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Summary 
Honor-related violence and oppression has received a lot of attention in Swe-

den during the 2000s. The increased attention has resulted in a number of 

measures from the state, including criminalization. A new criminalization 

must be justified in order to be established. State investigations and doctrines 

set out criteria and principles that should be met for a criminalization to be 

acceptable. In a report an inquiry now proposes the introduction of a special 

crime of honor in the Swedish Criminal Code. The proposal aims at repeated 

honor-related crime against the same victim and aims to have a norm-setting 

effect in society. 

 

The purpose of the thesis is to investigate whether the report's proposal is 

compatible with the ultima ratio principle and the requirement of criminali-

zation as an effective method. The questions are therefore formulated as fol-

lows: 

 

1. How does the proposal relate to the ultima ratio principle? 

2. Does the proposal meet the requirement of criminalization as an ef-

fective method? 

 

To answer the questions, the essay contains an in-depth study of both the in-

vestigation report and the doctrine of criminalization. The inquiry's report is 

the starting point of the essay and the essay analyzes its proposal with the 

principles of criminalization as a theoretical framework. In addition, literature 

on honor culture has been used to shed light on its distinctive characteristics. 

The thesis has been carried out with a legal analytical method and the proposal 

has been examined from a critical perspective. 

 

The result of the analysis is that the proposal currently contravenes the ultima 

ratio principle but meets the requirements as an effective method that can be 

considered to exist with regard to how the use of criminal law has developed. 
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However, it can be questioned whether the design of the crime and the crim-

inalization in general is the most effective method to combat honor-based 

crimes.  



 3 

Sammanfattning 
Hedersrelaterat våld och förtryck har fått stor uppmärksamhet i samhällsde-

batten under 2000-talet. Den ökade uppmärksamheten har resulterat i en rad 

åtgärder från staten, däribland kriminaliseringar. För att en ny kriminalisering 

ska vidtas behöver den kunna rättfärdigas. I statliga utredningar och doktrin 

framförs kriterier och principer som bör vara uppfyllda för att en kriminali-

sering ska vara godtagbar. I betänkandet ”Ett särskilt hedersbrott” föreslår 

utredaren att lagstiftaren ska införa ett särskilt hedersbrott i brottsbalken 

(BrB). Förslaget tar sikte på upprepad hedersrelaterad brottslighet mot samma 

offer och syftar till att på sikt få normbildande effekt i samhället.  

 

Denna uppsats syftar till att utreda om betänkandets förslag är förenligt med 

principen om ultima ratio och kravet om kriminalisering som en effektiv me-

tod. Uppsatsens frågeställningar är följande:  

 

1. Hur förhåller sig förslaget till principen om ultima ratio?  

2. Uppfyller förslaget kravet om kriminalisering som en effektiv metod?  

 

För att besvara frågeställningarna innehåller uppsatsen en ingående studie av 

såväl utredningsbetänkande som doktrin om kriminalisering. Hedersbrottsut-

redningens betänkande utgör uppsatsens utgångspunkt och uppsatsen analy-

serar dess förslag med principerna om kriminalisering som ett teoretiskt ram-

verk. Därtill har litteratur om hederskultur använts för att belysa dess särpräg-

lade karaktäristiska. Uppsatsen har genomförts med en rättsanalytisk metod 

och förslaget har granskats ur ett kritiskt perspektiv.  

 

Uppsatsens utredning visar att utredningens förslag i dagsläget strider mot 

principen om ultima ratio, men uppfyller det krav om effektivitet som kan 

anses föreligga med hänsyn till hur användningen av straffrätten har utveck-

lats. Det kan dock ifrågasättas om brottets utformning och kriminaliseringen 
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överhuvudtaget är den mest effektiva metoden för att motverka hedersbrotts-

lighet.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  
1999 sköts nittonåriga Pela Atroshi till döds av sina farbröder för att hon rymt 

hemifrån och inte levt enligt familjens traditioner efter deras flytt till Sverige.1 

2001 höll Fadime Sahindal ett tal i Sveriges riksdag där hon berättade om hur 

hennes familj utsatt henne för våld och förtryck när de upptäckte hennes re-

lation med en svensk man. 2002 mördades samma Fadime av sin pappa.2 

Morden har i samhällsdebatten benämnts som hedersmord.3 

 

Efter morden på Pela och Fadime har hedersbrott fått ökad uppmärksamhet i 

samhällsdebatten i Sverige. Statsmakten har vidtagit flera åtgärder för att be-

kämpa den hedersrelaterade brottsligheten, bland annat genom nya straffstad-

ganden.4 Därutöver är brotten som ryms inom begreppet hedersrelaterad 

brottslighet kriminaliserade genom befintliga straffstadgande.5 Därtill kan 

domstolarna beakta hedersmotiv som en försvårande omständighet i straff-

värdebedömningen.6 Genom betänkandet ”Ett särskilt hedersbrott” lämnade 

Hedersbrottsutredningen (SOU 2020:57) i oktober 2020 ett förslag om infö-

rande av ett särskilt hedersbrott.7 Majoriteten av remissinstanserna tillstyrker 

förslaget, men några remissinstanser avstyrker det. Som kritik framförs bland 

annat av Brottsförebyggande rådet (Brå) att det inte är helt klart att förslaget 

är förenligt med principen om ultima ratio. Brå ifrågasätter också om förslaget 

utgör ett effektivt medel för hedersbrott mot bakgrund av den tystnadskultur 

som finns i en hederskontext och anför att det krävs samlade åtgärder även 

utanför rättsväsendet.8 Hovrätten för västra Sverige ifrågasätter om det med 

hänsyn till befintlig reglering överhuvudtaget finns ett behov för införandet 

 
1 Svea hovrätt, B 715–01.  
2 Svea hovrätt, B 4651–02. 
3 SOU 2020:57, s. 98.   
4 Se bl.a. 4 kap. 4 c § BrB, 4 kap. 4 d § BrB.  
5 SOU 2020:57, s. 157.  
6 29 kap. 2 § 10 BrB.  
7 SOU 2020:57, s. 16.  
8 Brås remissvar, s. 1 f.  
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av ett särskilt hedersbrott.9 Även Falu tingsrätt ifrågasätter behovet och efter-

frågar en utvärdering av befintlig reglerings genomslag.10 Med hänsyn till 

kritiken är det intressant att utreda hur förslaget från Hedersbrottsutredningen 

förhåller sig till grundläggande principer för kriminalisering. Med anledning 

av remissinstansernas kritik utreds därför i förevarande uppsats förslaget som 

en effektiv metod samt dess förenlighet med principen om ultima ratio.  

1.2 Syfte och frågeställning  
Uppsatsen syftar till att utreda hur betänkandets förslag om ett särskilt heders-

brott förhåller sig till utvalda grundläggande förutsättningar för kriminali-

sering. Kriterierna är utvalda mot bakgrund av remissinstansernas kritik.  

 

Med beaktade av uppsatsens syfte formuleras följande frågeställningar:  

1. Hur förhåller sig förslaget till principen om ultima ratio?  

2. Uppfyller förslaget kravet om kriminalisering som en effektiv metod?  

 

För att besvara frågeställningarna och uppfylla syftet är det nödvändigt att 

presentera såväl principen om ultima ratio som tolkningar av kriminalisering 

som en effektiv metod. Därför ämnar uppsatsen även utreda innebörden av 

principen om ultima ratio och kriminalisering som effektiv metod.  

1.3 Perspektiv och avgränsningar  
Uppsatsen är med hänsyn till sitt omfång avgränsad. Eftersom syftet med upp-

satsen är att kritiskt granska förslaget är uppsatsen skriven ur ett kritiskt per-

spektiv. Perspektivet genomsyrar uppsatsen, främst med hänsyn till valet av 

principer för kriminalisering då dessa valts mot bakgrund av kritik från re-

missinstanser. Uppsatsen innehåller dock ingen omfattande redogörelse av 

remissvaren, utan tar enbart avstamp i deras kritik för att sedan genomföra en 

självständig utredning. Uppsatsen är avseende förutsättningar för kriminali-

 
9 Hovrätten för västra Sveriges remissvar, s. 2 f.  
10 Falu tingsrätts remissvar, s. 2.  
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sering därför avgränsad till att fokusera på principen om ultima ratio och kri-

minalisering som en effektiv metod. Både doktrin och statliga utredningar 

används för att redovisa kriterierna för att tydligt redogöra för dess innebörd 

utan särskild inriktning. Avgränsningen av principer har framförallt genom-

slag i uppsatsens frågeställningar. För att ge läsaren en bra grund för uppsat-

sens analys presenterar dock forskningsläget även andra centrala principer för 

kriminalisering. Av uppsatsens frågeställning och syfte följer emellertid att 

analysen är avgränsad till att diskutera de förstnämnda.  

 

Uppsatsen innehåller ytterligare avgränsningar avseende Hedersbrottsutred-

ningens betänkande. Vid sidan av hedersbrott behandlar betänkandet nämli-

gen även andra frågor. Uppsatsen är avgränsad till att redogöra för de delar 

av betänkandet som är direkt relevanta för kriminaliseringen som helhet. Av-

gränsningen innebär att uppsatsen inte redogör för Istanbulkonventionen ef-

tersom den främst är aktuell i förhållande till svensk reglering om kontaktför-

bud. Uppsatsen redogör inte heller för utredningens avsnitt om hedersbrotts-

lighet mot hbtq-personer samt för personer med intellektuella funktionsned-

sättningar. Uppsatsens syfte tar sikte på frågan om kriminalisering. Därav föl-

jer att frågor om straffprocessuella aspekter faller utanför avgränsningen. 

Uppsatsen behandlar av denna anledning inte exempelvis straffskala och 

osjälvständiga brottsformer. Avgränsningen innebär också att den politiska 

diskursen inte analyseras.  

 

Slutligen förutsätter uppsatsen viss grundkunskap om det straffrättsliga syste-

met, bland annat med hänsyn till den övergripande presentationen i forsk-

ningsläge där uppsatsens omfång dessvärre inte möjliggör omfattande defi-

nitioner. 

1.4 Metod och material  
Många rättsvetenskapliga framställningar betecknas som dogmatiska. Det rå-

der delade meningar om vad den rättsdogmatiska metoden betyder men en 

majoritet tycks anse att den rättsdogmatiska metoden innebär att rättskällor 
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ska användas i enlighet med rättskälleläran i syfte att fastställa gällande rätt.11 

Förevarande uppsats behandlar gällande rätt kortfattat och syftar istället 

främst till att analysera och kritiskt granska ett lagförslag i förhållande till 

grundläggande principer. Eftersom arbetet inte syftar till att finna rätt svar i 

den bemärkelse som en rättsdogmatisk metod innebär, har jag istället valt att 

tillämpa rättsanalytisk metod.12 Till skillnad från en rättsdogmatisk metod 

syftar en rättsanalytisk metod inte bara till att fastställa gällande rätt utan till 

att analysera rätten. Att kritisera rätten utgör därför en given del av den rätts-

analytiska metoden.13 En rättsanalytisk metod ger således författaren mer ut-

rymme för värderingar.14  

 

Under utredningen har jag använt grundläggande principer för kriminali-

sering som ett teoretiskt ramverk. Utredningen omfattar principer och krite-

rier från såväl statliga utredningar som doktrin. Som teori gäller att princi-

perna och kriterierna är legitima. Jag diskuterar innebörden av principerna i 

syfte att hitta en gemensam innebörd, men ifrågasätter inte dess legitimitet. 

Därefter har jag bearbetat Hedersbrottsutredningens betänkande innan jag 

analyserat förslaget i förhållande till redovisade förutsättningar för kriminali-

sering. Eftersom Hedersbrottsutredningens betänkande utgör uppsatsens hu-

vudsakliga material redovisar jag betänkandet grundläggande i avsnitt 3.3.  

 

Utöver utredningen används även litteratur om hederskultur för att bidra till 

förståelse för hedersnormer: Unni Wikans bok ”En fråga om heder” och 

boken ”Mäns heder, att vara både offer och förövare” av Astrid Schlytter och 

Devin Rexvid. Vald litteratur nämns i Hedersbrottsutredningen och bedöms 

därför som pålitliga. Litteraturen är även inriktad på olika kön och kombinat-

ionen av dessa bidrar därför till ett bredare perspektiv. Därutöver används 

även tidigare offentliga tryck om hedersbrott samt material från Åklagarmyn-

digheten och Socialstyrelsen som med hänsyn till sina uppdrag betraktas som 

tillförlitliga. Slutligen används Åklagarutredningen (SOU 1992:61) och 

 
11 Sandgren (2005) s. 649.  
12 Sandgren (2005) s. 655 f. 
13 Sandgren (2018) s. 51. 
14 Sandgren (2016) s. 725.  
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Straffrättsanvändningsutredningen (SOU 2013:38) för att redogöra för krite-

rier för kriminalisering. Därtill används material från Nils Jareborg och Claes 

Lernestedt som båda är framträdande i doktrin inom området för kriminali-

sering. Eftersom forskarnas principer diskuteras som underlag i Straffrättsan-

vändningsutredningen betraktas även deras principer och krav för kriminali-

sering som legitima.  

1.5 Forskningsläge  
Uppsatsens utredning bygger på en analys av Hedersbrottsutredningens för-

slag mot bakgrund av grundläggande principer för kriminalisering. De mest 

framstående svenska forskarna inom området kriminalisering är Nils Jareborg 

och Claes Lernestedt som båda anför principer och krav för att vidta krimina-

lisering.  

 

Jareborg redovisar tio rättsstatliga principer, däribland generalitetsprincipen, 

obestämdhetsförbud, retroaktivitetsförbud, principen om ultima ratio och le-

galitetsprincipen. Därtill anges även ett krav på att gärningen kränker eller 

hotar ett rättsligt erkänt intresse samt att straffrätten riktar sig direkt mot gär-

ningen och endast indirekt mot gärningspersonen. Det krävs även att gär-

ningspersonen kan anses vara moraliskt ansvarig för gärningen. Slutligen 

anges att straffhotet inte ska vara skarpare än vad som är behövligt för att 

vidmakthålla brottsligheten på en tillåtlig nivå, samtidigt som straffskalan ska 

vara proportionerlig i förhållande till brottets förkastlighet.15 Lernestedt for-

mulerar istället fyra olika problemområden där han sedan inom respektive 

område redovisar ett positivt krav för att en viss kriminalisering ska vara god-

tagbar. De fyra områdena är intresse, skada, förstadier och effektivitet. Varje 

problemområde kan betraktas som ett presumtivt filter som måste passeras 

för att en kriminalisering ska vara godtagbar. För en berättigad kriminali-

sering uppställs därför fyra kriterier: Kriminaliseringen ska skydda ett skydds-

värt intresse och riktas mot ett beteende som orsakar eller kan orsaka skada 

på detta intresse. Kriminaliseringen ska därtill riktas mot ett beteende som har 

 
15 Jareborg (2001) s. 63 f.  
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viss närhet till intresset som ska skyddas samt förväntas upprätthålla viss ef-

fektivitet.16 

 

Därutöver finns det två statliga utredningar som behandlar vilka förutsätt-

ningar som bör gälla för att en kriminalisering ska vara godtagbar, Åklagar-

utredningen och Straffrättsanvändningsutredningen. I Åklagarutredningen 

presenterades fem kriterier enligt nedan:  

 
1. ”ett beteende kan föranleda påtaglig skada eller fara  

2. alternativa sanktioner står inte till buds, skulle inte vara rationella eller skulle kräva oproport-

ionerligt höga kostnader  

3. straffsanktion krävs med hänsyn till gärningens allvar  

4. straffsanktion skall utgöra ett effektivt medel för att motverka det icke önskvärda beteendet  

5. rättsväsendet skall ha resurser att klara den eventuellt ytterligare belastning som kriminali-

sering innebär”17 

 

Regeringen ställde sig i allt väsentligt bakom ovanstående.18 Efterföljande 

Straffrättsanvändningsutredningen konstaterade dock att kriterierna inte fått 

något större genomslag och var tämligen vagt utformade.19 Straffrättsanvänd-

ningsutredningen sammanfattar därför nya kriterier enligt nedan:  

 
1. ”Det tänkta straffbudet måste avse ett identifierbart och konkretiserat intresse som är skydds-

värt (godtagbart skyddsintresse).  

2. Det beteende som avses bli kriminaliserat måste kunna orsaka skada eller fara på skyddsin-

tresset.  

3. Endast den som har visat skuld – varit klandervärd – bör träffas av straffansvar, vilket innebär 

att kriminaliseringen inte får äventyra tillämpningen av skuldprincipen.  

4. Det får inte finnas något tillräckligt värdefullt motstående intresse.  

5. Det får inte finnas någon alternativ metod som är tillräckligt effektiv för att komma till rätta 

med det oönskade beteendet. De överväganden som bör göras i fråga om detta kriterium är 

följande:  

a. Finns det redan en handlingsdirigerande regel som är tillräckligt effektiv för att mot-

verka det oönskade beteendet?  

 
16 Lernestedt (2003) s. 352. 
17 SOU 1992:61, s. 111. 
18 Prop. 1994/95:23, s. 55.  
19 Heidenborg (2013) s. 2 f. 
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b. Om en handlingsdirigerande regel behöver införas – kan beteendet motverkas till-

räckligt effektivt med en regel som inte är repressiv (t.ex. en civilrättslig regel om 

skadestånd)?  

c. Om det är nödvändigt att införa en repressiv handlingsdirigerande regel för att mot-

verka det oönskade beteendet ska i första hand vite, sanktionsavgift eller återkallelse 

av tillstånd övervägas. Straff bör väljas i sista hand.”20 

 

Kriterierna utgör inte absoluta regler utan är ämnade att fungera som princi-

per.21 

1.6 Disposition 
Kapitel två innehåller en övergripande redogörelse för kriminalisering som 

beskriver innebörden av att en kriminalisering vidtas och godtagbara bakom-

liggande syften. Därefter följer en redovisning av principen om ultima ratio 

och kravet om kriminalisering som en effektiv metod. Kapitlets syfte är att ge 

läsaren en genomgång av uppsatsens teoretiska ramverk.  

 

Kapitel tre innehåller inledningsvis en generell beskrivning av hedersnormer 

och hedersbrott. Därefter följer en översiktlig presentation av befintlig straff-

rättslig reglering för hedersbrott. Kapitlet innehåller sedan en detaljerad redo-

visning av Hedersbrottsutredningens betänkande. Syftet med kapitlet är bidra 

till förståelse för hederskultur och hedersbrott samt redovisa Hedersbrottsut-

redningens förslag grundligt.  

 

Kapitel fyra innehåller uppsatsens analys. I analysen lyfter jag utdrag ur be-

tänkandet och diskuterar dessa i förhållande till de teoretiska utgångspunk-

terna. Syftet med analysen är att utreda huruvida förevarande förslag är för-

enligt med angivna förutsättningar för kriminalisering, för att sedan kunna 

besvara frågeställningarna. Mina slutsatser presenteras sedan i kapitel fem. 

Kapitel fem innehåller även avslutande reflektioner om forskningsområden 

som är intressanta för framtida utredningar.  

 
20 SOU 2013:38, s. 498.  
21 SOU 2013:38, s. 479 f.   
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2 Principer för kriminalisering 

2.1 Utgångspunkter 
I följande kapitel presenteras utgångspunkter för kriminalisering, vilket inne-

fattar såväl syfte som förutsättningar för att vidta sådan åtgärd. När lagstifta-

ren kriminaliserar en gärning innebär det att gärningen genom lagstiftning blir 

belastad med straff.22 Genom det påförda straffhotet utgör kriminaliseringen 

en form av social kontroll.23 Medborgare hotas med straff mot bakgrund av 

statens beslut om vilka gärningar som ska kriminaliseras.24 Som utgångspunkt 

brukar därför straffrätten sägas handla om statens utövande av våldsmono-

pol.25 Det är därför en vedertagen åsikt att verktyget kriminalisering ska an-

vändas i begränsad utsträckning och främst fungera som en sista utväg, ultima 

ratio.26 

 

Vid besvarande av straffrättens syfte anför Jareborg att det är viktigt att hålla 

isär straffrättens tre nivåer: kriminalisering, utdömande av påföljd och verk-

ställighet av påföljd. Enligt Jareborg är det övergripande syftet med straff-

rättssystem och med kriminalisering till stor del allmänprevention. Männi-

skors handlande ska påverkas i en önskvärd riktning genom existensen av la-

gens straffhot, exempelvis genom avskräckning eller genom att verka moral-

bildande.27 Syftet med straffhot skulle gå förlorad om det inte kan antas att 

hotet har någon effekt. Allmänprevention är därför inbyggt i straffhotet.28  

Även Lernestedt framhåller allmänprevention som straffrättens övergripande 

syfte.29 Samtidigt nämner Jareborg straffrättens symbolfunktion (expressiva 

funktion). Genom att en gärning kriminaliseras kommunicerar staten att gär-

ningen är förkastlig.30 Jareborg anför dock att även om kriminalisering idag i 

 
22 Lernestedt (2003) s. 15. 
23 Asp, m.fl. (2013) s. 33. 
24 Asp, m.fl. (2013) s. 30. 
25 SOU 2020:57, s. 15.  
26 Se bl.a. Jareborg (2001) s. 46 och s. 53; Lernestedt (2003) s.15.  
27 Jareborg (2001) s. 48 ff.  
28 Jareborg (1992) s. 139 f.  
29 Lernestedt (2003) s. 117. 
30 Asp, m.fl. (2013) s. 35. 
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första hand sker av symboliska skäl, är inte detta så styrande att det ensamt 

kan motivera att kriminalisering vidtas.31  

 

Med hänsyn till en kriminaliserings ingripande verkan och effekter behöver 

en enskild kriminalisering rättfärdigas.32 Därför har såväl framstående fors-

kare som statliga utredningar analyserat och presenterat kriterier som bör be-

aktas vid en ny kriminalisering.33 I följande avsnitt redovisas de kriterier som 

behandlar kriminalisering som sista utväg (ultima ratio) och kriminalisering 

som en effektiv metod. Kriterierna är utvalda mot bakgrund av kritik från re-

missinstanser.34 

2.2 Ultima ratio  
Principen om ultima ratio berör frågan om när kriminalisering bör vidtas och 

innebär att kriminalisering ska vidtas restriktivt och främst fungera som en 

sista utväg.35 Redan i början av 90-talet konstaterade Åklagarutredningen att 

straffbestämmelser under flera år införts slentrianmässigt utan en vidare dis-

kussion om lämplighet och därmed bidragit till inflation inom straffrätten. 

Eftersom kriminalisering utgör en ingripande åtgärd, bör det föregås av nog-

granna överväganden från lagstiftaren, varför en restriktiv användning av kri-

minalisering förespråkas. Vid ett nytt straffstadgande bör det därför först 

övervägas om regleringen är nödvändig. Därefter bör det utredas om regle-

ringen kan åstadkommas på annat sätt än genom kriminalisering, då krimina-

lisering endast bör tillgripas när inga mindre ingripande sanktioner är tillräck-

liga samtidigt som en påtaglig skada riskeras.36 Det formuleras i utredningens 

andra kriterium som att ”alternativa sanktioner står inte till buds, skulle inte 

vara rationella eller skulle kräva oproportionerligt höga kostnader”.37  

 

 
31 Jareborg (2001) s. 48. 
32 Lernestedt (2003) s. 16.  
33 Se avsnitt 1.5.   
34 Se avsnitt 1.1.  
35 Se bl.a. Jareborg (2001) s. 46 och s. 53; Lernestedt (2003) s. 15. 
36 SOU 1992:61, s. 104 ff. 
37 SOU 1992:61, s. 111. 
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Även Straffrättsanvändningsutredningen förespråkar restriktiv kriminali-

sering. En alltför extensiv kriminalisering riskerar att underminera den brotts-

avhållande verkan som straffsystemet har samtidigt som en kriminalisering 

innebär en inskränkning i individers frihet. Kriminalisering bör därför ske 

med måttfullhet och endast användas när det framstår som den mest effektiva 

metoden. Som kriterium för kriminalisering anges att ”det får inte finnas nå-

gon alternativ metod som är tillräckligt effektiv för att komma till rätta med 

det oönskade beteendet”.38  

 

Ovanstående resonemang stöds även i doktrin. Jareborg anför att kriminali-

sering ofta vidtas schablonmässigt som en första åtgärd, även om kriminali-

sering bör tillgripas i sista hand och enbart avse de mest förkastliga gärning-

arna.39 Jareborg framhåller därför att kriminalisering bör utgöra en sista utväg 

(ultima ratio) för att lösa ett problem, eftersom straff är en kraftig reaktion 

från samhället samtidigt som straffet i sig är repressivt. Straff inbegriper ett 

lidande eller ett obehag och saknar reparativ funktion.40 Även Lernestedt fö-

respråkar restriktiv användning av kriminalisering och diskuterar sedan inne-

börden av principen om ultima ratio mer ingående. Han anför att det är oom-

stritt att kriminalisering ska användas i så begränsad utsträckning som möjligt 

(gärna som en sista utväg) men att den konkreta innebörden av principen inte 

är lika vedertagen. En tolkning av principens innebörd är att kriminalisering 

ska användas som ”sista utväg” medan en alternativ tolkning är att kriminali-

sering ska användas ”i så begränsad utsträckning som möjligt”. Mot bakgrund 

av individens negativa frihet och att en alltför extenstiv kriminalisering kan 

innebära att färre brott kan hanteras av rättsväsendet konstaterar Lernestedt 

därför att en enskild kriminalisering behöver rättfärdigas.41 

 
38 SOU 2013:38, s. 423 och s. 475.   
39 Jareborg (2001) s. 53. 
40 Jareborg (2001) s. 46 f.  
41 Lernestedt (2003) s. 15 f. 
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2.3 Kriminalisering som effektiv metod  
Eftersom en kriminalisering ska vidtas restriktivt poängteras det ofta att en 

kriminalisering bör vara någorlunda effektiv för att vidtas. I Åklagarutred-

ningen formuleras som kriterium att ”straffsanktion skall utgöra ett effektivt 

medel för att motverka det icke önskvärda beteendet”.42 Utredningen specifi-

cerar dock inte innebörden av ett effektivt medel och det framgår således inte 

vilket resultat som ska uppnås för att en kriminalisering ska betraktas som 

effektiv.  

 

Straffrättsanvändningsutredningen anger istället att det inte ska finnas någon 

alternativ metod som är tillräckligt effektiv för att komma till rätta med det 

oönskade beteendet, vilket som ovan anfört kan betraktas som ett uttryck för 

principen om ultima ratio. Utformningen av kriteriet antyder samtidigt att 

krav om viss effektivitet kan föreligga. Kriteriet anger tre metoder som kan 

tänkas utgöra tillräckligt effektiva alternativ till ny kriminalisering. Första 

alternativet är om en tillräckligt effektiv handlingsdirigerande regel redan 

finns, exempelvis om beteendet omfattas av ett befintligt straffbud.  Som hu-

vudregel gäller då att dubbelkriminalisering inte ska ske.  Andra alternativet 

anger en handlingsdirigerande regel som inte är repressiv. Tredje alternativet 

är att en repressiv handlingsdirigerande regel införs, men att då framför allt 

vite, sanktionsavgift eller återkallelse av tillstånd övervägs. Straff bör väljas 

i sista hand. Samtidigt poängteras dock begränsningar för effektivitetstänkan-

det vid val av repressiv metod. Det faktum att ett visst straffbud inte skulle 

generera anmälningar eller lagföringar utgör exempelvis inte ett skäl för att 

avstå straffbud.43   

 
Även inom doktrin diskuteras kriteriet på viss effektivitet vid kriminalisering.  

Jareborg anger att kriminalisering förutsätter vederläggande av en presumtion 

mot att kriminalisering ska se. För att sedan avgöra om det finns goda skäl för 

att belägga en gärning med straff ska kriminalisering dels avse särskilt 

 
42 SOU 1992:61, s. 111.  
43 SOU 2013:38 s. 492–497.  
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skyddsvärda intressen, dels vara någorlunda effektiv. Effektiviteten är av be-

tydelse för både om kriminalisering ska genomföras, men också för hur stad-

gandet i så fall ska utformas.44 Kravet om effektivitet omfattas dock inte av 

Jareborgs tio rättsstatliga principer. 

 

Lernestedt resonerar mer ingående kring effektivitet och diskuterar ett straff-

buds förmåga att fullgöra sin uppgift. Han skiljer på effektivitet som en nega-

tiv, begränsande, legitimation och effektivitet som positiv legitimation. Ef-

fektivitet som negativ legitimation utformas som ”en kriminalisering som för-

väntas bli ineffektiv skall inte genomföras”.45 Den traditionella tolkningen av 

sådan effektivitet är att gärningspersoner i högre utsträckning kan upptäckas 

samt fällas och/eller att straffbestämmelsen minskar förekomsten av gär-

ningstypen. Samtidigt framhålls svårigheten att veta vilken effekt en krimi-

nalisering får utan att genomföra den.46 Utöver den traditionella tolkningen, 

framhåller Lernestedt att lagstiftare allt oftare framför att ett straffstadgande 

är effektivt om det ger statsmakten möjlighet att uttrycka ett klart ställnings-

tagande mot särskild företeelse. En sådan tolkning av effektivitet innebär att 

alla straffbestämmelser är effektiva under förutsättning att de får viss publi-

citet och är begripligt formulerade. I praktiken verkar således ett krav om viss 

effekt inte särskilt sållande. Effektivitet som positiv legitimation stödjer olika 

sorters utvidgande av det straffbara, både vid ändring och nykriminalisering. 

Lagstiftaren hävdar ofta att det faktum att en kriminalisering medför ett mer 

effektivt intresseskydd är tillräckligt för att vidta kriminaliseringen. Effekti-

vitet utgör då ett positivt berättigande och kan antingen avse en förbättring av 

den traditionella effektiviteten eller den moraliska effektiviteten.47 Som ex-

empel på moralisk effekt kan lagstiftaren syfta till att synliggöra en särskild 

brottsofferkategori.48 

 
44 Jareborg (2001) s. 52. 
45 Lernestedt (2003) s. 312. 
46 Lernestedt (2003) s. 312 f. 
47 Lernestedt (2003) s. 316 f.  
48 Lernestedt (2003) s. 333.  
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I ljuset av den begränsande möjligheten att i praktiken sålla med stöd av ett 

kriterium om effektivitet, formulerar Lernestedt avslutningsvis som krav att 

en kriminalisering ska ”ha viss förmodad effekt”.49 

 
49 Lernestedt (2003) s. 352. 
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3 Hedersbrott i straffrätten 

3.1 Utgångspunkter och kontext  
Begreppet heder varierar i olika kulturer och kontexter. I ett modernt samhälle 

likt Sverige kan både män och kvinnor ha heder. I ett förmodernt samhälle 

med hederskulturella normer där bland annat flickors oskuld hör till kärnan i 

manlig heder, är det dock uteslutande män som kan ha heder.50 Sådana he-

dersnormer utmärks bland annat av att individens handlingar anses inverka 

på hela familjens rykte och att den enskildas sexualitet är hela familjens an-

gelägenhet.51 Heder förutsätter att båda könen uppfyller ett antal krav. En man 

i hederskontext ska vara pålitlig och ärlig, men samtidigt ha kontroll över 

närstående kvinnor för att inte hamna i vanheder. Samtidigt ska en kvinna 

vara ”ren” och sexuellt ”orörd”. Kvinnor ska agera som om de har skam i 

kroppen, vilket innebär att en kvinna ska ha skam för att mäns maskulinitet 

inte förknippas med skam. Kvinnor är därmed bärare av mäns heder och ska 

därför ha kontroll på sin kropp för att inte vara skamlös.52 

 

Om en kvinna inte uppfyller sina krav kränks mannens heder, varpå en reakt-

ion behövs från mannen. En reaktion kan vara hedersmord.53 Med heders-

mord avses mord som utförts i syfte att återfå heder för ett kollektiv.54 Heder-

svåld utövas ofta antingen kollektivt eller i ett sammanhang där gärningen är 

socialt accepterad. Samtidigt finns det i en hederskontext en konkurrerande 

syn på förhållandet mellan staten, individen och familjen som innebär att gär-

ningspersoner i en hederskontext inte godtar statens våldsmonopol och ansvar 

för rättskipning. Istället kan gärningspersonen snarare känna stolthet när 

denne ställs till svars. 55 Hedersrelaterad brottslighet är inte förenat med en 

 
50 Schlytter och Rexvid (2016) s. 32 ff.  
51 SOU 2018:69, s. 12.  
52 SOU 2020:57, s. 99 f. 
53 SOU 2020:57, s. 99 f.  
54 Wikan (2003) s. 81.  
55 SOU 2020:57, s. 108.  
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särskild religion, utan förekommer även hos icke-troende. Fenomenet är så-

ledes inte religiöst utan baserat på tradition.56 Det tycks dock vara mer före-

kommande i familjer där religionen har ett starkt fäste.57 

 

Begreppet hedersrelaterat våld och förtryck kan idag ses som ett paraply-

begrepp för det våld och förtryck som syftar till att kontrollera familjemed-

lemmar för att bevara eller återupprätta familjens eller släktens anseende.58 

Hedersbrottsutredningen anför att ett hedersförtryck vanligen innefattar ett 

privat uppställande av normer kombinerat med ett privat hot om – och utfö-

rande av – sanktioner om den utsatta inte rättar sig efter uppställda normer, i 

en kontext där familjens eller släktens heder utgör incitament för sådana nor-

mer och sanktioner som inte är accepterade i samhället i övrigt. Normer kan 

exempelvis avse äktenskap. Sanktioner kan avse till exempel våld eller ut-

frysning i sociala sammanhang. 59  

3.2 Befintlig reglering för hedersrelaterad 
brottslighet  

Hedersrelaterad brottslighet är brottsneutral eftersom det är motivet till brottet 

som gör det hedersrelaterat.60 Det innebär att hedersbrottslighet omfattas av 

befintliga straffstadgande som därför tillämpas även i hedersrelaterade situat-

ioner, exempelvis fridskränkningsbrott.61 Därutöver förekommer brott som 

per definition utgör hedersbrott, däribland tvångsäktenskap och barnäkten-

skap.62  

 

 
56 Wikan (2003) s. 80. 
57 SOU 2014:49, s. 216.  
58 Socialstyrelsen: ”Ett liv utan våld och förtryck”, <https://www.socialstyrelsen.se/global-
assets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-3-17.pdf>, besökt 2021-04-12.  
59 SOU 2020:57, s. 107 f.  
60 Åklagarmyndigheten: ”Hedersrelaterad brottslighet”, < https://www.aklagare.se/om-
brottsligheten/olika-brottstyper/hedersrelaterad-brottslighet/>, besökt 2021-04-14.  
61 SOU 2020:57, s. 157.   
62 Se 4 kap. 4 c § BrB, 4 kap. 4 d § BrB; Åklagarmyndigheten: ”Hedersrelaterad brottslig-
het”, < https://www.aklagare.se/om-brottsligheten/olika-brottstyper/hedersrelaterad-brotts-
lighet/>, besökt 2021-04-21.  
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I juli år 2020 infördes en straffskärpningsgrund för hedersmotiv i 29 kap. 2 § 

10 BrB. Straffskärpningsgrunden för hedersmotiv innebär att det vid bedöm-

ningen av straffvärdet ska ses som en försvårande omständighet om ett motiv 

för brottet har varit att bevara eller återupprätta en persons eller en familjs 

eller annan liknande grupps heder.63 Hedersbrottsutredningen anför också att 

straffskärpningsgrunden ökar möjligheterna för att i framtiden föra statistik 

över brott med hedersmotiv.64 Straffskärpningsgrunden har bland annat till-

lämpats i rättsfallet ”Bussmordet i Kiruna”. Målet rörde mordet av en ung 

man som påstods ha haft en relation med gärningsmannens hustru. Tingsrät-

ten konstaterade att flera omständigheter tydde på hedersmotiv, däribland att 

gärningsmannen uppgett till socialtjänsten att familjen tappat sin heder ef-

tersom hans fru varit otrogen. Motivet bekräftades sedan av hovrätten och 

beaktades i straffvärdebedömningen.65 

3.3 SOU 2020:57 – Förslag om nytt 
hedersbrott 

3.3.1 Syfte och utformning  
År 2019 tillsattes en utredare för att bland annat analysera och ta ställning till 

om det bör införas en särskild straffbestämmelse med en egen brottsbeteck-

ning för ett särskilt hedersbrott och hur sådant straffstadgande i så fall bör 

utformas.66 Hedersbrottsutredningens uppdrag avslutades sedan i oktober 

2020 när betänkandet ”Ett särskilt hedersbrott” överlämnades. I betänkandet 

föreslås införandet av ett särskilt hedersbrott.  

 

Som utgångpunkt anför utredningen att det finns ett behov av att inom straff-

rätten markera ytterligare att hedersrelaterat våld och förtryck är oaccepta-

belt.67 Utredningen anför att en person som utsätts för hedersförtryck ofta är 

särskilt utsatt eftersom denne helt saknar stöd från anhöriga, då familj och 

 
63 Prop. 2019/20:131, s. 30.  
64 SOU 2020:57, s. 118.  
65 Hovrätten för övre Norrland, B 1254–20. 
66 Dir. 2019:43, s. 1.  
67 SOU 2020:57, s. 16.  
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släkt ofta sympatiserar med gärningspersonen. Det innebär att anmälningsbe-

nägenheten kan antas vara låg och mörkertalet stort.68 Med anledning av off-

rens särskilda utsatthet vid hedersbrott anför utredningen att deras uppdrag 

innefattar dels att överväga hur hedersrelaterat våld och förtryck kan motver-

kas med strafflagstiftning, dels betänka hur det kan markeras särskilt att så-

dant våld och förtryck är oacceptabelt.69 Samtidigt anger utredningen även att 

det behövs åtgärder också på andra områden än inom straffrätten. Nämnda 

åtgärder exemplifieras inte.70 

 

Utredningen fokuserar främst på upprepade hedersrelaterade gärningar mot 

samma brottsoffer, varför utredningen menade att det var naturligt att utgå 

från fridskränkningsbrotten. Utredningen anför att fridskränkningsbrottet i 4 

kap. 4 a § BrB antingen kan utvidgas till att även innefatta upprepade heders-

brott eller utgöra inspiration vid utformande av ett nytt brott.71 Efter övervä-

ganden anför dock Hedersbrottsutredningen att det finns behov av att införa 

ett nytt brott. Beslutet motiveras dels av ett nytt straffstadgandes signalvärde, 

dels av att hedersbrott lämpligen bör utformas utan ett närståenderekvisit (till 

skillnad från fridskränkningsbrottet).72 Samtidigt månar utredningen om in-

tresset av att behålla en viss koppling till fridskränkningsbrottet eftersom det 

kommer att finnas en betydande överlappning mellan brotten och att det där-

för av rättviseskäl är att föredra en liknande utformning. Straffets stränghet 

ska spegla brottets svårhetsgrad. Därtill anförs att fridskränkningsbrottet i så 

fall kan fungera som ett nät för de fall där ett hedersmotiv inte kan bevisas. 

Det skulle i så fall minska verkningarna från problem med tolkning och gräns-

dragning mellan de olika brotten.73 Mot bakgrund av ovanstående föreslås 

därför ett brott utformat enligt nedan i nya 4 kap. 4 b § BrB:  

 

 

 

 
68 SOU 2020:57, s. 124.  
69 SOU 2020:57, s. 159.  
70 SOU 2020:57, s. 152.  
71 SOU 2020:57, s. 158 ff.  
72 SOU 2020:57, s. 160.  
73 SOU 2020:57, s. 165 f.  
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Avsikten är att det nya hedersbrottet kommer att medföra en normbildande 

effekt som med tiden kommer medföra att förekomsten av sådant våld och 

förtryck kommer att minska.74 

3.3.2 Rekvisit 
Med inspiration från fridskränkningsbrottet föreslås således ett särskilt he-

dersbrott. Flera av förslagets rekvisit motsvarar rekvisiten för fridskränk-

ningsbrotten och är avsedda att tillämpas likadant.75 Till skillnad mot 

fridskränkningsbrottet innehåller förslaget däremot inte ett närståendekrav 

och är följaktligen inte avgränsat till en personkrets av gärningspersoner. Ut-

redningen konstaterar att hedersrelaterat våld och förtryck visserligen ofta ut-

övas inom en familj eller släkt, men ibland även av avlägsna släktingar. Ett 

närståenderekvisit skulle då hindra en domstol att döma till ansvar för heders-

brott om det utförs av avlägsen släktning.76 

 

Det som därtill utmärker hedersbrottet är att det krävs ett hedersmotiv, som 

definieras ”att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller 

annan liknande grupps heder”.77 Att bevara heder åsyftar förebyggande gär-

ningar, som att till exempel förbjuda en dotter från vissa umgängen eller mil-

jöer. Att återupprätta heder innefattar främst gärningar som utgör en verk-

ställd sanktion mot brottsoffret, för att denne inom ramen för hederskontexten 

begått en otillåten gärning.78 

 

 
74 SOU 2020:57, s. 16.  
75 SOU 2020:57, s. 16 f.  
76 SOU 2020:57, s. 164.  
77 SOU 2020:57, s. 178.  
78 SOU 2020:57, s. 178 f.  

Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4, 5, 6 eller 12 kap. eller enligt 24 § lagen 

(1988:688) om kontaktförbud i syfte att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, 

släkts eller annan liknande grupps heder döms, om var och en av gärningarna utgjort led i 

en upprepad kränkning av den utsattes integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt 

skada hans eller hennes självkänsla, för hedersbrott till fängelse i lägst nio månader och 

högst sex år.  
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I bestämmelsen anges även en brottskatalog för vilka brott som kan ingå i den 

upprepade brottsligheten som bestämmelsen avser. Brottskatalogen är den-

samma som för fridskränkningsbrotten och innefattar brott mot liv och hälsa, 

brott mot frihet och frid, sexualbrott och skadegörelsebrott.79  Därutöver fö-

reslås även en addering av ärekränkningsbrotten för såväl fridskränknings-

brott som hedersbrott.80 Det bör dock poängteras att de allvarligaste brotten i 

praktiken inte kan ingå i ett brott som är utformat likt förevarande. Det beror 

på att brott med en strängare straffskala enligt allmänna straffrättsliga kon-

kurrensregler ska dömas som det brottet, exempelvis mord.81  

3.3.3 Förhållande till befintlig strafflagstiftning 
Det föreslagna hedersbrottet innehåller samma definition av heder som i 

straffskärpningsgrunden i 29 kap. 2 § 10 BrB.82 Hedersbrottsutredningen 

anger att den befintliga straffskärpningsgrunden syftar till att tydliggöra att 

hedersaspekten kan beaktas i straffskärpande riktning, medan ett särskilt he-

dersbrott syftar till att markera samhällets avståndstagande i förhållande till 

upprepade hedersrelaterade gärningar mot samma brottsoffer.83 En försvå-

rande omständighet likt förevarande ska enligt bestämmelsens inledande me-

ning beaktas ”vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp”. Det 

innebär ett förbud mot straffvärdemässig dubbelräkning, vilket betyder att 

omständigheter som har beaktats vid rubriceringen av en gärning inte ska be-

aktas igen vid straffvärdebedömningen. Det innebär att ett särskilt hedersbrott 

inte kan kombineras med straffskärpningsgrunden. Utredningen understryker 

dock att eftersom deras förslag inte innehåller ett närståenderekvisit, är dom-

stolen fri att med stöd av allmänna principer för straffvärdebedömning be-

döma straffvärdet som högre om det också finns en närståendeaspekt.84   

 

 
79 Jfr. 4 kap. 4 a § BrB.  
80 SOU 2020:57, s. 172.  
81 SOU 2020:57, s. 166.  
82 SOU 2020:57, s. 178.  
83 SOU 2020:57, s. 159 f.  
84 SOU 2020:57, s. 181.  
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I förhållande till andra befintliga straffstadgande föreslås brottskonkurrens 

lösas likt konkurrensfrågor för fridskränkningsbrotten. En sådan lösning in-

nebär att hedersbrottet som utgångspunkt konsumerar de brott som ”ingår” i 

dess angivna brottskatalog, med undantag för att vissa allvarligare brottstyper 

inte konsumeras. I sådana falls dömer domstolen istället för det enskilda brot-

tet. Slutligen föreslår utredningen att i det fall rekvisit för såväl hedersbrott 

som grov fridskränkning/kvinnofridskränkning är uppfyllt, bör domstolen 

döma för hedersbrott eftersom det kan betraktas som lex specialis.85 

3.3.4 Diskussion om kriminalisering  
Hedersbrottsutredningen redogör översiktligt för grundläggande förutsätt-

ningar för kriminalisering. Utredningen redovisar dels principen om ultima 

ratio, dels ett krav om viss effektivitet för att vidta kriminalisering. Principen 

om ultima ratio definieras till ”den sista utvägen” medan ett krav om effekti-

vitet innebär att en kriminalisering enbart får vidtas om den på ett effektivt 

sätt bedöms kunna motverka de aktuella gärningarna. Bådadera anges inne-

fattas i en övergripande proportionalitetsprincip.86 I enlighet med proportion-

alitetsprincipen ska således skälen för en kriminalisering väga tyngre än skä-

len mot kriminaliseringen. Därefter presenteras Åklagarutredningens riktlin-

jer för kriminalisering och andra grundläggande principer som legalitetsprin-

cipen, obestämdhetsförbud och likhetsprincipen.87 Obestämdhetsförbudet 

diskuteras i förhållande till hedersrekvisitet.88 

 

Utöver obestämdhetsförbudet diskuterar utredningen inte ovanstående prin-

ciper i förhållande till deras förslag. Utredningen nämner således vilka krite-

rier som gäller för att en kriminalisering ska vidtas, men diskuterar inte dem 

på ett grundligt sätt i förhållande till förslaget. Det framgår således inte 

huruvida förslaget är förenligt med principerna.  

 
85 SOU 2020:57, s. 182.  
86 SOU 2020:57, s. 129.  
87 SOU 2020:57, s. 129–136.  
88 SOU 2020:57, s. 134.  
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4 Analys  

4.1 Inledande synpunkter 
Av uppsatsens redogörelse ovan framgår det att det är en vedertagen åsikt hos 

lagstiftaren och inom den straffrättsliga forskningen att kriminalisering ska 

vidtas restriktivt. I Hedersbrottsutredningen presenteras grundläggande prin-

ciper för kriminalisering översiktligt, men utredningen diskuterar inte hur för-

utsättningarna förhåller sig till deras förslag. Mot bakgrund av hur såväl ut-

redningar som doktrin belyser hur straffrätten utvecklats till att genomföra 

kriminaliseringar slentrianmässigt samtidigt som vikten av en restriktiv kri-

minalisering betonas får det betraktas som beklämmande att utredningen inte 

diskuterar huruvida förutsättningarna för deras förslag är uppfyllda. Avsak-

naden av diskussion ger god grund för att analysera och ifrågasätta förhållan-

det mellan förslaget och utvalda förutsättningar för kriminalisering.  

 

Principen om ultima ratio återkommer i såväl statliga utredningar som dokt-

rin och gäller som utgångspunkt vid kriminalisering. Med hänsyn till Ler-

nestedts diskussion om principens faktiska innebörd, kan det konstateras att 

kriminalisering ska vidtas restriktivt och åtminstone användas i så begränsad 

utsträckning som möjligt. En mer förekommande och mer begränsande tolk-

ning är att kriminalisering enbart får användas som en sista utväg. Oavsett 

tolkning bör principen åtminstone kräva att andra metoder övervägs och ut-

reds innan en kriminalisering vidtas.   

 

Kriteriet om kriminalisering som effektiv metod poängteras i såväl doktrin 

som i statliga utredningar. Vad som avses med effektivitet och när önskvärd 

sådan uppnås är dock inte självklart. Samtidigt bör det i förhållande till syfte 

med kriminalisering, principen om ultima ratio och den förespråkade restrik-

tiviteten, kunna hävdas att en kriminalisering bör förväntas ha viss effekt för 

att kunna godtas.  
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4.2 Förenlighet med principen om ultima 
ratio 

4.2.1 I förhållande till straffskärpningsgrund 
Hedersbrottsutredningen har föregåtts av bland annat införandet av en sär-

skild straffskärpningsgrund. Utredningen konstaterar att straffskärpnings-

grunden ökar möjligheterna att föra statistisk över hedersbrottslighet, men 

presenterar ingen statistik i sitt betänkande. Det innebär att betänkandets för-

enlighet med principen om ultima ratio kan ifrågasättas, eftersom statistik 

hade kunnat visa huruvida straffskärpningsgrunden är tillräcklig som åtgärd. 

Om straffskärpningsgrunden redan i dagsläget kan bedömas som otillräcklig 

åtgärd, kan det utgöra skäl för en kriminalisering. Om straffskärpningsgrun-

den tvärtom kan konstateras vara tillräcklig åtgärd för hedersbrottslighet, sak-

nas sådant rättfärdigande. Om effektiva medel i befintlig straffrättslig regle-

ring redan finns, bör kriminalisering inte vidtas. Ifrågasättandet bekräftas av 

Falu tingsrätt som efterlyser en utvärdering av den nya bestämmelsens ge-

nomslag. Som en del av principen om ultima ratio ska en åtgärds effekt och 

andra alternativa metoder undersökas innan kriminalisering vidtas, vilket be-

kräftas av såväl Åklagarutredningen som Straffrättsanvändningsutredningen.  

 

Som motargument är det möjligt att anföra att straffskärpningsgrunden inte 

har varit i bruk tillräckligt länge för att kunna utvärderas. Tidsaspekten torde 

dock sett till principen om ultima ratio inte kunna rättfärdiga kriminali-

seringen. Oavsett hur principens innebörd tolkas – sista utväg eller begränsad 

kriminalisering – skulle sådan slutsats innebära extensiva möjligheter till nya 

kriminaliseringar. Det torde strida mot den restriktiva kriminalisering som fö-

respråkas av såväl utredningsbetänkande som Lernestedt och Jareborg.  

 

Slutligen bör det dock nämnas att förslagets främsta syfte är att sända signaler 

om gärningens förkastlighet för att uppnå en normbildande effekt. Det fram-

går dock inte varför straffskärpningsgrunden – med samma definition av he-

der – är en otillräcklig signal, utan enbart att ett särskilt brott istället tar sikte 

på upprepad hedersbrottslighet mot samma offer. Det är därför inte heller i 
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detta hänseende givet att en kriminalisering behövs och utredningen kan även 

i denna del kritiseras. Slutsatsen stöds av Hovrätten för västra Sverige. Mot 

bakgrund av ovanstående saknar Hedersbrottsutredningen den grundläggande 

utredningen av befintlig reglering som krävs för att kunna rättfärdiga en kri-

minalisering i enlighet med principen om ultima ratio. 

4.2.2 I förhållande till fridskränkningsbrottet  
För att översiktligt analysera behovet av ett särskilt brott vid sidan av befintlig 

straffrättslig reglering, överlappar hedersbrottet i stor utsträckning med 

fridskränkningsbrotten. Utredningen anför att det särskilda hedersbrottet 

främst kommer verka straffskärpande i fall där gärningspersonen och brotts-

offer inte är närstående. Det stämmer att den främsta skillnaden mellan brot-

ten är närståendekravet, men med hänsyn till straffskärpningsgrunden kan det 

ifrågasättas om det behövs ett särskilt brott för att uppnå straffskärpning vid 

hedersbrott. I fall där offer och gärningspersonen är närstående, föreslår ut-

redningen att hedersbrottet tillämpas och att det sedan enligt allmänna princi-

per verkar straffskärpande att brotten utförts mot närstående. Därmed undviks 

dubbelräkning89, men samtidigt hade likväl fridskränkningsbrottet kombine-

rat med straffskärpningsgrunden för hedersmotiv kunnat tillämpas eftersom 

närståenderekvisitet är uppfyllt. Således torde det innebära att andra befintliga 

regleringar är tillräckliga under förutsättning att gärningspersonen och offer 

är närstående. Om offer och gärningsperson däremot inte är närstående kan 

inte fridskränkningsbrottet tillämpas, utan domstolen skulle behöva döma för 

varje enskild gärning – något som talar för att ett särskilt hedersbrott hade 

kunnat medföra strängare straff. Samtidigt kan dock straffskärpningsgrunden 

för hedersmotiv tillämpas och därtill bör det även kunna betraktas som en 

försvårande omständighet att samma offer utsätts för upprepad brottslighet. 

Resonemanget stöds även av Hovrätten för västra Sverige, som därför ifråga-

sätter huruvida det ens finns ett behov av ett nytt straffstadgande. Samman-

 
89 Se avsnitt 3.3.3.  
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fattningsvis är det inte självklart att andra befintliga straffstadgande är otill-

räckliga. Även i denna del måste således utredningen utvecklas med hänsyn 

till principen om ultima ratio.  

4.2.3 Alternativ till kriminalisering  
Hedersbrottsutredningen anger att det utöver åtgärder inom straffrätten även 

krävs brottsförebyggande åtgärder inom andra områden. Behovet av att vidta 

brottsförebyggande åtgärder konstateras även av flertalet remissinstanser, 

däribland Brå. Med hänsyn till principen om ultima ratio kan det betraktas 

som märkligt att konstatera ett behov av icke-straffrättsliga åtgärder utan att 

diskutera vikten av att dessa vidtas innan en kriminalisering genomförs. He-

dersbrottsutredningen anför själva att kriminalisering ska vidtas som en sista 

utväg och att då införa ett nytt straffstadgande utan att det föregås av brotts-

förebyggande åtgärder torde således strida mot principen om ultima ratio. Ar-

betsgången strider även mot Straffrättsanvändningsutredningens övervä-

gande av andra metoder, eftersom det då inte kan konstateras att andra alter-

nativa metoder saknas. Att vidta andra förebyggande åtgärder är även fören-

ligt med Jareborgs resonemang om att straffet i sig i repressivt och enbart bör 

användas som sista utväg. Om brottet kan undvikas utan en straffreglering är 

det således att föredra. Även i denna del torde följakten förslaget utan en 

grundlig utredning av brottsförebyggande åtgärder strida mot principen om 

ultima ratio.  

4.3 Hedersbrott som effektiv 
kriminalisering 

4.3.1 Låg anmälningsbenägenhet och 
normbildande effekt  

Hedersbrottsutredningen konstaterar att det för en godtagbar kriminalisering 

krävs att kriminalisering på ett effektivt sätt bedöms kunna motverka de ak-

tuella gärningarna. Utredningen diskuterar dock inte om deras förslag kan be-

dömas som effektivt i den bemärkelsen. I utredningen för ett särskilt heders-
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brott betonas att ett särskilt problem med hedersbrott är den låga anmälnings-

benägenheten. Tanken är därför att ett nytt brott ska ha en normbildande ef-

fekt. Samtidigt betonas att den låga anmälningsbenägenheten i stor utsträck-

ning beror på hedersbrottens särpräglade karaktär. Med hänsyn till att brotten 

ofta utförs av ett kollektiv (vanligen av familjen) väljer många offer att inte 

anmäla bland annat eftersom de är rädda för sin familj. En anmälning kan få 

stora konsekvenser för den utsatta individen, eftersom de hamnar i en sällsynt 

utsatt position. Det kan därför diskuteras om ett nytt straffstadgande utgör det 

mest effektiva – alternativt överhuvudtaget en effektiv – metod. Utredningen 

belyser inte hur anmälningsbenägenheten ska förändras av den förväntade 

normbildande effekten. Resonemanget får stöd av Brå som i sitt remissvar 

behandlar den tystnadskultur som upprätthålls inom en hederskontext och 

konstaterar att en kriminalisering inte motverkar detta. Samtidigt bör dock 

inte förekomsten av anmälningar av ett brott styra huruvida en gärning ska 

vara kriminaliserad. Ett sådant förfaringssätt skulle innebära att allvarliga 

brott som sällan uppdagas eller begås inte skulle vara kriminaliserade, ef-

tersom det sällan anmäls eller lagförs. Således kan inte frekvensen av anmäl-

ningar av en gärning styra huruvida kriminalisering bör vidtas. Slutsatsen är 

helt i enlighet med Straffrättsanvändningsutredningens resonemang om att 

förekomsten av anmälningar och lagföringar inte ska styra kriminaliseringar. 

 

Likväl kan det fortfarande diskuteras hur en normbildande effekt skulle för-

ändra en hederskultur sprungen ur tradition. Utredningen anför att ett särskilt 

brott skulle sända tydliga signaler men belyser inte hur det i praktiken är möj-

ligt med hänsyn till hederskulturens säregenskaper. Det kan därför diskuteras 

om det särskilda brottet är effektivt i förhållande till sitt syfte. Som tidigare 

anförts förekommer en annan syn på rättsväsendet och statsmakten i en he-

derskontext, där gärningspersoner snarare kan känna stolthet över lagföringar. 

Det kan därför ifrågasättas om införandet av ett särskilt straffstadgande skulle 

kunna påverka den tradition som hedersnormerna innebär. Som Lernestedt 

anför är det omöjligt att känna till en kriminaliserings effekt innan den faktiskt 

har införts men Hedersbrottsutredningen undviker att utreda och belysa 
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huruvida det är möjligt att med rättsväsendet påverka sådana hederstradit-

ioner. I en eventuell framtida proposition är det således av största vikt att ut-

reda och undersöka i vilken bemärkelse straffrätten faktiskt kan påverka.  

4.3.2 Utvecklat krav på effektivitet  
Slutligen kan det konstateras att med hänsyn till hur straffrätten har utvecklats 

och idag används, kan förslaget troligen betraktas som effektivt nog för att 

vara godtagbar. Som Lernestedt konstaterar har kravet på effektivitet utveck-

lats till att en möjlighet för statsmakten att sända signaler tycks bedömas som 

tillräckligt för att uppfylla kravet på effektivitet. Det kan dock diskuteras om 

den utvecklingen och användningen är förenlig med straffrättens grundläg-

gande syfte, allmänprevention. Enligt Jareborg bör visserligen straffrättens 

expressiva funktion framhållas, men samtidigt är sådan symbolfunktion inte 

tillräcklig för att ensamt motivera en kriminalisering. Att kriminalisera gär-

ningar enbart för att sända signaler torde således inte kunna motivera en kri-

minalisering, men samtidigt tycks då straffrätten ha utvecklats till att sådana 

ambitioner bedöms som effektiva nog för att kunna godtas. Det får därför 

bedömas som oklart om – och i så fall i vilken omfattning – en viss effektivitet 

krävs av en kriminalisering. Om det är tillräckligt att sända signaler måste 

istället straffrättens övergripande funktion och syfte ifrågasättas.  

 

Att kriminalisering som en effektiv metod inte har en självklar innebörd talar 

egentligen än starkare för att kravet inte utgör ett hinder för förevarande för-

slag. Att förslaget möjliggör ett ställningstagande från statsmakten är därför 

troligen tillräckligt för att uppnå kravet om effektiv metod.  
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5 Slutsats och avslutande 
reflektioner 

Avslutningsvis är det möjligt att konstatera att utredningens förslag i dagslä-

get inte kan sägas vara förenligt med principen om ultima ratio eftersom ut-

redningen inte utvärderar effekterna av tidigare vidtagna metoder. Dessutom 

kan det mot bakgrund av fridskränkningsbrotten och straffskärpningsgrunden 

ifrågasättas om det överhuvudtaget finns ett behov för att vidta kriminali-

seringen. Därtill bör brottsförebyggande åtgärder vidtas innan en kriminali-

sering. I en eventuell kommande proposition krävs således en mer grundläg-

gande utredning för att kriminaliseringen ska kunna rättfärdigas i förhållande 

till principen om ultima ratio. Kriminaliseringen utgör dock troligen en till-

räckligt effektiv metod mot bakgrund av det minimala krav som kan anses 

föreligga, även om den faktiska effekten bör utredas innan kriminalisering 

vidtas. Det bör dock uppmärksammas att den vaga innebörden av kravet på 

en effektiv metod innebär att i princip alla lagförslag kan godtas med rätt mo-

tivering. Det kan betraktas som kritik och utvecklingsområde för straffrätts-

systemet – särskilt i ljuset av den restriktiva kriminalisering som efterfrågas.  

 

I framtiden finns det utrymme för att såväl diskutera straffrättens extensiva 

utveckling som att analysera förevarande förslag i förhållande till andra 

grundläggande principer för kriminalisering. Dessutom finns det möjlighet att 

utvärdera befintlig reglering och fördjupa sig i hederskulturer för att ta ställ-

ning till om – och i så fall hur – straffrätten hade kunnat användas för att 

bekämpa hedersbrottsligheten på ett faktiskt effektivt sätt. För Pela, Fadime 

och andra brottsoffers skull. 
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