras.  
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2 Heder  

2.1 Hedersbegreppet  

Heder är ett begrepp vars innebörd det inte råder konsensus om. En del 

forskare menar att ett angreppssätt som uteslutande utgår från ett kulturellt 

perspektiv8 inte på fullvärdigt sätt förklarar hedersbegreppet. Med ett 

intersektionellt perspektiv studeras heder bortom kulturen och man beaktar 

koloniala och globala sammanhang, kön, klass och ras/etnicitet som 

samverkande faktorer.9 Den intersektionella forskningen framhäver att 

hedersrelaterat våld ofta uppkommer i exil och att hedersbegreppet 

betydelse ändras beroende på samhälle, tid och rum. Det är därför omöjligt 

att förklara heder endast ur ett kulturellt perspektiv, menar dessa forskare.10 

 

Begreppet har och har alltid haft en könsdimension, både i europeisk och 

icke-europeisk historia. Männen är bärare av hedern utåt sett medan kvinnor 

internt utgör ett hot mot männens heder. Hotet består i kvinnornas 

sexualitet.11 Detta är en viktig utgångspunkt men det ska även betonas att 

hedersproblematik inte bara drabbar flickor och kvinnor.12 

 

2.1.1 Hederskod 

Heder har en hederskod. Hederskoden består av regler för vad som höjer 

respektive sänker ’hedersnivån’. Av detta följer alltså att heder kan sänkas 

                                                 
8 Perspektiv där det ryms både forskning som studerar hederskulturer utan att specifikt 

analysera våld och forskning som fokuserar på våld och ser det som ett uttryck för en 

specifikt icke-västerländsk hederskultur genomsyrad av patriarkala värderingar. NCK 2010, 

s. 16.  
9 NCK, 2010, s. 16. 
10 Begikhani, Nazand, ”Alla som tiger är medskyldiga till mord”, Aftonbladet 2002-03-12; 

Shalhoub-Kevorkian, Nadera ”Reexamining femicide: Breaking the silence and crossing 

’scientific’ borders”, Signs. Journal of Women in culture and society. Vol. 28(2) s. 27.  
11 Wikan, Unni, En fråga om heder, Ordfront förlag, Stockholm, 2003, s. 57.  
12 Skr. 2007/08:39, s. 20 f. 
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så till den grad att den förloras. I samhällen med hederskod är 

samhällsinvånarna införstådda med kodens innehåll. Det finns en legal 

aspekt av heder och det är att den berättigar till en laglig rätt att bli 

behandlad med respekt. Samtidigt är hedern knuten till familjen, släkten, 

klanen eller stammen.13  

 

2.1.2 Kollektivism 

Den kollektiva aspekten är karaktäristisk för hedern. Kollektivistiska 

strukturer innebär att individen ofta får sätta kollektivets intressen framför 

sina egna. Kollektivet består av familjen, släkten, klanen och ytterst 

stammen. Individens handlingar blir inte enskilda handlingar som endast 

individen ska stå för – handlingarna ”smittar av sig” på kollektivet som dras 

med. Kollektivet är hierarkiskt uppbyggt efter ålder och kön. Yngre är 

underordnade de äldre och kvinnor är underordnade männen.14 

 

Hedersbegreppet baseras på tanken att mannens heder är avhängigt de andra 

familjemedlemmarnas uppförande och beteende, i synnerhet de kvinnliga 

medlemmarnas kyskhet.15 Samtidigt som mannen är överordnad är alltså 

hans heder beroende av att kvinnan inte bryter mot hederskoden. Kvinnorna 

är på så vis bärare av kollektivets heder men anses samtidigt inte ha någon 

egen heder – kvinnor har skam. Att ha skam i kroppen innebär i detta 

sammanhang att kvinnan förvaltar sin sexualitet i enlighet med 

hederskoden.16 

 

                                                 
13 Stewart, Frank Henderson, Honor, Chicago: University of Chicago Press, 1994, s. 54. 
14 Shalhoub-Kevorkian, Nadera: The politics of disclosing female sexual abuse: a case 

study of Palestinian societey, 1999, s. 78. 
15 K. Araju, Sharon, Crimes of Honour and Shame: Violence against Women in Non-

Western and Western Society, University of Alaska Anchorage, 2000, s. 103. 
16 Wikan, 2003, s. 70. 
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2.1.3 Återerövrande av heder 

Precis som heder kan förloras, kan den även återerövras.17 Reglerna för 

återerövrande är klart specificerade i hederskoden. Att återupprätta hedern 

är ett komplext förfarande, bestående av ett flertal faktorer.  

 

Hedern förloras genom att en kvinna får sin kyskhet skadad. Hur kyskheten 

skadas är också specificerat i hederskoden och varierar beroende på tid och 

rum. I vissa fall kan en flicka inte ha pojkvän i Sverige18 medan kvinnor i 

1800-talets Italien t.o.m. kunde föda barn utanför äktenskapet, förutsatt att 

barnet sattes på särskild institution.19  

 

Nästa steg är offentlighet. Vanäran blir inte ett faktum förrän den 

offentliggörs. Vanäran och skammen ligger i omgivningens blickar och 

värdering av den berörda familjen.20  

 

Slutligen krävs konfrontation – männen i familjen måste få sin ’svaghet’ 

konfronterad av omgivningen och därmed provoceras till handling. Vanäran 

ligger i omgivningens yttre reaktion. På många språk, t.ex. arabiska, 

persiska och kurdiska, används ordet ”ansikte” istället för heder. Detta visar 

hedersbegreppets yttre dimension och värdeladdning. I vissa språk används 

uttrycket ’vitt ansikte’ för att illustra en välbevarad heder medan ’svart 

ansikte’ likställs med vanära. Med denna hederskonstruktion kan alltså 

kollektivet rädda en utsatt genom att avstå från att konfrontera männen i 

familjen.21 

 

                                                 
17 Wikan, 2003, s. 70. 
18 Se bl.a. Pela-fallet. 
19 Kertzer, David I, Sacrificed for Honour: Italien Infant Abandonment and the Politics of 

Reproductive Control, Boston: Beacon Press, 1993, s. 25 ff. 
20 Wikan, 2003, s. 69.  
21 A.a. s. 62 f. 
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2.2 Definition av hedersrelaterat våld och 

förtryck 

Regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck tar avstamp i att 

våldet, liksom mäns våld mot kvinnor generellt, har sitt ursprung i kulturella 

föreställningar om kön, makt och sexualitet. I hederskulturen står oskuld 

och kyskhet i fokus. Familjens rykte och anseende i samhället är beroende 

av flickors och kvinnors (faktiska eller påstådda) beteende. Kontrollen av 

beteendet kan sträcka sig från begränsningar i vardagen till hot, våld och 

ibland även dödligt våld. Regeringen betonar att även pojkar kan vara 

föremål för det hedersrelaterade våldet och förtrycket samt att 

homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet och 

uttryck också kan drabbas. De sistnämnda är särskilt utsatta grupper.22 

 

2.3 Likheter och skillnader mellan 

hedersrelaterat våld och annat våld i 

nära relationer 

Mäns våld mot kvinnor generellt grundar sig i föreställningar om kön, makt 

och sexualitet, vilket även gäller beträffande hedersrelaterat våld och 

förtryck.23 Andra likheter återfinns i våldets struktur. Våldet/förtrycket 

utövas oftast i en nära relation och den våldsutsatta är på olika sätt beroende 

av och bunden till förövaren. Även kontrollen är en gemensam nämnare – 

den våldsutsatta kontrolleras och begränsas starkt både i den privata och 

offentliga sfären. Det kan röra sig om begränsad handlingsfrihet bestående 

av att den våldsutsatta inte får träffa sina vänner eller att hon inte får 

arbeta.24 Vidare utövas båda kategorierna av våld i huvudsak av män mot 

                                                 
22 Skr. 2007/08:39, s. 20 f. 
23 Cultural practices in the family that are violent towards women [E/CN.4/2002/83] och 

Intersections between culture and violence against women [A/HRC/4/34].  
24 Skr. 2007/08:39 s. 12. 
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kvinnor.25 I ett strikt könsperspektiv förklaras båda kategorierna av våld 

som mäns våld mot kvinnor generellt sett. Våldet ses som en följd av en 

manlig strukturell överordning.26 Ett sådant perspektiv betonar alltså 

likheterna mellan olika kategorier av patriarkalt våld och man poängterar det 

problematiska i att våld mot kvinnor i västerländska sammanhang och med 

västerländska förövare sällan ses som kulturellt betingat på samma sätt och i 

samma utsträckning som våld mot kvinnor i etniska minoriteter.27 

 

Det som utmärker hedersrelaterat våld är det kollektiva sammanhanget. 

Medan våld i nära relationer främst utförs individuellt och fördöms 

kollektivt, utförs det hedersrelaterade våldet kollektivt och är i regel även 

socialt accepterat i en viss begränsad gemenskap. Ett annat särdrag i det 

hedersrelaterade våldet är att det grövsta våldet är välplanerat. Vidare kan 

förövaren eller förövarna vara både kvinnor och män – kvinnor deltar i 

förberedelserna i allt större utsträckning jämfört med övrigt våld i nära 

relationer. De är ofta medvetna om den annalkande gärningen. En avsevärd 

distinktion är att personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck ofta 

inte har något skydd hos familjen – familjen och/eller släkten är ofta 

förövarna.28 

 

2.4 Heder i relation till kultur och religion  

Sverige är världens näst mest sekulariserade och mest individualistiska 

land.29 Ur ett svenskt perspektiv kan det därför ses som naturligt att se 

utländskt födda personer som personer med större religionsinslag i livet. 

Detta är en viktig utgångspunkt i det följande.  

                                                 
25 Brottsförebyggande rådet, rapport 2014:8, Brott i nära relationer. En nationell 

kartläggning, Stockholm, 2014. 
26 NCK, 2010, s. 16. 
27 Abu-Odeh, Lama, ”Comparatively Speaking: The ’Honour’ of the ’East’ and the 

’Passion’ of the ’West’” Utah Law Review. Vol. 2, 1997. 
28 Åklagarmyndigheten, Hedersrelaterat våld, Handbok, Utvecklingscentrum, Göteborg, 

2006, s. 12. 
29 Inglehart-Welzels världskarta över attityder och värderingar. 
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Hederstänkandet ser olika ut beroende på kultur och religion men ingenting 

tyder på att det finns någon koppling till någon specifik religion. 

Hedersproblematik kan även finnas i icke-religiösa sammanhang.30 

Forskning och undersökningar visar dock att det är betydligt vanligare med 

begränsningar av hederskaraktär i familjer med utländsk bakgrund jämfört 

med familjer med svensk bakgrund. Man talar om att hedersproblematik 

förekommer i alla världsreligioner, men endast i vissa miljöer. Enighet råder 

dock kring att hedersproblematik förekommer i patriarkala samhällen, ofta 

stamsamhällen, där kvinnor ses som mäns egendom och ägodelar.31 

 

                                                 
30 Skr. 2007/08:39, s. 13.  
31 Wikan 2003 s. 8 och s. 104.  
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3 Rättssäkerhet, 

brottsprevention och 

kriminalisering 

Legalitetsprincipen är en av rättsstatens grundläggande byggstenar. 

Principen är lagfäst i 1 kap. 1 § RF och är bl.a. ett uttryck för all 

maktutövnings lagbundenhet.32 För att en lagstiftning ska uppfylla kraven 

på rättssäkerhet krävs bl.a. att den är förutsebar. Förutsebarheten skapas 

genom klar och tydlig lagstiftning och begränsar därmed ett godtyckligt 

förfarande. Individen ska veta vad som förväntas av hen som laglydig 

medborgare.33 För att individen ska ha tillgång till reglerna krävs att 

regelinnehållet är publicerat. Vidare, ska medborgaren i ett rättssäkert 

samhälle kunna lita på innehållet i reglerna. I detta ligger att de 

beslutsfattande organen ska tillämpa reglerna korrekt och lojalt.34 

 

Den formella35 rättssäkerheten är bättre ju mer precisa rättsreglerna är. Ju 

öppnare rättsreglernas innehåll och rättstillämpningens praxis är för 

samhällsinvånarna, desto mer rättssäkert rättssystem. Ett annat krav för att 

uppnå formell rättssäkerhet är att den juridiska argumentationen som stöder 

domstolarnas rättstillämpning är välformulerad och välunderbyggd.36 

 

                                                 
32 Eneroth, Elisabeth, Unga på hem för vård eller boende – Om rättssäkerhet, legitimitet 

och tillit vid beslut om ungas vård, Stockholm, 2014, s. 29. 
33 Staaf, Annika, Rättssäkerhet och tvångsvård – En rättssociologisk studie, Lund, 2005, s. 

28. 
34 Frändberg, Åke, Om rättssäkerhet, Juridisk tidskrift nr. 2 2000/0, s. 274 f. 
35 Man skiljer i litteraturen på formell (att rättssystemet ska vara förutsägbart) och materiell 

(att materiell rättvisa ur ett etiskt och moraliskt perspektiv ska garanteras) rättssäkerhet. Se 

bl.a. Staaf, 2005, s 26. 
36 Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och metod, Stockholm, 1995, s. 11. 
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Kriminaliseringens syfte är att motverka ett oönskat beteende i samhället. 

Det är av vikt för rättsstaten att all kriminalisering uppfyller kraven på 

rättssäkerhet; förutsebarhet, tydlighet och precision.37 

 

 

                                                 
37 Heidenborg, Mari, Vad bör straffas?, SvJT 2013, s. 301.  
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4 Gällande rätt  

4.1 Internationell rätt 

4.1.1 Konventionen om avskaffande av all slags 

diskriminering av kvinnor38  

CEDAW (även kallad kvinnokonventionen39), är en av FN:s konventioner 

som fokuserar på mänsklig mångfald. Enligt artikel 2 CEDAW är staten 

skyldig att fördöma diskriminering av kvinnor och snarast vidta alla 

lämpliga åtgärder för att avskaffa sådan diskriminering. Målet med 

kvinnokonventionen är enligt artikel 3 full utveckling och framsteg för 

kvinnorna samt utövande och åtnjutande av mänskliga rättigheter och 

grundläggande frihet på grundval av jämställdhet. Det har vidare 

förtydligats att staterna ska sträva efter att uppnå jämlikhet som resultat och 

betonar härmed att staterna måste förbättra kvinnornas position i samhället 

genom konkreta åtgärder i syfte att uppnå kvalitativa och kvantitativa 

resultat.40 

 

Diskriminering av kvinnor definieras i artikel 1 som varje åtskillnad, 

undantag eller inskränkning på grund av kön som har till följd eller syfte att 

begränsa eller omintetgöra erkännandet av mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter på det politiska, ekonomiska, sociala, kulturella, 

medborgerliga området eller annat område för kvinnor, oberoende av 

civilstånd och med jämställdheten mellan män och kvinnor som grund, eller 

åtnjutandet eller utövandet av dessa rättigheter och friheter. Indirekt 

                                                 
38 Ikraft i Sverige sedan 3 september 1981, SÖ 1980:8. 
39 http://www.unwomen.se/internationellt/styrdokument/.  
40 General Recommendation No. 25, on article 4, paragraph 1, of the Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women, on temporary special 

measures, paras. 9-10.  

http://www.unwomen.se/internationellt/styrdokument/
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diskriminering inkluderas.41 Definitionen omfattar även våld mot kvinnor.42 

Våld utövat av statsmakten, våld i samhället och inom familjen faller inom 

våldsbegreppet. Gällande de två sistnämnda kategorierna har särskilt 

fastslagits att staten ska utöva vederbörlig tillsyn genom att förebygga, 

undersöka, straffa och kompensera sådant våld.43 

 

4.1.2 Europakonventionen44 

I artikel 2 EKMR regleras allas rätt till liv medan rätten till frihet och 

säkerhet återfinns i artikel 5. Diskrimineringsförbudet hittar vi i artikel 14 

och rätten till skydd för privat- och familjeliv, hem och korrespondens finns 

i artikel 8. Rätten till skydd enligt artikel 8 kan inskränkas om ett antal 

villkor är uppfyllda enligt konventionen. Ingreppet eller inskränkningen ska 

vara laglig och något av de intressena som räknas upp i artikel 8.2 ska 

tillgodoses (exempelvis barnets fri-och rättigheter). Slutligen ska det s.k. 

nödvändighetskravet vara uppfyllt – inskränkningen ska vara nödvändigt i 

ett demokratiskt samhälle.  

 

4.2 Svenska rättsläget  

Hedersbrott är idag inte fullständigt särreglerat.45 Den lagstiftning som finns 

är den emot könsstympning, äktenskapstvång och vilseledande till 

äktenskapsresa.46  

 

Lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor är en 

kortfattad lag med endast tre paragrafer. Hitintills har endast två fä domar47 

                                                 
41 A.a. para. 7.  
42 General Recommendation No. 19: Violence against women.  
43 A.a. para 9. 
44 Lagen (1994:1219) om den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
45 Åklagarmyndigheten, 2006, s. 49 
46 Dessa brott bedöms som hedersbrott, jfr. Skr. 2007/08:39, s. 13.  
47 Bjurbo, Peter, ”Utreder varför tvångsäktenskap inte leder till åtal”, Sveriges radio, 2016-

02-22. 



 19 

meddelats för brott mot lagen men uppskattningsvis kan 38 000 flickor och 

kvinnor i Sverige ha varit utsatta för könsstympning.48 

 

I Sverige uppger ca 70 000 ungdomar mellan 16-25 år att föräldrarnas kultur 

och religion begränsar deras val av partner. Av dessa är 8 500 i riskzonen att 

bli bortgifta mot sin vilja.49 201450 kom de nya bestämmelserna i 4 kap. 4 § 

c-d BrB som straffbelägger äktenskapstvång respektive vilseledande till 

tvångsäktenskapsresa. Sedan dess har 47 fall utretts hos polisen varav inga 

lett till åtal.51  

 

4.2.1 Den materiella straffrätten 

4.2.1.1 Straffbarhet 

För att ett brott ska anses förövat krävs lagstöd. Denna legalitetsprincip är 

stadgad i 1 kap. 1 § BrB och fastställer det latinska uttrycket nullum crimen 

sine lege, nulla poena sine lege – inget brott utan lag, inget straff utan lag. 

Utöver att gärningen är straffbelagd krävs även att rekvisiten för otillåten 

gärning och personligt ansvar är uppfyllda.52  

 

4.2.1.2 Brottsrubricering  

Hedersbrott är inte kriminaliserat i Sverige och därför påverkas inte 

brottsrubriceringen vid en gärning begången med hedersmotiv.53 

 

                                                 
48 Socialstyrelsen, Flickor och kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för 

könsstympning, 2015, s. 7. 
49MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (fd Ungdomsstyrelsen), 

Gift mot sin vilja, 2009, s. 154.  
50 SFS 2014:381. 
51 Bjurbo, 2016. 
52 Asp, Petter, Ulväng, Magnus, Jareborg, Nils, Kriminalrättens grunder, 2 u., Iustus förlag, 

Uppsala, 2013, s. 58 f.  
53 Åklagarmyndigheten, 2006, s. 49. 
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4.2.1.3 Straffvärde och straffmätning 

När brottet har rubricerats skall ett straff bestämmas inom ramen för den 

tillämpliga straffskalan efter brottets eller den samlade brottslighetens 

straffvärde, 29 kap. 1 § st. 1 BrB. Straffvärdet ska enligt andra stycket, 

bedömas med beaktande av den skada, kränkning eller fara som gärningen 

inneburit, vad den tilltalade insett eller borde insett om detta samt de 

avsikter eller motiv som gärningsmannen haft. Särskilt ska det beaktas om 

gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet 

till person. Omständigheterna i andra stycket är uttömmande.54 

Utgångspunkten vid straffvärdebedömningen är de objektiva 

omständigheterna. Dock har de subjektiva omständigheterna också 

betydelse – vad den tilltalade insåg eller borde ha insett samt hans avsikter 

eller motiv ska täcka de objektiva omständigheterna enligt 

täckningsprincipen.55 

 

Av relevans för förevarande uppsats är framförallt det faktum att den 

tilltalades motiv kan verka straffskärpande.56 Ordet motiv som juridiskt 

begrepp tar sikte på gärningsmannens subjektiva handlande. En övervägd 

och planerad handling har generellt sett högre straffvärde än en 

impulshandling, varför två identiska gärningar kan bedömas olika på grund 

av det bakomliggande motivet.57 

 

Efter att straffvärdet bestämts enligt 29 kap. 1 § BrB skall försvårande och 

förmildrande omständigheter vägas in i straffvärdesbedömningen. De 

försvårande omständigheterna återfinns i 29 kap. 2 § BrB och utgör bl.a. fall 

där den tilltalade visat stor hänsynslöshet och haft hatmotiv för sitt 

handlande. Som förmildrande omständigheter räknas i 29 kap. 3 § BrB upp 

bl.a. att brottet föranletts av någon annans uppenbart kränkande beteende. 

29 kap. 2-3 §§ BrB är icke-uttömmande58 konkreta brottsexterna 

                                                 
54 Prop. 2009/10:147, s. 13 och 40.  
55 A.a. 11 och s. 40 ff. 
56 Motivet kan också verka straffmildrande, se bl.a. NJA 1989 s. 31.  
57 Prop. 1987/88:120 s. 80 f.  
58 Prop. 2009/10:147, s. 42.  
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omständigheter och den avgörande betydelsen vid straffvärdebedömningen 

är hur svårhetsgraden för den aktuella gärningen bedöms i relation till andra 

handlingar av samma brottstyp. De försvårande och förmildrande 

omständigheterna kan ha betydelse även vid gradindelningen av brottet. 

Gemensamt för både gradindelningen och straffvärdebedömningen är att en 

omständighet som redan använts i något steg inte kan användas igen.59  

 

Efter beaktande av 29 kap. 1-3 §§ BrB har man ett konkret straffvärde60. 

Därefter bestämmer domstolen påföljd enligt reglerna 30 kap. BrB. När 

påföljdsvalet fastställts ska straffmätningen ske. Domstolen tar då, utöver 

brottets straffvärde, hänsyn till återfall i brottslighet enligt 29 kap. 4 § BrB, 

personliga förhållanden enligt 29 kap. 5 § BrB samt ungdom enligt 29 kap. 

7 § BrB. Denna del i straffmätningen kan gå i såväl skärpande som 

mildrande riktning.61  

 

4.2.1.4 Hatmotiv, 29 kap. 2 § p. 7 BrB 

Den enda försvårande omständigheten där man tagit hänsyn till 

gärningsmannens bakomliggande motiv, är hatmotiv i p. 7. Om motivet har 

varit att kränka en person, folkgrupp eller annan sådan grupp av personer på 

grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, 

sexuell läggning eller annan liknande omständighet, ska denna omständighet 

verka försvårande vid straffmätningen. Bestämmelsen tillämpas oftast vid 

brottslighet riktad mot minoritetsgrupper men är även tillämplig vid andra 

brott begångna med diskriminerande motiv.62 

 

Skälen för denna straffskärpningsgrund var att det under senare år hade skett 

en rad gärningar med rasistiska eller liknande motiv i det svenska samhället. 

Dessa ansåg lagstiftaren utgjorde ett starkt och allvarligt hot mot den 

rättstrygghet som ska råda i ett demokratiskt samhälle som Sverige. 

                                                 
59 Jareborg, 2010, s. 111 ff. 
60 Det abstrakta straffvärdet framgår av brottstypens gällande straffskala. 
61 Jareborg, 2010, s. 121 ff. 
62 Prop. 1993/94:101 s. 20 ff.  
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Regeringen menade att det är viktigt att värna om grundläggande 

demokratiska rättigheter såsom åsiktsfriheten och alla människors lika 

värde. Samtidigt ansågs det angeläget att varje rasistisk avyttring bekämpas 

– inte bara av vedergällande skäl utan även för att visa att rasistiska 

tendenser överhuvudtaget inte är acceptabla i en demokratisk stat. Utöver 

dessa orsaker fanns det skyddsskäl för den nya straffskärpningsgrunden. 

Regeringen ansåg att personer av utländskt ursprung eller tillhörande etniska 

minoriteter ofta är utsatta i samhället och att de förtjänade att skyddas av 

lagstiftningen.63 

 

I 29 kap. 1 § st. 2 BrB stadgas som tidigare nämnt, att det vid 

straffvärdebedömningen bl.a. ska beaktas de avsikter eller motiv som den 

tilltalade haft. Man kan då fråga sig om upprepningen av motivets betydelse 

var så pass nödvändig att den behövdes införas som en 

straffskärpningsgrund. Regeringen ansåg emellertid att så var fallet – 

bestämmelsen i 29 kap. 1 § BrB var och är allmänt hållen och avser 

varierande förhållanden av såväl försvårande som förmildrande karaktär. 

Även praxis hade visat att åklagare och domstolar inte i erforderlig 

utsträckning uppmärksammat hatmotivet i gärningen. De remissinstanser 

som motsatte sig lagändringen grundade sin kritik på att lagändringsbehov 

saknades och att förslaget ligger farligt nära en kriminalisering av åsikter. 

Slutligen framfördes även åsikter om att det finns svårigheter att utforma en 

lagtext med den precision som legalitetsprincipen kräver.64 

 

 

4.2.1.5 Medverkan 

Medverkansreglerna har stor betydelse vid hedersbrott på grund av den 

hedersrelaterade brottslighetens kollektiva prägel.  

 

                                                 
63 Prop. 1993/94:101 s. 21.  
64 A.a. s. 20.  
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I Sverige kan endast den som uppfyller rekvisiten i en straffbestämmelse 

dömas som gärningsman.65 Vid en utvidgad tolkning av straffbestämmelsen 

kan även två eller flera personer som i samverkan uppfyller brottsrekvisiten 

dömas för brottet i fråga. Detta förutsätter givetvis att var och en uppfyller 

det subjektiva rekvisitet och att gärningen utförs i samverkan.66 

 

Medverkan är en osjälvständig brottsform som tillsammans med anstiftan 

regleras i 23 kap. 4 § BrB. Paragrafen stadgar att ansvar som i BrB är 

föreskriven för viss gärning, ska ådömas inte bara den som utfört gärningen 

utan även den som främjat gärningen med råd eller dåd. Den som formellt 

sett genomför gärningen bedöms som gärningsman i strikt mening medan 

den som främjat brottet med råd eller dåd bedöms som medverkande i strikt 

mening. Gärningsmannaansvaret kan emellertid utvidgas och omfatta en 

medverkande även om denne inte i strikt mening själv uppfyllt 

brottsrekvisiten. Gärningsmannaskapets gränser stadgas i 23 kap. 4 § st. 2 

BrB på ett negativt sätt genom att fastställa att den som inte är att anse som 

gärningsman istället ska dömas för anstiftan eller medhjälp. Den 

medverkande ska ha medverkat i tillräcklig utsträckning och omfattning för 

att anses som gärningsman. Utöver detta krävs att den medverkande har 

spelat en så central och avgörande roll vid medverkansobjektets 

förverkligande att det faller sig naturligt att bedöma personen som 

gärningsman.67 Det förutsätts normalt att gärningsmannen i strikt mening 

agerat som ett närmast viljelöst redskap, haft underordnad ställning eller på 

något sätt varit beroende av den egentliga gärningsmannens (anstiftarens) 

instruktioner.68 

 

                                                 
65 Asp, 2013, s. 432.  
66 Jareborg, Nils, Straffrättens ansvarslära, Iustus förlag, Uppsala, 1994, s. 106.   
67 SOU 1996:185 s. 194; Asp, 2013, s. 446.  
68 Asp, 2013, s. 446.  
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5 Särreglering av 

hedersrelaterad brottslighet 

Det har länge debatterats kring huruvida man bör särreglera hedersbrott i 

den svenska straffrättsliga lagstiftningen. Argumenten för en särreglering är 

att det kommer verka avskräckande och därmed ha ett allmänpreventivt 

syfte. Vidare menar man att en särreglering av hedersrelaterad brottslighet 

skulle tydliggöra allvaret i brottet och att en klarare bild av problemets 

storlek skulle växa fram. På så sätt kan man enklare sätta in effektiva 

åtgärder mot brottsligheten samt föra statistik. Det som främst argumenteras 

för är att införa hedersmotiv som en försvårande omständighet och att 

kriminalisera hedersbrott som en egen brottsrubricering. En kriminalisering 

i likhet med vad som gäller för fridskränkning och grov 

kvinnofridskränkning, d.v.s. att upprepade brott enligt 3, 4 och 6 kap. BrB 

med syfte att upprätthålla familjens eller släktens heder tillsammans utgör 

hedersbrott, har diskuterats. Det har då ansetts viktigt att utforma 

kriminaliseringen så att den inte endast träffar gärningsmän inom en viss 

personkrets då misstänkta gärningsmän ofta kan finnas i släktens utkant. Att 

införa hedersmotiv som försvårande omständighet skulle visa allvaret i 

brottsligheten och det straffskärpande inslaget skulle på allvar hjälpa och 

stödja brottsoffren. Det argumenteras att en särreglering av hedersrelaterad 

brottslighet är nödvändig för att de utsatta ska kunna åtnjuta sina mänskliga 

och grundläggande rättigheter och att kultur och religion aldrig får gå före 

dessa rättigheter.69  

                                                 
69 Motion 2015/16:2681; von Wachenfeldt, Gunilla, ”Peka ut hedersbrott i särskild 

lagstiftning”, Svenska Dagbladet, 2016-01-20; von Wachenfeldt, Gunilla, ”Hedersbrott ska 

in i lagboken”, nwt.se, 2016-04-26. 
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6 Avgöranden 

6.1 Pela 

Pela Atroshi (Pela) föddes i Irak och kom till Sverige som 15-åring 

tillsammans med sin familj. När Pela och hennes systrar kom upp i tonåren 

började de bli föremål för stränga regler uppsatta av deras pappa AA som 

kontrollerade döttrarna starkt. Efter ett rymningsförsök gick Pela slutligen 

med på att låta sig giftas bort i Irak. Den 24 juni 1999 i Irak berövades hon 

livet med tre skott avlossade av AA och Pelas farbror RA. Gärningsmännen 

dömdes i Irak till villkorlig dom i fängelse i fem månader efter att den 

irakiska domstolen bedömde hedersmotivet som förmildrande.70  

 

Stockholms tingsrätt dömde två av Pelas farbröder för mord till livstids 

fängelse. Åklagaren berörde inte hedersmotivet bakom gärningen mer än att 

ta upp de stränga levnadsförhållanden som Pela levde under. En av Pelas 

systrar vittnade emellertid i rätten och beskrev orsaken till mordet som att 

farfadern, pappan och farbröderna inte tyckte om Pelas livsstil. De ansåg att 

hon hade förstört familjens heder och att det faktum att hon hade en pojkvän 

innebar katastrof. 71 

 

I tingsrättens bedömning nämns ingenting om hedersmotivet bakom 

gärningen. I påföljdsfrågan tas endast hänsyn till det utdragna 

händelseförloppet som måste orsakat svårt lidande och stor dödsångest för 

brottsoffret samt att systern och modern varit närvarande vid 

gärningstillfället. Påföljden bestämdes med hänsyn till detta till livstids 

fängelse.72 Svea hovrätt fastställde tingsrättens dom i sin helhet.73 

 

                                                 
70 Wikan, 2003, s. 48f; Stockholms tingsrätt, dom 2001-01-12, mål nr B 338-00 s. 9.  
71 Stockholms tingsrätt, dom 2001-01-12, mål nr B 338-00, s. 6 ff och s. 17.  
72 A.a. s. 48.  
73 Svea hovrätt, dom 2001-04-09, mål nr B 715-01.  
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Tilläggas kan att mordet på Pela orsakade stort medialt intresse och fallet 

uppmärksammades t.o.m. i New York Times som det första hedersmordet i 

europeisk domstol.74 

 

6.2 Fadime 

Fadime Sahindal blev ett känt ansikte efter att ha gått ut i massmedia och 

talat om sin situation i syfte att på detta vis rikta strålkastarljuset mot sin 

familj och släkt. Hon trodde att hon på så sätt skulle vara skyddad från det 

hedersrelaterade våldet och förtrycket hon varit och fortfarande var utsatt 

för.75 Hon sköts ihjäl 21 januari 2002 av sin far RS.76 

 

Hedersmotivet lyftes inte fram av åklagaren i stämningsansökan.77 Heder 

omnämns endast genom den tilltalades utsaga om att han hade sin heder och 

sina släktingar att tänka på. Fadime hade lämnat ut familjen till hela 

världsopinionen, han var tvungen att försvara sig. RS påpekade dock att det 

inte var fråga om ett hedersmord. Han ansåg emellertid att han inte haft 

något annat val än att döda dottern – Fadime var problemet och nu var 

problemet borta.78  

 

Tingsrätten fann med beaktande av tidigare uttalanden i åberopade 

polisförhör samt uttalanden under rättegången, att gärningen varit överlagd 

och planerad. De omständigheter av ”familjekaraktär”79 som enligt RS 

föranlett honom att begå gärningen var enligt tingsrätten inte förmildrande 

på något sätt. Inte heller påföljdsvis berörde domstolen hedersmotivet 

bakom gärningen utan beaktade endast omständigheter såsom att det var en 

”ren avrättning”80, att offret var närstående till gärningsmannen samt att 

                                                 
74 Wikan, 2003, s. 46.  
75 A.a. s. 22.  
76 Uppsala tingsrätt, dom 2002-04-03, mål nr B 237-02.  
77 A.a. domsbilaga 1.  
78 A.a. s. 6 ff; Broberg, 2012, s. 160.   
79 Uppsala tingsrätt, dom 2002-04-03, mål nr B 237-02, s. 16. 
80 A.a. 
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mordet skedde inför ögonen på modern och Fadimes två systrar. Mot 

bakgrund av detta dömdes RS till livstids fängelse.81 Domen fastställdes i 

sin helhet av Svea hovrätt.82 

 

6.3 Abbas 

Abbas Rezai (Abbas) dödades 16 november 2005 genom att få het olja hälld 

över sig. Utöver detta tilldelades han ett stort antal knivhugg samt ett antal 

slag mot ansikte och kropp.83 Orsaken till mordet var att Abbas haft ett 

kärleksförhållande med ZA, vilket ZA:s familj var starkt emot.84 Åklagaren 

åtalade ZA:s bror AA för mord samt hennes far RA och hennes mor LA för 

i första hand mord och i andra hand anstiftan till mord.85 AA erkände 

mordet och dömdes för mord till sluten ungdomsvård i fyra år samt 

utvisning ur landet. Åtalet mot föräldrarna ogillades mot bakgrund av AA:s 

erkännande och bristande bevisning i övrigt. Mycket talade för att AA inte 

hade kunnat utföra mordet ensam men samtidigt brast bevisningen avseende 

vem som i så fall hade medhjälpt.86  

 

FK, Abbas mor tillika målsägande i målet beskrev gärningen som 

hedersmord i skadeståndstalan samt uttalade i sitt vittnesförhör att hennes 

son enda fel var att bli förälskad i fel flicka. Hon menade att mordet endast 

handlade om heder. Även åklagaren följde målsägarbiträdets hypotes om att 

det rörde sig om hedersmord.87 

 

I rättegången hördes en polis med särskild inriktning på hedersrelaterad 

brottslighet, avseende vad som kännetecknar hederskulturen.88 

 

                                                 
81 Uppsala tingsrätt, dom 2002-04-03, mål nr B 237-02, s. 16. 
82 Svea hovrätt, dom 2002-05-31, mål nr B 4651-02, s. 2.  
83 Göta hovrätt, dom 2011-07-05, mål nr B 1338-11, domsbilaga A.  
84 Kalmar tingsrätt, dom 2006-03-14, mål nr B 4146-05, s. 8 ff.  
85 A.a. domsbilaga 1 och 2.  
86 Kalmar tingsrätt, dom 2006-03-14, mål nr B 4146-05, s. 1 ff och s. 35 ff.  
87 A.a. s. 9 och domsbilaga 2.  
88 A.a. s. 27.  
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Tingsrätten drog i sin bedömning av RA:s och LA:s ansvar, paralleller till 

hederskontexten och gjorde en bedömning där RA och LA för att kunna 

fällas för anstiftan behövde ha handlat i ett hederssammanhang: 

Frågan som sedan skall besvaras är huruvida någon av dessa 

medgärningsmän är RA [min förkortning] och LA [min förkortning] 

varvid åklagarens av målsäganden biträdda hypotes att det rör sig om 

ett så kallat hedersmord först bör bedömas.89 

I påföljdsfrågan resonerades inte kring hedersmotivet mer än att det sades 

att brottet med beaktande av samtliga omständigheter hade ett straffvärde 

motsvarande livstids fängelse.90  

 

Målet överklagades och hovrätten fastställde tingsrättsdomen i alla delar. 

Hovrätten fann att Abbas dödats på grund av sin otillåtna relation med ZA 

och att brottet varit hedersrelaterat. Denna bedömning gjordes med 

tillämpning av en åberopad FN-rapport, de av den hörda polisen redovisade 

uppgifterna samt av åklagaren åberopad bevisning. Vad gäller RA:s och 

LA:s delaktighet i mordet fann hovrätten att det inte är ställt utom rimligt 

tvivel att de dödat eller vid dödsplatsen fysiskt medverkat till att döda 

Abbas. Samma bedömning gjordes avseende huruvida LA och RA 

medverkat på annat sätt. Hovrätten betonade att det inte var tillräckligt att 

LA och RA uppfostrat sina barn inom en kultur där det förekommer 

hedersrelaterat våld, för att de på den grunden skulle anses ansvariga för att 

ha främjat brottet. För att åtalet i denna del skulle bifallas krävdes konkreta 

bevis som klargjorde att LA och RA avsiktligen hade främjat mordet genom 

att psykiskt styrka AA i dennes uppsåt att begå mord. Hovrätten bedömde 

att det inte var ställt utom rimligt tvivel att så varit fallet.91 

 

Högsta domstolen beviljade resning och återförvisade målet till ny 

behandling i hovrätten.92 I resningsansökan hävdade AA att det var 

föräldrarna som varit gärningsmännen i målet och att han själv inte 

                                                 
89 Kalmar tingsrätt, dom 2006-03-14, mål nr B 4146-05, s. 36. 
90 A.a. 
91 Göta hovrätt, dom 2006-06-26, mål nr B 1339-06, s. 28 ff. 
92 Högsta domstolen, beslut 2011-05-06, mål nr Ö 5120-09 och Ö 867-10, p. 30. 
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deltagit.93 Högsta domstolen fann att flera omständigheter talade för att RA 

och LA var delaktiga i mordet; bl.a. stämde AA:s nya inställning enligt 

resningsansökan bättre överens med vad man har anledning att förvänta sig 

vid ett hedersmord. Hans nya uppgifter var även förenliga med den tekniska 

undersökningen.94  

 

Omprövningen i hovrätten resulterade i att tingsrättens dom ändrades till att 

AA dömdes för medhjälp till mord. Påföljden blev sluten ungdomsvård i ett 

år och fyra månader samtidigt som utvisningsyrkandet ogillades. RA och 

LA dömdes för mord till tio års fängelse och utvisning.95 Hovrätten fann det 

klarlagt att det funnits ett hedersmotiv bakom gärningen och klassificerade 

brottet som hedersrelaterat, men beaktade inte hedersmotivet i 

påföljdsbestämningen.96 

 

6.4 Maria 

Maria Barin Aydin (Maria) växte upp i Sverige i en hederskontext. Hon 

höggs ihjäl av sin då 17-åriga bror MB den 23 april 2012. Åklagaren 

anförde inget hedersmotiv i tingsrätten och framställde inte heller brottet 

som ett hedersbrott. Inte förrän Marias halvsyster biträdde åtalet i egenskap 

av målsägandebiträde kom hedersmotivet upp. Tillägg gjordes till 

åklagarens gärningsbeskrivning där hedersmotivet klarlades och 

betonades.97 MB invände mot att han skulle haft ett motiv och menade att 

om det hade varit ett hedersbrott hade det funnits en uppsjö av människor 

runt Maria som haft motiv till gärningen i högre grad än honom.98  

 

Tingsrätten ansåg att MB haft ett hedersmotiv bakom gärningen och därvid 

visat stor hänsynslöshet. Motivet att återupprätta familjens heder beaktades 

                                                 
93 Högsta domstolen, beslut 2011-05-06, mål nr Ö 5120-09 och Ö 867-10,  p. 4.  
94 A.a. p. 17, 22-23 och 26.  
95 Göta hovrätt, dom 2011-07-05, mål nr B 1338-11, s. 1 ff.  
96 A.a. s. 22 ff. 
97 Lunds tingsrätt, dom 2013-01-29, mål nr B 2126-12, s. 1 ff och domsbilaga 1. 
98 A.a. s. 11 f.  
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även i påföljdsfrågan tillsammans med ett antal andra omständigheter. 

Sammantaget resulterade bedömningen i att mordet var bland de 

allvarligaste fallen av mord som kan förekomma. Straffvärdet motsvarade 

livstids fängelse men på grund av gärningsmannens låga ålder reducerades 

straffet till åtta års fängelse.99   

 

Påföljden ändrades sedermera i hovrätten till sluten ungdomsvård i fyra år 

medan tingsrättens dom i övrigt fastställdes. I domskälen angavs att motivet 

varit att återupprätta familjens heder som en reaktion på Marias levnadssätt. 

Hovrätten ansåg att det brutala våldet och det hedersrelaterade motivet till 

gärningen utgjorde synnerligen försvårande omständigheter och ansåg att 

straffvärdet för en vuxen gärningsman hade motsvarat livstids fängelse.100 

                                                 
99 Lunds tingsrätt, dom 2013-01-29, mål nr B 2126-12, s. 44 ff. 
100 Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom 2013-05-07, mål nr B 334-13 s. 2-7. 
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7 Analys och slutsatser 

7.1 Dagens rättsliga utgångpunkt 

Idag är hedersbrott inte kriminaliserat utöver könsstympningslagen och 

tvångsäktenskapslagen. Det har dock redogjorts för att hedersrelaterat våld 

och förtryck kommer till uttryck i åtskilliga andra former som inte kan 

angripas med hjälp av denna lagstiftning.  

 

Hedersmotiv är idag ingen straffskärpande grund vid straffmätningen, något 

som i rättstillämpningen synes orsaka förvirring. De redovisade 

avgörandena visar på en icke enhetlig rättstillämpning där hedersmotivet i 

t.ex. Maria-fallet beaktades vid påföljdsbestämningen, medan det i Abbas-

fallet inte gjorde det, trots att hedersmotivet fastställdes i båda domarna.  

 

Domstolarna har dock visat en utveckling från att inte beröra 

hederskontexten överhuvudtaget, som t.ex. i Fadime-fallet där domstolen 

endast benämnde omständigheterna som av familjekaraktär och i Pela-fallet 

där domstolen, det stora mediala intresset till trots, inte berörde 

hederskontexten alls, till att i Abbas-fallet höra personer med särskild 

kunskap inom hedersrelaterad brottslighet. Det är anmärkningsvärt att rätten 

i Fadime-fallet valde att kommentera sammanhanget endast i termer av 

familjekaraktär. Vad som dock är än mer anmärkningsvärt är att domstolen 

endast uttalar att omständigheterna av familjekaraktär inte är förmildrande. 

Att uttrycka omständigheternas verkan i negativ form på detta vis ger 

intryck av att domstolen inte ens funderade över hedersmotivets försvårande 

karaktär. Rättens utlåtande kan uppfattas som ett medlidande med 

gärningsmannen, som flera gånger under rättegången uttryckte att han inte 

hade något annat val än att döda sin dotter för att återupprätta hedern. Det är 

emellertid orimligt att då se förmildrande på gärningsmannen (som man ju 

indirekt gör genom att beakta hedersmotivet som icke-förmildrande men 

inte försvårande). Antingen ser man förmildrande på gärningsmannen men 
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sprider då ut ansvaret på flera gärningsmän eller så ser man inte 

förmildrande på gärningsmannen och dömer med hedersmotivet med den 

verkliga försvårande egenskap det har.  

 

Medverkansbestämmelserna i svensk lagstiftning är av stark betydelse i 

hedersrelaterad brottslighet som ju har en kollektiv karaktär. Det är en stor 

brottsförebyggande förlust att inte beakta dessa regler i större utsträckning i 

åtalet och förundersökningsarbetet. I Abbas-fallet åtalades även föräldrarna, 

vilka sedermera fälldes efter resning. Medverkansreglernas betydelse 

illustreras härmed och det är en positiv utveckling att domstolarna och 

åklagaren förstod hederskontexten tillräckligt bra för att dra slutsatsen att 

flera personer varit inblandade.  

 

Det ska dock invändas att det inte alltid behöver finnas ett faktiskt kollektivt 

inslag för att hedersbrott ska föreligga. I Abbas-fallet tycks domstolen dra 

paralleller mellan flera gärningsmän och hederskontext. Domstolen uttalar 

att för att kunna bedöma huruvida föräldrarna varit medgärningsmän, måste 

först bedömas huruvida mordet är ett hedersmord. Denna parallell kan 

uppfattas som för hårt dragen – varför är föräldrarnas ansvar beroende av 

huruvida mordet begicks i en hederskontext? Samma invändning kommer i 

Maria-målet där försvaret anser att det inte rört sig om ett hedersmord – ifall 

det varit det hade det funnits många andra som haft motiv i högre grad än 

MB. Försvarsinvändningen i Maria-fallet och domstolsuttalandet i Abbas-

fallet tyder på en ännu inte fullt utvecklad förståelse för 

hederssammanhangets beståndsdelar. Utbildning är därför av stor vikt i det 

fortsatta arbetet mot hedersrelaterad brottslighet.  

 

7.2 Bör lagstiftningen ändras och i så fall 

hur? 

För att överhuvudtaget kriminalisera ett beteende krävs att det är ett oönskat 

sådant av samhällsart. Det har diskuterats huruvida hedersrelaterat våld och 
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förtryck skiljer sig från övrigt våld mot kvinnor och det har konkluderats att 

det visserligen är en gren av mäns våld mot kvinnor men att det finns 

avsevärda skillnader i omständigheterna. En eventuell kriminalisering 

kräver därmed att inte bara mäns våld mot kvinnor anses vara ett 

samhällsproblem, utan att även hedersrelaterat brottslighet gör det. Det är 

med bakgrund av redovisad statistik jag anser att så är fallet.  

 

Situationen idag liknar den som föranledde hatmotivets entré i 29 kap. 2 § 

BrB. Det finns ett stort behov av insatser och skydd för de utsatta. Att införa 

hedersmotiv som försvårande omständighet verkar allmänpreventivt genom 

att det signalerar att hedersmotiv aldrig kan åberopas som förmildrande 

omständighet utan alltid ska betraktas som försvårande. Detta blir ett tydligt 

ställningstagande för medborgarna. 

 

Att kriminalisera hedersbrott som egen brottsrubricering har stora fördelar. 

Den bristfälliga statistiken kan vara en följd av att hedersbrott inte finns som 

egen brottsrubricering. Med klarare statistik kan effektivare insatser sättas in 

mot brottsligheten. Förslaget om en kriminalisering i likhet med 

fridskränkning och grov kvinnofridskränkning instämmer jag i är ett gott 

alternativ. Hedersmotivet blir då klargjort redan i brottsrubriceringen, vilket 

än tydligare sänder ut signaler till allmänheten. Den avskräckande effekten 

hade troligtvis varit påtaglig. De utsattas mänskliga och grundläggande 

rättigheter hade tillvaratagits genom lagstiftningen som på allvar hade visat 

gränsen för de potentiella gärningsmännen.  

 

Mot en särreglering står intresset av att respektera andra kulturer och 

traditioner. Jag anser att det finns goda möjligheter till att utforma en 

lagstiftning som på intet sätt är stigmatiserande. Precis som regeringens 

definition av hedersrelaterat våld och förtryck kommit fram till, så är heder 

inte kopplat till någon specifik kultur eller religion. Detta tål att upprepas. 

En särreglering enligt kvinnofridskränkningsmodellen har goda utsikter till 

att utformas tydligt och precist, utan att för den sakens skull verka 

främlingsfientlig. De redovisade rättsavgörandena visar en tveksamhet hos 
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domstolarna – viljan att använda hedersmotivet försvårande i skuldfrågan 

och i påföljdsfrågan tycks lysa igenom men omkullkastas samtidigt av 

legalitetsprincipen som säger att all maktutövning kräver lagstöd.  

 

Sverige har vidare internationella förpliktelser gällande kvinnors rättigheter. 

För att på allvar kunna leva upp till dessa krav bör hedersbrott, med 

bakgrund av det sagda, kriminaliseras.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det i hedersbrotten finns ett icke önskvärt 

samhälleligt beteende. Utifrån ett brottsförebyggande perspektiv krävs 

åtgärder i form av bl.a. adekvat utbildning hos polisväsende, rättsväsende 

och övriga myndighetspersoner. Ett korrekt hedersbegrepp enligt 

regeringens definition samt mekanismerna bakom hedersbegreppets 

konstruktion bör spridas. För att uppnå kravet på rättssäkerhet bör en ny 

lagstiftning avseende hedersrelaterad brottslighet antas för att på allvar 

verka brottsförebyggande. Domstolarna ska sträva efter en enhetlig 

rättstillämpning med välutvecklade domar och åklagare bör utreda 

medverkansansvaret mer rutinmässigt. Hedersbegreppets kollektiva karaktär 

kräver större förståelse och starkare åtgärder.   

 

7.3 Slutsatser 

Sveriges lagstiftning är inte tillfredsställande vad gäller hedersbrott, 

framförallt inte ur ett brottsförebyggande perspektiv. Vid 

intresseavvägningen mellan de utsattas rätt till åtnjutande av sina mänskliga 

rättigheter och den politiska rädslan för att anta en stigmatiserande 

lagstiftning, bör rädslan ge vika. Våra effektivaste vapen måste sättas in – 

normförändring och lagstiftning.   
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