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Abstract 
This paper discusses honour related crimes and the judicial process within the legal system in 
a Swedish context. The empirical base of the study is four cases, with an honour background, 
and we have used discourse analysis as our method. We have developed four tools for 
analysing the sentences with which we observed aspects such as; language, the roles of victim 
and perpetrator that the involved can undertake, the different identities that the sentence might 
create and finally how the stories change when they enter the legal context. We connect our 
results to our theoretic backgrounds such as Kolfjord who discusses the legalization of 
conflicts, the holistic and individual perspective, the legal system as a theoretic background 
and finally the UN:s definition of honour crimes. These four theoretic perspectives have 
helped analyse the empiric base. The study reveals that the courts handle cases of honour 
without discussing that fact. It emerges aspects from the stories that are specific for honour 
crimes. The courts show a difficulty when handling cases with an honour background, there is 
a conflict between the group norms and the individualistic perspective. The courts describe 
honour in the empirical material despite the fact that honour has no legal grounds in the 
Swedish laws.  
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2. Inledning 
Heder, hedersrelaterade brott och hedersmord är reella faktum som existerar i det svenska 
samhället. Domstolarna har varit tvungna att döma i fall med hedersbakgrund, de mest 
välkända fallen är hedersmorden på Pela, Fadime och Abbas Rezai. Denna faktiska verklighet 
är något de svenska domstolarna har att förhålla sig till, trots att det inte finns några lagar eller 
bestämmelser i brottsbalken som reglerar hedersrelaterade brott. Mord, misshandel och hot är 
brott som det svenska rättssystemet ska hantera och fälla utslag i, motiven bakom dåden kan 
dock skilja sig åt och det påverkar i sin tur rättens tillvägagångssätt i domprocessen. 
Begreppet heder är ett politiskt begrepp, definierat av FN – det finns inget svenskt rättsligt 
rekvisit men brott med hedersmotiv beskrivs och förstås ändå i dömande sammanhang. Vi 
ställde oss då frågan; hur hanterar det svenska rättsväsendet detta dilemma? 
 
Den sociala verkligheten påverkar rätten och rätten påverkar den sociala verkligheten, det är 
ett kretslopp. Sociala fenomen som heder existerar inte endast utanför rättens dörrar, utan är 
ett faktum som även rätten måste ta i beaktande. Vårt intresse i skrivandet av denna uppsats är 
att ta reda på hur dessa verkligheter av heder förstås i dömande sammanhang. Eftersom rätten 
påverkar den sociala verkligheten är det av vikt att förstå hur den handskas med fall med 
hedersbakgrund, detta för att förstå vilken roll heder spelar i den sociala verkligheten. 
 
Hedersbrott kom i Sverige upp på den politiska agendan för ca 10 år sen efter att ett 
uppmärksammat mord på en ung kvinna skett i hederns namn. Debatten kring heder rasade 
och forskarvärlden började undersöka detta ”nya” sociala fenomen. Det framkommer inom 
detta forskningsområde två uppfattningar kring heder och orsaker till hedersrelaterade brott; 
att det ingår inom ramen för ett universellt kvinnoförtryck och att det handlar om något mer 
än patriarkala strukturer, det rör sig om en hedersideologi.   
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3. Kunskapsintresse och problemformulering 
Hedersmord och hedersrelaterat våld har, efter ett antal omskrivna fall, kommit till 
allmänhetens kännedom och rätten har varit tvungen att hantera denna nya problematik. Till 
följd av detta har rätten erhållit kunskap som innebär att den har förmågan att upptäcka dessa 
fall – till viss del. Debatten kring hedersmord och hedersrelaterad brottslighet har varit 
intensiv i perioder och man kan urskilja två samhällsdiskursiva inriktningar. Ena sidan menar 
att hedersmord och hedersrelaterat våld inte kan särskiljas från annat våld mot kvinnor, det är 
endast ett ytterligare förtryck av kvinnan. Den andra sidan menar att det inte kan förstås inom 
ramen för ett strukturellt kvinnoförtryck utan att det handlar om något annat, något mer – det 
handlar om specifika kulturer där detta sätt att tänka existerar. Rätten har därmed fått hantera 
fall som behandlar händelser och fenomen som skiljer sig från vad de är vana vid samtidigt 
som lagstiftningen är neutral och inte skiljer på mord och mord. Heder ingår därmed inte i den 
rättsliga regleringen. Hur hanterar rätten detta dilemma? Domstolen ska rekonstruera 
verkligheten och ta ställning till om lagens rekvisit är uppfyllda. Detta sker språkligt genom 
ett flertal olika kategoriseringar. Rätten konstruerar den sociala verkligheten och i dessa fall 
konstruerar rätten hederskontexter in i ett rättsligt sammanhang där heder inte anses vara 
signifikant.    

4. Syfte  
Vår ambition med denna uppsats är att göra en diskursiv studie av domar där brottet har ett 
hedersmotiv. Vårt övergripande syfte är att rekonstruera hur rätten konstruerar verkligheten i 
en hederskontext samt studera hur rätten behandlar dilemmat av att döma i fall där kontexten 
skiljer sig åt från det traditionella rättsliga sammanhanget. Hur applicerar rätten sina 
värderingar och normer på ett sammanhang vars normer och värderingar avsevärt skiljer sig 
åt? Vi vill undersöka vilka beskrivningar av heder som framkommer i domarna. 

4.1. Frågeställningar 
1. Hur konstrueras människorna i det rättsliga sammanhanget? 
2. Hur applicerar rätten sina värderingar och normer på dessa hederskontexter? 
3. Vilka skildringar av heder framkommer i domarna? 

4.2. Begreppsdefinitioner 
FN – Förenta Nationerna (United Nations). 
Heder, hedersrelaterade brott och hedersmord – vi utgår från FN:s definition, se vidare stycke 
6.3. 
Kultur – vi utgår från kultur med grund i normer, traditioner, språk, religion och ursprung. 
Målsägande – den mot vilken ett brott blivit begånget eller som för övrigt lidigt skada av detta  
Tilltalad – den mot vilken talan riktas i en brottmålsprocess  
Rekvisit – i lag föreskriven förutsättning för att ett visst juridiskt betydelsefullt förhållande 
skall anses föreligga. 
Primär gärningsman – den tilltalade som döms för brottet han/hon står åtalad för.  
Sekundär gärningsman – den som genom textens utformning och beskrivning får rollen som 
gärningsman. Skapas genom den, av rätten ansedda, trovärdiga berättelsen. I vissa domar är 
denna person åtalad för brottet, i andra inte.    
Primärt offer - den mot vilken ett brott blivit begånget. Behöver inte vara den målsägande. 
Sekundärt offer -  den som genom textens utformning och beskrivning får rollen som offer, är 
inte den mot vilken ett brott blivit begånget men kan vara den som för övrigt lidigt skada av 
det.  
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5. Kunskapsläget 
Hedersrelaterad brottslighet och hedersmord har bara existerat i den svenska debatten sedan 
andra halvan av 1990-talet, då en ung flicka blev brutalt mördad av sina kusiner vilket 
uppmärksammades av media. Sedan dess har flera flickor och män utsatts för våld i heders 
namn, men det är främst Pela, Fadime och Abbas Rezai som har kommit till allmänhetens 
kännedom. FN:s generalförsamling antog i början av 1990-talet en deklaration om 
avskaffandet av brott mot kvinnor och 2002 kom man ut med en rapport om avskaffandet av 
brott mot kvinnor i hederns namn. 
 
Mängden forskning inom detta område har ökat de senaste 10-15 åren, men 
forskningsområdet är fortfarande relativt outforskat. Det går att finna olika inriktningar inom 
forskningsområdet som fokuserar på och belyser olika aspekter på heder och våld i hederns 
namn. Kunskapsläget inom det område vi har studerat; rättsfall med hedersbakgrund och 
användandet av dessa som empiriskt material är begränsat. Då forskningsläget inom detta 
område är relativt outforskat har vi valt att redovisa författare från olika inriktningar så att det 
blir tydligt att det finns aspekter som både förenar och skiljer dem åt.  
 

5.1. Redovisning av centrala studier och deras huvudresultat med inriktning på 
hedersbegreppet 
Det finns fyra arbeten som anses vara centrala inom detta forskningsområde. Då det är få som 
studerat detta område är det lätt att få en överblick över kunskapsläget. Det går att urskilja två 
inriktningar på diskussionerna om begreppet heder och vad som ses som orsak till 
hedersrelaterat våld. I huvudsak handlar det om de som lägger fokus på en universell och 
asymmetrisk relation mellan män och kvinnor och de som istället fokuserar på kulturspecifika 
traditioner. 
 
Socialantropologen Unni Wikan (2004) utgår i sin bok ”En fråga om heder” från Fadime och 
försöker förklara heder och hedersmord. Hon skriver om heder utifrån sitt antropologiska 
perspektiv och diskuterar heder ur ett historiskt perspektiv och hur olika kulturer har sett på 
heder under historiens gång. Hon betonar att heder inte är kopplat till religion och att våld inte 
är ett nödvändigt resultat av heder och hedersideologin. Hennes uppfattning är att hedersmord 
inte kan förstås inom ramen för strukturellt våld mot kvinnor eller globaliserat kvinnoförtryck 
utan att problemet bottnar i en specifik hedersideologi. Kulturantropologen Mikael Kurkiala 
delar Wikans uppfattning och menar att logiken bakom hedersmord är formad av kulturella 
föreställningar om relationen mellan kön och heder, vilket åtskiljer hedersmord från andra 
former av våld mot kvinnor (2005, s. 187). Kurkiala (2005, s. 183) skriver i sin bok ”I varje 
trumslag jordens puls” att hederskulturens logik är begriplig och meningsfull och att 
”hedersmord är inte uttryck för galenskap utan rationella handlingar inom ramarna för det 
meningssystem där de förekommer”. Hedersmord upprätthåller en uttalad och 
medvetandegjord moralisk ordning, menar Kurkiala. Mördaren har till sitt förfogande 
argument för att legitimera sin handling och dessa argument blir accepterade av, det Wikan 
kallar för, hedersgruppen.   
 
Heder har en könsdimension och det handlar om mäns heder och kvinnors ära, att kvinnorna 
är bärare av männens heder. Mannen har heder och kvinnan har skam. I kraft av sin sexualitet 
utgör kvinnan ett hot mot mannen och den heder han äger och för att vakta sin heder måste 
mannen kontrollera kvinnans sexualitet och i förlängningen, allt beteende. Vad som tillhör 
heder och inte tillhör heder specificeras i det Wikan kallar hederskoden, som är en 
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uppsättning regler. Hon använder begreppet hedersgruppen, som en benämning för människor 
som följer samma hederskod och som därigenom respekterar varandra. Heder handlar inte om 
individen utan om kollektivet och vad en familjemedlem gör påverkar alla de andra 
familjemedlemmarna. Både Wikan och Eldén talar om ryktet som en viktig faktor; vad ryktet 
säger att en person har gjort är mycket viktigare än om påståendet är sant eller inte.  
 
Åsa Eldén identifierar i sin avhandling ”Heder på liv och död” tre centrala teman; oskuld, 
heder och rykte. Eldén finner att flickor/kvinnor som lever i en hederskontext kontrolleras 
genom övervakning av beteende, främst det sexuella, och att det är mycket viktigt att 
flickan/kvinnan är oskuld på sin bröllopsnatt. Dock, menar Eldén, är ryktet viktigare än reella 
brott mot normen. Eldén vill fokusera på mäns våld mot kvinnor och anser att man måste ha 
en feministisk utgångspunkt.  

 
Kurkiala (2005) stödjer Wikans uppfattning och avfärdar Eldéns inriktan på att allt våld 
innefattas av patriarkatet. Han menar att det är människor och inte kultur som dödar och att 
människors handlingar inte bara är kulturella värderingar. Kurkiala och Wikan delar 
uppfattningen att det handlar om en hedersideologi och FN:s definition av heder tillhör även 
detta synsätt. I FN:s definition talar de om att dessa brott är djupt rotade i kulturella 
övertygelser och att familjens status beror på dess heder.  
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6. Teoretiska perspektiv 

6.1. Teori om rätten  
Eva-Maria Svenssons avhandling, ”Genus och rätt”, problematiserar och ifrågasätter den 
föreställning om rätten som hon menar utesluter en stor del av tillvaron. Då rätten har en 
kunskapssyn som ser objektiviteten som möjlighet, är det nödvändigt att kritisera den 
objektivistiska hållningen och avvisa positionslöshet som möjlighet, enligt Svensson (1997, s. 
15). Svensson (1997, s. 34) menar att en del av tillvaron utdefinieras och avskiljs genom 
föreställningen om rätten som ett objekt, som ett rationellt och förnuftigt system som är 
ändamålsenligt och gott. Med föreställningen om rätten menar hon den moderna 
rättsförståelsen i västvärlden, med dess historiska och kulturella kontext. Svensson (1997, s. 
25) skriver att föreställningen om rätten är historiskt och geografiskt specifik. Den stöter på 
problem när subjekten inte passar ihop med (den universella) normen, t.ex. barn, kvinnor, 
invandrare, etniska minoritetsgrupper, djur och natur. Svensson (1997, s. 34) menar att det i 
denna föreställning om rätten ingår antagandet om att rätten strävar efter att vara neutral och 
opartiskt i förhållande till människorna och att lagen gäller lika för alla. Det är genom denna 
föreställning som legitimiteten upprätthålls. Hon skriver också (a.a.) att det är juridikens 
grundantaganden som bestämmer vad som är juridiskt relevant. Hon ifrågasätter dock rättens 
legitimitet och de rättsliga kriterierna, med anledning av den empiri som tydligt visat att rätten 
inte är neutral och opartisk i förhållande till alla människor, i alla fall i förhållande till 
minoritetsgrupper vars intressen definieras som särintressen (Svensson, 1997, s. 35). Hit 
räknas, t.ex. kollektivet kvinnor; kvinnor tillgodoses alltså inte i samma utsträckning som män 
genom rätten. Rätten lyckas inte heller skapa jämställdhet mellan män och kvinnor.  
 
Svensson (1997, s. 38 ff.) tar i sin avhandling upp språket och dess betydelse och menar att 
vår förståelse av tillvaron uttrycks eller formuleras i språklig form i det tänkta, talade och 
skriftliga språket, men också i en mängd andra uttrycksmedel såsom kroppsspråk, symboler 
och metaforer. De språkliga uttrycksmedlen kan ses om redskap men också som 
förutsättningar för att förstå världen och för att möjliggöra kommunikation mellan människor. 
De olika språkliga uttrycksformerna uttrycker inte bara förståelsen, utan styr också vårt sätt 
att uppfatta tillvaron. Språket och symbolerna blir ett filter genom vilket vi uppfattar och 
förstår tillvaron och språket får en normativ verkan. En mängd symboler och metaforer 
omgärdar rätten, och bidrar till skapandet av bilden av rätten som objektiv, opartisk och 
rättvis. 
 
Svensson (1997, s. 49) skriver att rätten som normsystem förutsätts begynna från ett behov av 
att reglera relationer mellan egoistiska människor. Rätten utgår från att varje individ är fri, 
oberoende, jämlik med andra och har lika möjligheter och förutsättningar att tillgodose sina 
intressen i en relation, samtidigt som individen drivs primärt av sitt eget individuella intresse. 
Det är följaktligen det individuella draget som fått stå som modell för det rättsliga tänkandet. 
Hon menar att ”de rättsvetenskapliga kriterierna verkar i sig själva ’inte passa’ för kvinnor 
och kvinnors erfarenheter”. (1997, s. 15). Samma sak gäller för andra minoritetsgrupper.  

6.2. Förrättsligandet av konflikter 
Ingela Kolfjord (2002) har i sin artikel, ”Förrättsligandet av ungdomars konflikter”, skrivit om 
den rättsliga kontexten och i den utvecklat sin metod för att analysera domar och dessa 
domars påverkan på individerna inom och utanför rättsystemet. Artikeln behandlar hur 
händelser samt människors identiteter omdefinieras och reduceras när de kommer in i 
rättssystemet. Rätten är uppbyggd på den dualistiska logiken att ha rätt eller fel, att vara 
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skyldig eller oskyldig. För att rättssystemet ska kunna hantera en stor mängd varierande 
sociala händelser, så transformeras den sociala realiteten in i en rättslig diskurs och 
omdefinieras och reduceras för att bli hanterbar. Effekterna av rättens konstruktioner stannar 
inte i rättssalen och den differentiering som finns i det omgivande samhället – klass, kön och 
etnicitet – interfererar med, slår igenom i och verkar genom rättssystemet. När hon i artikeln 
analyserar sitt exempelfall beskriver hon vissa punkter, bl.a. att händelseförloppet 
dramatiseras samt att språket förrättsligas. Den aktuella situationen ska i rätten beskrivas 
utifrån lagens rekvisit, och den juridiska terminologin överordnas därför vardagsspråket. Den 
producerade texten (domen) blir mer entydig, i betydelsen mer konform med det rättsliga 
språkbruket och i att gärningsmannen tydligare renodlas som gärningsman och offret som 
offer. Rättssystemet konstituerar den sociala realiteten utanför systemet. Rätten konstruerar 
inte bara förövare och offer utan förmedlar också en bild av den onde förövaren och det goda 
och oskyldiga offret. Rättegångsbeslut får återverkningar på människors positionering i 
samhället. I rättssystemet skapas nya identiteter för människor; individerna blir offer, 
mördare, anklagare, försvarare etc. Identiteter återskapas och definieras i samhällets och 
rättssystemets ögon, oberoende av skuld och oskuld. Under rättegången görs parterna till icke-
subjekt, de kategoriseras som målsägande respektive tilltalad och efter rättegången - beroende 
på utfallet - kan en definierad brottsling gå ut genom dörrarna. Rätten är ett autonomt system 
som bara uppfattar det rättsligt relevanta i berättelser och bara beskriver dem i rättsliga 
termer. (Kolfjord, 2002, s. 116-140). 

6.3. FN som teoretiskt perspektiv 
År 2002 kom FN ut med ett dokument om integrationen av de mänskliga rättigheterna ur ett 
kvinno- och genusperspektiv. Denna rapport handlar om våld mot kvinnor, Integration of the 
human rights of women and the gender perspective, violence against women. Denna rapport, 
som kom från Economic and Social Council, diskuterar våldet mot kvinnor med ursprung i ett 
kulturellt sammanhang, och våld mot kvinnor i hederns namn. Denna rapport fokuserar på att 
kvinnor inte ska bli utsatta för våld eller förtryck på grund av synen att kvinnor betraktas som 
underlägsna männen, eller att de ska fastna i sin position i samhället på grund av de stereotypa 
könsrollerna. 
 
Alla kulturer har sedvänjor som bidrar till att förneka kvinnor deras rättigheter och värdighet. 
Kvinnor i hela världen utsätts för våld och förtryck genom könsstympning, att inte fritt få 
välja partner, att inte få se ut eller bete sig som man önskar samt genom hedersmord etc. Vi 
har valt använda denna rapport som en teori kring heder. När man analyserar domar med den 
analysmetod vi har utvecklat krävs det förkunskap om området heder, vad som konstitueras 
som heder och olika former av kännetecken. Denna rapport ligger till underlag för vår 
förförståelse och kunskap kring heder. I denna rapport diskuterar man heder när det når den 
ultimata punkten av förtryck av individen, det vill säga hedersmord. Följande är en kort 
redogörelse av rapportens avsnitt om hedersmord: Hedersmord utförs av makar, fäder, bröder, 
farbröder - ibland utför de mordet för det lokala rådets räkning. Morden utförs främst av de 
yngre, omyndiga männen i familjen och anledningen till detta är att de unga i högre grad får 
mildare straff för de gärningar de har utfört. Det är även känt att kvinnliga familjemedlemmar 
kan utföra dådet eller vara delaktiga i det. Kvinnorna som utsätts för denna form av förtryck 
lever ofta liv som begränsas av traditioner, vilket upprätthåller den extrema isoleringen och 
underkastelsen gentemot män. De manliga släktingarna har en form av ägandeskap över 
kvinnorna och straffar dem med våld om de går emot dem. Det finns en mängd olika 
anledningar till dessa hedersmord, men de främsta är skam, social press, kontroll över 
kvinnans sexualitet och val av partner. När en kvinna går emot familjens vilja och gifter sig 
med fel man eller uttrycker en önskan om att välja partner efter eget tyckande ses det som en 
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form av öppet motstånd mot en kultur där de flesta äktenskap är ett resultat av arrangemang. 
Förutom dessa anledningar kan även ekonomiska och sociala frågor såsom krig, ekonomisk 
nedgång och social frustration bidra till ökandet av hedersmord. Att rena en familjs heder från 
skam sker vanligtvis genom utgjutelsen av en älskad persons blod; denna person är för det 
mesta en kvinna och gärningsmannen är i genomsnitt en manlig släkting. Mest utmärkande är 
att gärningsmannen betraktas med vördnad och respekteras som en rättfärdig man.   
Ordet heder är bortom orsak och analys. Men det som maskerar sig bakom ”heder” är mäns 
behov av att kontrollera kvinnors sexualitet och frihet. Dessa ord baserar sig inte på religiösa 
grunder utan på djupt rotade kulturella grunder. Familjens status är beroende av heder, i 
patriarkaliska samhällen ligger ansvaret för familjens heder på kvinnorna. Kvinnorna ses som 
egendom, de måste visa lydnad och vara passiva och får inte vara självsäkra och aktiva. 
Kvinnorna förkroppsligar hedern hos de män de tillhör och som konsekvens av detta måste de 
bevara och vakta sin oskuld och kyskhet. Genom denna kontroll över kvinnans sexualitet och 
reproduktion blir männen förmyndare av kulturell och etnisk renhet. Denna kontroll stannar 
inte vid kontrollen över kvinnas kropp och sexuella beteende utan också till hennes 
uppträdande, inkluderat hennes förehavanden, gester, språk, attityd och blickar. Någon form 
av olydnad inom dessa områden bidrar till att underminera den manliga hedern. Begreppet 
heder har bidragit till många former av våld mor kvinnor, både direkt och indirekt våld. Även 
frivilligt och ofrivilligt självmord förekommer. Kvinnorna kan ta sitt liv genom de sociala 
konsekvenserna av skam för sig själva eller familjen. De kan också bli rekommenderade av 
familjen att begå självmord, och i många av fallen gör de detta. (Integration of the human 
rights of women and the gender perspective, Violence against women, Economic and Social 
Council, E/CN.4/2002/83, 31.1.2002). 

6.4. Holistiskt och individcentrerat perspektiv 
Värderingarna ett samhälle vilar på är av stor vikt för att förklara de strukturer och 
tankeströmmar som finns i detta samhälle. Samhällen som värderar individen kontra gruppen 
skiljer sig markant åt i sin syn på människor. Inom ett individcentrerat samhälle står individen 
i fokus, där är människan en oberoende enhet som utgör det yttersta värdet. Individualismen 
inbegriper tron att människan själv kan förbättra både sina egna villkor och världen och sätter 
stor tilltro till framsteg. Det går inte att separera människan som social varelse och behovet av 
ett kollektiv med människan som individ. Individen ingår i ett kollektiv, men har möjligheten 
att stänga dörren om sig och vara ensam. Som individ har man möjligheten att välja att vara 
en del av de sociala relationerna. Sociala relationer blir något underordnat och individen 
prioriteras framför gruppen. En ytterligare distinktion är att man upplever sig som en individ. 
I Sverige har vi främst ett individcentrerat samhälle; alla får ett eget personnummer, man får 
föra sin egen talan, betalar skatt oberoende av familj eller kärlekspartner och man har rätten 
att välja yrke och sina sociala relationer, såsom kärlekspartner. (Sjögren, 2003. s. 20-28)  
 
De holistiska, gruppcentrerade samhällena, skiljer sig markant från samhällen som har 
individen i fokus. Inom det holistiska perspektivet utgår man från människan som en social 
varelse och man lägger stor vikt vid relationerna människor emellan. Individen måste inordna 
sig efter sin sociala enhet. Det är oftast familjen och släkten som är den primära gruppen inom 
detta synsätt, där familjen ses som det yttersta värdet. Individen är en del av en social enhet 
som den inte kan kopplas bort från. (Sjögren, 2003, s. 17-48).  En välfungerande kollektivism 
bygger på starka utbytbara individer. Moralen kommer utifrån och det är en människas 
handlingar som bestämmer vad som är rätt och vad som är fel. Delarna, i det här fallet 
människor, underordnas gruppens överlevnad. Arvet från en generation till en annan är av 
vikt, en människas liv är en länk i en kedja som sträcker sig längre än den enskildes existens. 
(Sjögren, 2003. s.23) 
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7. Metod  
I detta avsnitt redogör vi för hur vi har gått till väga för att samla in materialet till 
rapporten. Vi redogör för vilken metod vi använt oss av och vilka svårigheter och 
brister som förekommit i processen. Vi har genomfört studier av domar, vilket utgör det 
primära datamaterialet för vår analys. Vi har identifierat teorier som vi sedan applicerat i 
empiridelen.   
 
I vår uppsats har vi med en diskursanalytisk ansats utgått från en rättssociologisk studie av 
domar, skriven av Kolfjord, som vi har bearbetat till 4 analyspunkter. Dessa 4 punkter har vi 
sedan använt oss av i analysen av vårt empiriska material. Dessa analyspunkter blev en metod 
för diskursanalys, anpassat till vårt syfte och våra frågeställningar.  

7.1. Metod för analys av data  
Från Kolfjords artikel plockade vi ut de element som vi ansåg vara viktigast och mest 
relevanta för vår frågeställning och vårt syfte. Dessa är som följer: 

7.1.1. Språkbruket  
I vår tolkning av texten har vi intresserat oss för språket, därför att språket säger någonting om 
vad som kan sägas och av vem. Språket säger också någonting om personen som talar och hur 
dennes världsbild ser ut. Samtidigt får man en bild av rättens utgångspunkt, som man kan 
använda för att analysera vilka identiteter rätten konstruerar och vems berättelse som ses som 
”sanning”. Det går att se vad rätten väljer att se och fokusera på, och på samma gång, vad den 
väljer att inte se. Detta har en avgörande betydelse för rättens domslut. Hur vi ser språkbruket 
i det empiriska materialet; vi tittar på vokabulären, vilka ord som används; (hur) används till 
exempel förstärkande ord, vardagsspråk, juridiska termer, metaforer etc. Vad säger rättens 
språkbruk om parterna? Med språkbruket är vår avsikt att analysera vad domen har betonat 
och beskrivit, vad i texten som har lyfts fram och som i sin tur påverkat sammanhanget. 
Vokabulären som används för att beskriva händelserna och personerna påverkar läsarens bild 
av dessa. Vi anser därför det vara av intresse att titta på språkbruket i texten och dess 
påverkan på helhetsbilden 

7.1.2. Offer- och gärningsmannaroller 
Hur ser vi offer- och gärningsmannaroller i det empiriska materialet; språkbruket spelar en 
viktig roll för att kunna se och analysera offer- och gärningsmannaroller. Vi studerar hur man 
talar om de olika parterna och hur de beskrivs i domen. Vilken bild får man av de inblandade, 
vem ses som trovärdig och vem ses som icke trovärdig? Med offer- och gärningsmannaroller 
som analysverktyg vill vi i domen titta närmare på hur de olika parterna framställs i den 
juridiska kontexten och vilka roller de får. 
 
I domarna finns det vissa grundpremisser som rätten utgår ifrån; det finns ett offer som, ofta 
men inte alltid, är målsägande och som har blivit utsatt för brott av en eller flera gärningsmän, 
den eller de tilltalade. Det finns emellertid olika nivåer av offer och gärningsmän, som inte 
nödvändigtvis är parter i målet. Vissa begrepp och förstärkande ord inom olika vokabulärer 
hjälper till att förtydliga och skapa dessa olika roller. En viktig aspekt är vem rätten väljer att 
se som trovärdig; denna persons berättelse blir sanning. 

7.1.3. Identiteter som skapas  
Hur ser vi hur dessa identiteter skapas och vilka identiteter de olika aktörerna får? Vi tittar på 
hur de olika aktörerna beskrivs, hur rätten väljer att fokusera på vissa aspekter. Språket har en 

 12



avgörande betydelse även i denna punkt, förstärkande ord samt beskrivande ord har betydelse. 
Det är olika faktorer som tillsammans bidrar till att skapa dessa identiteter, en av faktorerna är 
rättssystemets uppbyggnad, en annan faktor är texten i domen samt de olika roller som 
aktörerna får under rättegången. Dessa faktorer samverkar till att skapa en ny identitet inom 
det juridiska sammanhanget.  

7.1.4. Omskapandet av berättelser in i den juridiska kontexten 
Hur ser vi detta omskapande av berättelser in i en juridisk kontext? I alla domstolar blir en 
mängd material och fakta presenterat och det krävs av rätten att de sorterar ut det som är 
rättsligt relevant för att kunna fatta ett beslut. Rätten plockar ut delar av människors 
berättelser och bevisningen för att presentera det i det slutliga resultatet, domen. Domen har 
då blivit en omskapad berättelse över händelseförloppet som har anpassats in i en juridisk 
kontext. Vi utgår från grundantagandet att alla berättelser som kommer in i rättsväsendet 
anpassas till den juridiska kontexten. Vi ser det genom att titta på berättelserna och hur 
händelseförloppet dramatiseras och hur de berördas identiteter och roller blir mer entydiga.       

7.2. Rättssociologi 
Rättssociologin tar hänsyn till aspekter som juridiken inte gör och den innehåller metoder för 
att beskriva och teorier för att analysera den sociala verklighet vi lever i. Tonvikten läggs på 
rättens delaktighet i denna sociala verklighet och vilken samhällelig eller social betydelse som 
rättsreglerna har. Samhällsvetenskapliga teorier och metoder används för att klarlägga 
rättsliga företeelser såsom tillämpning av rättsregler, implementering och utvärdering av 
lagar. Rättssociologin har ett eget undersökningsobjekt, studiet av normer och genom detta 
perspektiv hämtar rättssociologin som samhällsvetenskap inspiration från juridiken för 
kunskaper och förståelse av hur normer i dagens samhälle är uppbyggda. Inom rättssociologin 
är det val av ämne som avgör val av metod. (Hollander & Alexius-Borgström, 2004) 

7.2.1. Rättssociologisk metod 
Rättssociologin söker att genom empirisk och teoretisk forskning fastställa de fakta och 
omständigheter som har lett till att vi har den rättsordning och rättssystem som vi har. Genom 
att studera detta kan man nå fram till en förståelse till vad som leder till att nya regler skapas 
eller att gamla kvarstår. Lagar är ett uttryck för maktförhållanden och styrande intressen som i 
sin tur ger upphov till nya intressekonstellationer. Rättssociologin studerar vad rättsreglerna 
har för verkningar på vårt samhälle och försöker förklara varför rätten har dessa funktioner. 
Lagen är en metod att läsa konflikter mellan människor och konflikter mellan människor och 
offentliga organ. Domstolarna skapar generella rättsregler som är en metod att nå de mål, 
principer och regler som rättssystemet ska realisera. Denna konfliktlösning mellan människor 
och mellan människor och myndigheter innebär inte alltid att alla parterna är nöjda med 
lösningen, utan att det i samhällets ögon är ett utagerat problem. Juridiskt material kan 
studeras som texter, samhällsvetenskaplig textanalys kan då användas som metod, till 
exempel innehållsanalys, argumentationsanalys och diskursanalys. Dessa metoder förutsätter 
inte olika material utan innebär endast att man studerar data på olika sätt. (Hollander & 
Alexius-Borgström, 2004) 

7.3. Diskursanalys  
Diskursanalys är ett studium av samhällsfenomen där språket står i fokus; språket återger inte 
verkligheten utan bidrar till att forma den (Bergström & Boréus, 2000, s. 221). Språket är 
meningsskapande och det är genom språket som verkligheten konstrueras (Bergström & 
Boréus, 2000, s. 234). Diskursanalys inom samhällsvetenskaperna kan betraktas som en 
vetenskaps- och samhällsteori men också som en metod, ett sätt att analysera texter. 
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Diskursanalysen förekommer i många discipliner, vilket medför att det finns många 
uppfattningar om vad diskursanalys är. (Bergström & Boréus, 2000, s. 222). Gemensamt är att 
de är systematiska studier av diskurser (Bergström & Boréus, 2000, s. 223). Termen diskurs 
har olika innebörder, det finns snäva och vida definitioner. Diskurser säger något om vad som 
kan sägas, vem som får säga det och varifrån, dvs. från vilka olika positioner något sägs och 
hur något sägs (Bergström & Boréus, 2000, s. 226). Sammanfattat så inriktas diskursanalyser 
antingen på gemensamma drag eller på motsättningar (Bergström & Boréus, 2000, s. 265). Då 
vi har valt att fokusera på textmaterial till skillnad från till exempel intervjuer blir (det 
skrivna) språket viktigt. Några färdiga mallar att ta i bruk för en studie finns ej och forskare 
utvecklar i stor utsträckning själv sina analysverktyg, influerade av företrädare och andra 
forskare. Då identitet kan handla om makt och diskursanalys hanterar frågor om identitet, så 
har diskursanalysen något att säga om makt, menar Bergström & Boréus (2000, s. 256).  

7.4. Urval  
De fyra domarna är utvalda med anledning av deras olika egenskaper. Det vi prioriterade i 
urvalet av det empiriska materialet var att domarna hade en hederskontext. Vi valde vidare att 
fokusera på Sverige och valde bort två norska domar och en dansk, alla med hederskontext. 
Ytterligare en anledning till att utesluta dessa domar var språket. Eftersom vi i uppsatsen 
studerat och analyserat texter valde vi att, för att minimera risken för att missa viktiga nyanser 
och innebörder i texterna på grund av bristande kunskap i dessa språk, utesluta övriga domar 
som inte kom från det svenska rättsystemet. Dom nr 1 - som gäller ett mord - valdes med 
anledning av att fallet varit uppmärksammat i media, för att det är ett aktuellt fall från 2006 
samt för att offret är en man. Den är dessutom den enda domen i Sverige där domstolen 
fastställt att motivet till mordet är heder. Dom nr 3 - som också gäller mord - valdes för att 
domstolen dömer två gärningsmän och för att, i motsats till dom nr 1, offret är en kvinna. Då 
vår avsikt var att studera olika typer av brott valdes dom nr 2 och nr 4 ut som kontrast till de 
andra fallen. Dom nr 2 handlar om misshandel och olaga hot och dom nr 4 handlar om grov 
fridskränkning. Vårt val av domar har dessutom influerats av tillgängligheten på domar med 
en hederskontext. Det finns ett fåtal domar där heder diskuteras och att få tillgång till domar 
där heder inte nämns, men där motivet till brottet varit heder, innebär svårigheter. Vi har 
därför tvingats att göra vårt urval med denna begränsning av material. Vi har till viss del varit 
beroende av att välja de domar vi har haft tillgång till genom vår handledare. Vi valde bort 
den uppmärksammade domen om mordet på Fadime för att åtskilliga redan studerat detta fall 
utifrån en antal olika vinklar. Vi bestämde oss för fyra domar för att få en skälig mängd 
material och för att få med olika typer av fall, med färre domar skulle materialet bli för magert 
och med fler skulle mängden material bli för ansenlig. En ytterligare utgångspunkt i urvalet av 
domarna var att de skulle spegla en aktuell bild av hur rätten dömer i hedersbrott och därför 
valde vi domar från år 2001 och framåt. 
 
I urvalet av litteraturen har vi sökt i databaser och i bibliotekskataloger efter böcker och 
artiklar på de språk vi behärskar; engelska och svenska. Vi använde oss av sökorden heder, 
hedersbrott, hedersmord, skam, honor (och honour), honor (honour) crimes och violence 
against women. Vi har främst använt oss av källor som det frekvent har refereras till i böcker 
och artiklar om heder. När vi valde litteraturen inriktade vi oss främst mot böcker där 
begreppet heder diskuterades och vi valde bort böcker, artiklar och rapporter om hur man 
arbetar med dessa frågor inom det sociala arbetet. Vi valde också bort skönlitterära böcker 
och myndighetssammanställningar då dessa ej hade den inriktning som vi var intresserade av. 
Med förförståelsen vi fick av att läsa litteraturen kunde vi sedan välja ut relevanta domar.        
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7.5. Reliabilitet och validitet 
Validitet kan definieras på tre sätt (Esaiasson et al., 2003); 

1. överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator 
2. frånvaro av systematiska fel 
3. att man undersöker det man påstår att man undersöker 

Punkt 1 och 2 är tillsammans begreppsvaliditet och punkt 3 kallas också resultatvaliditet. Vår 
begreppsvaliditet är god då vi noga följer vår diskursmetod. God begreppsvaliditet 
tillsammans med hög reliabilitet ger god resultatvaliditet, definieras såsom huruvida vi 
undersöker det vi påstår att vi undersöker. Vår resultatvaliditet är god då vår metod är lämplig 
för vår studie. Analysverktygen som har producerat resultatet skapades i åtanke med syftet 
och frågeställningarna. Vi valde våra frågeställningar och har också utformat analysverktygen 
som ska svara på våra frågställningar och därmed format dem så att de ska gå hand i hand 
med syftet.  
 
Reliabilitet centrerar runt resultatet och om resultatet anses tillförlitligt. För att studien ska 
kunna anses ha hög reliabilitet måste olika forskare kunna använda analysverktygen på 
samma sätt. För att motverka detta är det viktigt att man som forskare noga beskriver hur man 
gått till väga och hur man har kommit fram till ett visst resultat. Alla tolkningar är inte lika 
goda vilket ställer krav på forskaren att motivera tolkningarna. (Bergström & Boréus, 2000, s. 
259-260). Vår reliabilitet är hög då vi tydligt redovisar vår metod samt att det går att följa 
våra tankegångar och därmed se hur vi har kommit fram till våra resultat. 

7.6. Etiska överväganden 
Denna uppsats är en rättssociologisk uppsats som använder diskursanalys som metod, därmed 
finns inte de traditionella etiska övervägandena såsom anonymitet för intervjusubjekt eller 
deltagare i en enkätundersökning. Då vi studerar domar har vi ingen skyldighet att hålla på 
sekretessen då domar är offentligt material som alla invånare i Sverige har tillgång till. När vi 
har genomfört analyserna har vi diskuterat och analyserat individerna och de delaktiga 
parterna ingående. Det skulle kunna uppfattas som kränkande av de berörda individerna och 
vi har därför, i ett försök att anonymisera domarna, valt att inte ta med namn och uppgifter 
som gör att man kan identifiera de enskilda personerna, för att på så sätt behålla deras 
anonymitet. En del av de domar vi har analyserat har fått stort medialt fokus och det kan 
finnas element i beskrivningen av domarna som är igenkännbara, det finns därmed en risk att 
det går att identifiera fallen trots våra ansträngningar. Detta är oundvikligt och vi gjort vårt 
yttersta för att anonymisera fallen i den grad att identiteterna inte avslöjas samtidigt som 
analysen inte blir lidande och att läsaren har möjlighet att förstå och kunna följa våra 
tankegångar.                                                                                                                                                           
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8. Resultat och analys 

8.1. Fall 1  
Familjen, bestående av mamma, pappa och flera barn; däribland äldsta sonen B och dottern E, 
kom till Sverige i slutet av 2003. E har i domen berättat att hemmet kändes som ett fängelse; 
hon var förbjuden att titta på TV, att klä sig som hon ville, att sminka sig och gå på fester. 
Pappan slog både henne och de andra syskonen. E träffar J på internet och de blir kära. Hon 
rymmer hemifrån till honom och föräldrarna anmäler henne försvunnen till polisen. Mamman 
och äldsta brodern, B, åker till staden där E befinner sig för att hämta hem henne, men de 
hittar henne inte. I ett telefonsamtal lovar mamman E att hon och J ska få gifta sig, bara hon 
kommer hem. E är rädd att någonting ska hända och vägrar att åka hem utan J, så han följer 
med. På natten efter de anlänt knivmördas och torteras J, medan E ligger och sover i 
lägenheten bredvid. Några dagar efteråt anmäler sig hela familjen till polisen och brodern, B, 
tar då på sig skulden för mordet. Rätten kommer fram till att fler, okända, personer har 
befunnit sig i lägenheten under mordet, men man vet inte vem eller vilka. Man kan inte bevisa 
föräldrarnas inblandning och brodern döms för mord till sluten ungdomsvård i fyra år, då han 
vid gärningen var under 18 år, och sedan utvisning. Detta är den första dom där rätten 
fastställer att mordet var hedersrelaterat.  

8.1.1.Tillämpning av teoretiska analyspunkter 

Språkbruket 

Exemplifiering utifrån empirin 
Domen börjar med en beskrivning av dådet; skadorna redovisas i form av den rättsmedicinska 
undersökningen. Lägenhetens planlösning och kroppens position beskrivs. Vid beskrivningen 
av skadorna och dödsorsak används en rättsmedicinsk vokabulär, till exempel:  
 
”Vad gäller dödsorsaken uttalas att undersökningsfynden talar för att dödsorsaken var 
stickskadorna på bröstkorgen och lungorna med yttre förblödning och luftinträde till 
lungsäckarna.”  
 
Ord som används är: dödsorsak, stickskador, förblödning, hjärta, kroppspulsåder, dödssättet, 
njure, mjälte, undersökningsfynd, avlidit, avvärjningsskador. 
 
I denna dom, som i andra, finns en tydlig juridisk vokabulär. Ord som används i denna är: 
gärningen, påföljd, rättsmedicinskt utlåtande, försvaret, målsägandebiträde, åklagare, 
bevisning, sakkunnigutlåtande, förhör, målsägandeförhör, skuldfråga, gärningsbeskrivning, 
tilltalade, gärningsmän, kriminalteknisk undersökning, blodstänksbild, uppsåt, utom rimligt 
tvivel, straffrättsligt, förhandling, hot, mord, brott. 
 
Det finns även liknelser i texten: 
 
”…att hon genom sin handling hade förvandlat sig från att vara ett föremål av guld till en 
”rostig metallbit”” 
 
Vardagsspråk förekommer även i denna dom, vardagsspråket framkommer tydligt i texten då 
man ser exempel på citat som skiljer sig från resten av texten: 
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”Jag satte till och med stopp för detta här i Sverige annars mina svågrar i Iran hade dödat 
J:s släktingar eller familj. Som sagt de hade dödat hela hans familj. ” 
 
I denna dom framkommer hedersvokabulären tydligt; kultur, förstörd heder, fläckat familjens 
heder, befläckat familjens heder och rykte, familjens överhuvud, skämt ut, giftas bort mot sin 
vilja, hedersmord, hedersrelaterat mord, återupprätta familjens heder, grupptillhörighet, 
skända, otillåten relation, hedersrelaterat brott, stränga förhållningsregler, hot om våld, 
dödsfara, brutalitet och tortyr. Tillsammans tydliggör orden att det finns ett hederstänkande 
hos familjen. 

8.1.2. Offer- och gärningsmannaroller som framstår i texten 

Exemplifiering utifrån empirin 
J är det primära offret, i rättslig mening, i denna dom, och han får därför automatiskt rollen 
som offer av rättssystemet. Men det finns ingenting i texten som gör honom till en person, 
utan han beskrivs på ett endimensionellt sätt och man får ingen bild av honom. Det enda som 
beskriver honom som person är när ett av vittnena säger: ”…denne var en respektfull 
människa med rent samvete.” 
 
E är rättsligt sett ingen part i målet, utan det är hennes vän, L, som är målsägande. Dock 
framstår E som ett sekundärt offer i texten. Man sympatiserar med henne och hon uppfattas 
som en svagare part gentemot familjen. Exempel på det är:  
 
”Det är riktigt att hennes far då släpade henne i håret in till toaletten och ropade till B 
(brodern, förf. anm.) att denne skulle hämta en kniv.”  
 
Brodern, B, är i rättslig mening gärningsman i denna dom, då det är han som blir dömd för 
dådet. När man läser domen får man dock intrycket av att han bara är en lakej. Rätten 
bedömer inte hans berättelse som trovärdig, utan menar att den är detaljfattig och att han 
starkt har överdrivit sin roll. Rätten skriver följande om broderns utsaga: 
 
”Berättelsen ger i denna del intryck av att vara tillrättalagd för att dölja de rätta 
förhållandena.” 
 
Rätten resonerar om brodern handlat ensam när han utfört dådet och skriver: 
 
”Sammantaget ger vad som nu anförts bilden av att mer än en person fysiskt har deltagit i 
dödandet av J…” 
 
Bilden man får av brodern kommer dels ifrån hans egen utsaga, dels från E:s. Hon uttrycker 
att brodern ej kan ha dödat J själv och uppger att när kusinen frågar varför familjen inte har 
dödat även E, svarar brodern att det var för att de inte haft tid. I polisförhör säger E att 
brodern sagt att mordet var pappans förslag och att pappan då sa att det var mammans idé. 
Som person är det ingen som beskriver honom, det enda han själv säger om sig själv är att 
hans hobby är fotografering.  
 
Föräldrarna är, tillsammans med brodern, åtalade för mord men då det fastställs att brodern är 
den primära gärningsmannen, blir föräldrarna sekundära gärningsmän. Föräldrarna döms 
emellertid ej i rätten, då det ej är ställt utom rimligt tvivel att: ”de fysiskt har medverkat till 
eller berövat J livet.” De är därför, rättsligt sett, inte gärningsmän. Sammantaget framstår de 
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inte som tillhörande den ”goda” sidan, bland annat därför att mammans sår tyder på att hon 
var medverkande vid, som rätten kallar det, tortyren av J.  

8.1.3. Identiteter som skapas 

Exemplifiering utifrån empirin 
Det finns olika identiteter som framstår i denna dom, först har vi B:s identitet som den 
skyldige brottslingen som berövat en annan människas liv. Det finns ett exempel på hur man 
domen betonar det onödiga våldet i brottet och därmed skapar en identitet som ”den 
kallblodige mördaren”.  
 
”Det sätt på vilket J har berövats livet har präglats av mycket stor grymhet. Av de 
rättsmedicinska utlåtandet framgår att angreppet utförts med en stor brutalitet och att 
skadorna haft betydande omfattning och tillvägagångssättet kan inte(…) ges annan 
beskrivning än tortyr.”  
 
En annan identitet som brodern får i denna dom är identiteten som lögnare. Det framgår 
utifrån den rättsmedicinska undersökningen att händelseförloppet inte kan ha gått till så som 
B beskrivit och han stämplas därmed som lögnare: 
 
”E (rättsläkaren) har emellertid uttalat att den beskrivning av händelseförloppet som B 
lämnat till hovrätten (…) inte är förenlig med skadorna på ryggen och skadan i skinkan.” 
 
”I fråga om de skador som kunde konstateras på B var dessa obetydliga det får anses mindre 
troligt att B i stort sett skulle ha klarat sig undan skador om händelseförloppet varit det som 
denne beskrivit.” 
 
Inom rätten skapas identiteten som offer; E är offer för sin familj och kulturs tradition och 
levnadssätt. Hon har önskat att få leva mer ”svenskt” och då har hennes pojkvän mördats och 
hon har hotats till livet.  
 
”Hennes föräldrar förbjöd henne att klä sig som hon ville, att sminka sig, att gå på fester och 
att titta på TV. Hon frågade om hon fick gå på fest, men det fick hon aldrig. Däremot fick 
hennes bröder göra det.” 
 
E:s berättelse ses av rätten som trovärdig, om än tveksamt, och man tar hänsyn till hotbilden 
mot henne och de säkerhetsåtgärder som förhöret omgärdats av till följd av detta. Rätten tar 
även i beaktande att hon har hört i närvaro av föräldrarna och brodern. I domen står följande: 
 
”När det ställts frågor till henne har hon ofta varit tyst för att därefter i stort sett endast 
bekräfta att hon lämnat upplästa uppgifter under polisförhör. Hon har bekräftat riktigheten 
av vissa av uppgifterna.” 

8.1.4. Omskapandet av berättelser in i den juridiska kontexten 

Exemplifiering utifrån empirin 
Med anledning av hur rättssystemet fungerar, är vissa uppgifter mer relevanta och andra 
mindre relevanta. Det kan till exempel vara rättsläkarens rapport om tid för dödens inträdande 
och de/den tilltalades berättelse, och att dessa stämmer överens: 
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”Han tror att han och hans familj lämnade lägenheterna i Högsby mellan klockan fyra och 
fem på natten. J hade då varit död i ungefär två timmar.” 
 
I domen är de hördas berättelser, språkligt sett, stötiga och uppstyltade. Meningarna är korta 
och ofta formulerade som svar på frågor, utan att frågorna finns med.  
 
”Hon (Z, förf. anm.) vidgår att hon är rädd för sina föräldrar.” 
 
”Det är inte riktigt som han (brodern, förf. anm.) sagt i polisförhör att han endast var inne i 
lägenheten en gång och att hans föräldrar inte var inne i lägenheten för att de inte tål blod.” 
 
”Det är emellertid inte riktigt som står antecknat i förhör med honom (brodern, förf. anm.) att 
han skulle ha sagt till J att denne hade förstört familjens heder.” 
 
Språket i domen är formellt och anpassat till den rättsliga strukturen, för att göra det 
användbart. Språket är inte talspråk, utan uppradat, formellt och torrt. Inga värderingar utan 
ren fakta, fakta som tagits ut för att anpassas in i den rättsliga kontexten.  
 
”Han såg sig därför om efter ett tillhygge och tog först tag i ett hallbord och därefter i en pik 
som låg på mellersta hatthyllan, för att istället använda något av föremålen som tillhygge. 
Han ansåg dock att dessa föremål inte var tillräckliga. Han kastade därför ifrån sig 
föremålen utan att använda dem. Istället tog han den kniv som han tidigare fotograferat sig 
med och som låg på översta hatthyllan.” 
 
De olika händelserna i ett fall kan ges flera innebörder och tolkas på olika sätt och hur rätten 
väljer att tolka dem påverkar utfallet av domen. Exempel på detta i denna dom är hur rätten 
tolkar mammans telefonsamtal till några av vittnena: 
 
”Hennes (mammans, förf. anm.) uttalande till K om att J liv var i fara kan (...) ha uttalats för 
att varna J för vad andra personer var kapabla att göra.” 

8.2. Analys Fall 1 

8.2.1. Språkbruk 
Genom orden kan man se vilka vokabulärer som används i rätten och hur andra vokabulärer 
har smugit sig in i texten, vokabulärer som parterna antagligen inte använder sig av i sitt 
språk. Ett tydligt exempel på detta är mamman i familjen, som ej talar svenska flytande, 
varför tolk har använts. Hennes ord är alltså först tolkat av tolken och sedan är denna tolkning 
tolkad av rätten. I texten kan man se att utsagornas språk är förrättsligat och omskrivet till att 
bli mindre vardagsspråk och mer ”myndighetssvenska”. Som Kolfjord (2002, s 119) skriver 
så kläs konflikten i juridiska termer. Utav det empiriska materialet i denna uppsats är denna 
dom den enda med en rättsmedicinsk undersökning som del av bevisningen i målet. Detta 
påverkar språket i inledningen och upplägget av domen.  

8.2.2. Offer- och gärningsmannaroller 
I domar kan man utläsa dessa olika roller som offer och gärningsmän, men det kan bero på 
utfallet i domen. Beroende på om det blir en fällande dom eller ej väljer rätten att beskriva de 
olika parterna på olika sätt. Det kan även i vissa domar skapas ytterligare offer förutom det 
ursprungliga - det sekundära offret - beroende på omständigheterna kring brottet. Ett exempel 
på det är L, som upplevs som rädd och utsatt gentemot familjen som kollektiv, hon beskrivs 
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ha blivit utsatt för dödshot. Detta förstärker bilden av den unga flickan som ett ytterligare 
offer för förtryck. E intar även hon rollen som sekundärt offer. 
 
J som offer beskrivs inte ingående i denna dom, han som individ befinner sig alltid i 
bakgrunden, det är endast brottet som han blev utsatt för som står i fokus. J är i rättslig 
mening offer, men i domen blir det främst E som framstår som offer. Det är henne man 
sympatiserar med och det är henne man tycker synd om. En anledning till detta kan möjligtvis 
vara att hon fortfarande lever, medan J är död. Mordet var ohyggligt, men eftersom han ej 
överlevde för att kunna berätta sin historia är det svårare att sympatisera med honom. E:s 
offerroll förstärks av att även hon är hotad till livet av familjen – familjen ska enligt det 
svenska synsättet vara en trygg plats där barn kan utvecklas till egna individer. Hon framstår 
som den modiga hjältinnan som trotsar sin familj, med livet som insats. Hon är samtidigt 
mycket ensam, när hon går emot sin familj lämnar hon den samtidigt. Det är E:s berättelse i 
helhet som ses som trovärdig, de tilltalades berättelser ses som icke trovärdiga i vissa 
fragment, men trovärdiga i andra stycken 
 
B som person beskrivs inte nämnvärt, i hans utsaga berättar han att han gillar att fotografera. 
Detta stycke smälter inte in med resten av texten och kan uppfattas som ett försök, från 
försvarsbiträdet, att förklara bilderna där han och kusinerna poserar med mordvapnet. 
 
Som läsare får man en uppfattning av de tilltalade och de roller som de spelade i 
händelseförloppet, man får intrycket att brodern är en bricka i spelet och att föräldrarna är 
medskyldiga, tillsammans med andra, icke kända personer. Brodern är den ”onda” 
gärningsmannen, men intrycket att brodern är tudelad i sin gärningsmannaroll då de tydligt 
framgår att han inte själv utförde dådet. Detta intryck får man från E:s berättelse, som anses 
vara den trovärdiga, och hon säger att det inte var broderns idé att mörda J, utan det var 
föräldrarnas. Därför får man också intrycket av att föräldrarna är skyldiga, detta kan dock inte 
fastställas i domen.  

8.2.3. Identiteter som skapas 
Rätten definierar brodern som en brutal mördare, som torterar sitt offer innan han dödar 
honom. Efter rättegången har brodern fått identiteten mördare, den identiteten kommer han att 
ha kvar även ute i samhället efter att straffet är avtjänat. Gärningsmannen, i detta fallet 
brodern, behöver inte nödvändigtvis uppfatta det på detta sätt, det vet vi inte, men risken är 
stor att den identiteten kommer att internaliseras av honom under tiden han avtjänar sitt straff. 
E, i sin tur, definieras som ett offer, ett offer för sin familj och den kultur och de traditioner 
som den upprätthåller. Hon blir ”den stackars invandrarflickan som ville leva ‘svenskt’ och 
straffades för det”; hennes pojkvän mördades och hon är nu ensam i världen. Det är en 
identitet som hon får svårt att frångå. Hon är nu beroende av samhällets stöd och hjälp, tills 
hon har förmågan att klara av att ta hand om sig själv. Även då finns risken att hon måste 
ljuga om sin identitet för att gömma sig för sin familj och undvika ytterligare stigmatisering. 
Hennes utsaga ses som trovärdig, och därför sann, men då rätten är en aning tveksam om hon 
säger allt görs hon till ett offer som samtidigt är en aning opålitlig. När det gäller föräldrarna 
blir effekten av domen att människorna i samhället troligtvis kommer att ha en ambivalent 
inställning till dem; de är å ena sidan inblandade i mordet, och å andra sidan döms de ej. Där 
har media en inverkan på människors uppfattning, då fallet varit mycket uppmärksammat och 
föräldrarna mer eller mindre framställts som skyldiga. Det kvarstår i folks minnen, trots den 
frikännande domen.   
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8.2.4. Omskapandet av berättelser in i den juridiska kontexten 
Varje händelse som får rättsliga konsekvenser och hamnar i ett rättsligt sammanhang påverkas 
av detta rättsliga sammanhang. Då det svenska rättsväsendet har specifika regler, rekvisit och 
normer som den utgår från påverkar dessa händelseförloppet i domstolen. Reglerna är 
Sveriges rikes lagar som påverkar förloppet och som påverkar vad man väljer att ta upp i en 
domstol beroende på vilka rekvisit som krävs för att man ska dömas för ett brott. Normerna 
som finns ute i samhället påverkar i sin tur rätten och dess agerande.  
 
Berättelserna som framkommer i domen är till viss del människornas egna berättelser, och till 
viss del rättens. Det är också så att rätten skriver om personernas berättelser efter vad den 
anser vara relevant i målet och inte efter vad personerna själva anses vara relevant. Vi har 
enbart utgått från domarna som empiriskt material och har därmed inte studerat rättegången 
och inte hört hur personerna har uttryckt sig och kan därför inte jämföra, men vi gör 
bedömningen att det inte är troligt att personer utan kunskap om det juridiska systemet 
uttrycker sig så som texten i domen gör. När rätten skriver om personernas berättelser blir 
dessa formade efter det rättsliga systemet och dess funktion, vilket kan bidra till att 
berättelserna skiljer sig från hur personerna upplevt dem.  
 
Även här spelar rättens val roll; hur den väljer att se på händelsen som är anledningen till 
rättegången. Hur rätten väljer att tolka skeenden påverkar hur den dömer. Exempelvis tolkas 
det faktum att föräldrarna hade kontakt med sociala myndigheter dagen innan mordet och att 
de där hörde sig för om möjligheterna för en 16-årig flicka att gifta sig som att de haft frågan 
om äktenskap aktuell och att de kan ha sett det som en lösning. En alternativ tolkning är, till 
exempel, att detta var en vilseledande taktik och ett led i planeringen av mordet. Rätten 
använder istället detta som något som talar för att föräldrarna inte planerat mordet. Det visar 
på att rätten inte är objektiv utan att det finns flera tolkningsmöjligheter och att rätten väljer 
en av dessa och utgår efter det.  
 
Denna dom har en mängd faktorer som skiljer sig från de andra domarna i vårt urval. Dessa 
faktorer är att domen handlar om en man som blir mördad av flickvännens familj samt att 
mordet var mer bestialiskt än de andra brotten i domarna. Dessa faktorer påverkar troligtvis 
beskrivningen av dådet och gärningsmännen och därmed vinklingen och upplägget på texten. 
Detta fall blev dessutom mycket uppmärksammat i media, och då media och rätten har ett 
symbiosliknande förhållande påverkar media rätten och personerna i rättssystemet. 
 
I domen diskuteras om det är ett hedersbrott och rätten kommer fram till att det är det, men 
glömmer vad som anses vara ett signifikant kännetecken på hedersmord - att det är flera 
gärningsmän som sanktionerar, planerar och utför mordet.  

8.3. Fall 2  
Familjen kom till Sverige i omgångar under 1990-talet från den kurdiska delen av Irak. 
Mamman och pappan skilde sig 1994, denna skilsmässa var startskottet för en rad konflikter 
som skulle uppstå inom familjen. Barnen delade upp sig, några bodde hos pappan och några 
hos mamman (C bodde hos den senare). Under 1998 blev C:s mamma mördad av I, äldsta 
sonen i familjen. C bodde efter denna händelse hos sin bror Y och så småningom dennes fru. 
Till en början kände sig C bekväm med att bo där, efter ett tag fick dock brodern kunskap om 
att C hade skolkat och att hon var kär i en kompis till honom. Situationen eskalerade och 
brodern hotade henne och kallade henne för okvädningsord. Det förekom även fysiskt våld 
medan hon bodde där, i form av örfilar och att de drog henne i håret. C flyttade till sin pappa, 
då Y hade tvingat henne att välja mellan att bli slaktad eller att flytta tillbaka till Kurdistan. 
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Efter en tid blev situationen även där ohållbar. C fick inte röra sig fritt och det var tal om 
bortgifte. Vid ett tillfälle då brodern var på besök tog han en gaffel och hettade upp den på en 
spisplatta och pressade därefter gaffeln mot översidan av C:s hand, vilket förorsakade en 
brännskada. Vid ett annat tillfälle blev hennes pappa arg på henne och kallade henne för 
okvädningsord samt slog till henne tre gånger i ryggen med en träpåk. Detta var den tredje 
gången fadern hade misshandlat henne med en påk. I januari kom ett brev från 
åklagarmyndigheten till C där det stod att hon hade stulit 100 kr från sin praktikplats, pappan 
öppnade detta brev och blev arg och kastade en askkopp mot henne som träffade hennes axel. 
Under natten var C rädd för att hon skulle bli mördad. Dagen efter gick hon till skolan och 
berättade för personal på skolan vad som hade skett. Hon fick se att även brodern befann sig i 
skolan, C blev rädd och gömde sig i ett rum tillsammans med två vänner. Polisen kom till 
platsen och C följde med till polisstationen. Fadern och brodern döms för olaga hot och 
misshandel till fängelse.   
8.3.1. Tillämpning av teoretiska analyspunkter 

Språkbruket  

Exemplifiering utifrån empirin 
I detta empiriska material används flera vokabulärer. En är hedersvokabulären, som tydliggörs 
i texten med exempel på hot och okvädningsord som C påstår att fadern och brodern har riktat 
mot henne. Till exempel: ”vi ska gifta bort dig i Kurdistan.” Vidare ser vi nämnandet av 
skam: 
”Y var förbannad på henne och sade att hon var en skam för hela familjen.”. Andra uttryck 
som förekommer är: ”Y kallade henne ‘hora till en hora’ och hotade att slakta henne.”, 
”… hennes far kunde säga till henne att ’hennes bror har rätt’ och han kunde säga till Y att 
’du skall slakta din syster’.”, ”Hon var nu förbjuden att på egen hand lämna lägenheten 
utanför skoltid.” och ”Hon (skolans sjuksköterska, förf. anm.) har uppfattat situationen så att 
C är fånge i sitt eget hem.” 
 
Förekommande ord och uttryck som kan relateras till hedersvokabulären är: slakta, hora, gifta 
bort, skam, hövding, slav, slampa, dåligt rykte, hon fick inte ha sexuellt umgänge innan 
giftermål, kände sig hotad, foga sig i faderns och brodern krav samt ville leva som en vanlig 
svensk flicka. 
 
En annan vokabulär som förekommer i domen är den juridiska vokabulären, med ord så som; 
anstiftan till försök till mord, skäligt, vittnesförhör, utsagor, korsförhör, åtalsunderlåtelse, 
åklagaren, förhör, tilltalade, straffansvar, bevisvärde, motiv, målsägande, fällande dom, 
gärningar, grova brott, olaga hot, misshandel, samhällstjänst, påföljd och dömas. 
 
”Tingsrättens värdering av C:s uppgifter leder till att tingsrätten finner hennes berättelse 
trovärdig och tillförlitlig.” 
 
Det går även att skönja ett vardagsspråk i texten; ord som helförbannad, jätterädd,  
 
”Hon blev rädd, särskilt som hon vet att Y är ”i nivå med ” I.” 
 
”Hennes pappa blev på nytt arg på henne och sade att… ”du vill bara ha kuk”.” 
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8.3.2. Offer- och gärningsmannaroller 

Exemplifiering utifrån empirin 
Det finns två gärningsmän i denna dom, två personer står åtalade; fadern och brodern. Dessa 
två är de primära gärningsmännen som har utsatt C, det primära offret, för misshandel och 
olaga hot. Dottern som offer exemplifieras i texten där man beskriver händelseförloppet 
utifrån hennes utsaga och oberoende vittnesutsagor från polis och lärare. Polismannen som 
förhörde henne beskrev situationen så här: 
 
”Därefter hittade han henne inne i ett litet fönsterlöst och nedsläckt rum med en kamrat på 
var sida. Alla tre föreföll dödsförskräckta.” 
  
Brodern tillsammans med fadern beskrivs som gärningsmän som har visat förakt gentemot 
dottern och utsatt henne för en nedbrytande behandling. De tilltalade framstår som brutala, 
föraktfulla och hänsynslösa gärningsmän genom C:s berättelse: 
 
”Förutom att hota henne drog han (brodern, förf. anm.) henne i håret och gav henne tre 
kraftiga örfilar på kinden.” 
 
”(…) gav Y henne två alternativ. Det ena var att flytta tillbaka till Kurdistan och det andra 
var att bli slaktad.” 
 
”Pappan kallade henne för ‘slampa’ och sade att hon borde slaktas som sin mor.” 
 
C framstår genomgående som trovärdig. Hon ses som det goda/oskyldiga offret och 
handlingar som skulle ha kunnat förta denna roll vänds till hennes fördel och används i 
argumentationen för denna offerroll: 
 
”(…) hon hade stulit 100 kr på sin praktikplats. Denna stöld hade hon gjort som ett rop på 
hjälp och för att komma i kontakt med polisen.”  
 
C:s berättelse väcker också sympati och hon framstår som en ung flicka som är ensam och 
rädd, till exempel i hennes utsaga där hon säger:  
”På natten vågade hon inte sova då hon befarade att bli dödad.” 

8.3.3. Identiteter som skapas 

Exemplifiering utifrån empirin 
I domen finns tre parter; offret C och gärningsmännen Y (brodern) och R (pappan). Rättsligt 
sett är C offret, hon är den som har blivit utsatt för de brottsliga handlingarna. Hon ges 
identiteten som offer, som förtryckt av sina manliga, patriarkala och traditionella, släktingar, 
som en utsatt invandrarflicka som bara vill leva svenskt: ”(…)hon ville leva som en vanlig 
svensk flicka, vilket hon inte fick.” 
 
Eftersom de tilltalade döms får de identiteten som dömda brottslingar, som förekommer i 
brottsregistret. Som en följd av att rätten bedömer C:s berättelse som trovärdig och tillförlitlig 
blir de tilltalade lögnare. Brodern ljuger, enligt rättens uppfattning, när han säger: 
 
”Han har aldrig misshandlat eller hotat C. Däremot har han gett henne goda råd i fråga om 
klädseln, t.ex. att alltför höga klackar kan vara farligt.” 
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En identitet som gärningsmännen får är som patriarkaliska och traditionella förtryckare, och 
som kalla och råa misshandlare som hotar sin dotter/syster. Ett exempel på det är när C säger 
följande om brodern: 
 
”När Y använder ordet ’slakta’ menar han ett utdraget och plågsamt dödande.”  
 
Samt när C säger att: 
 
”Hennes far kunde säga till(…)Y att ’du skall slakta din syster’.”  

8.3.4. Omskapandet av berättelser in i den juridiska kontexten 

Exemplifiering utifrån empirin 
Detta är en berättelse om heder i ett rättsligt sammanhang, trots det faktum att rätten aldrig 
nämner ordet heder. Den bakgrundsfakta om C:s mamma och det faktum att hon blev mördad 
av sin egen son, tillsammans med  beskrivningen av de aktuella händelserna bidrar till att det i 
domen framgår en berättelse om heder.  
”Uppenbarligen förelåg starka motsättningar mellan de båda grupperna. Dessa 
motsättningar tog sin kulmen den 22 oktober 1998 då äldste sonen I mördade sin mor genom 
att tilldela henne 21 knivstick på olika delar av kroppen. I dömdes för mord till fängelse tio 
år.”   
 
I domen finns flera berättelser; C:s, pappans och broderns. Pappans och broderns berättelser 
stämmer överens, medan C:s berättelse skiljer sig åt. Rätten fokuserar på C:s berättelse och 
det är hennes berättelse som görs till sanning. Detta kan illustreras ytterligare då man i domen 
lyfter fram de tre vittnena på hennes sida, som får större utrymme än de tre vittnena på de 
tilltalades sida, vars utsagor slås samman till ett stycke.  
 
”Tingsrättens värdering av C:s uppgifter leder till att tingsrätten finner hennes berättelse 
trovärdig och tillförlitlig. Detta kan även uttryckas så att hennes berättelse förefaller vara 
självupplevd och tingsrätten kan inte finna något rimligt motiv till varför C skulle lämna 
oriktiga uppgifter. ” 
 
Rätten anser att C:s berättelse som innehållande de rättsligt relevanta uppgifterna. Rätten 
värderar vittnenas utsagor på olika sätt och betonar ytterligare att de utgår från C:s berättelse. 
I domskälen står följande: 
 
”De vittnen som har hörts på de tilltalades begäran har – med hänsyn till det nära släktskap 
som föreligger – lämnat sina uppgifter utan straffansvar. Uppgifter som lämnas under sådana 
förhållanden och till förmån för nära anförvanter saknar enligt tingsrättens mening allt 
bevisvärde.”  

8.4. Analys fall 2 

8.4.1. Språkbruk 
Det finns olika vokabulärer i denna dom, hedersvokabulär, juridisk vokabulär samt inslag av 
vardagsspråk. I domen diskuterar man ej om detta är brott med hedersmotiv, det framgår dock 
från texten att så är fallet. C:s handlingsförmåga är begränsad och hon upplevs som förtryckt 
av sin far och bror. Användningen av vardagsspråket är för att betona grovheten i 
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okvädningsorden. Det är främst i citaten som man finner vardagsspråk i övriga texten är det 
dominerande ett juridiskt språk. Flickan anpassar det vardagliga språket till en juridisk 
kontext genom att använda den officiella termen för åtalet, hot. Flickan förrättsligar sitt 
språkbruk medan de åtalade går åt andra hållet för att minimera allvaret i det som sagts. 
 
Genom parternas utsagor får man en bild av hur de tänker och hur de uppfattar världen. Ett 
exempel är när pappan och brodern uttrycker ord så om skam, hora och dåligt rykte. Det visar 
oss hur deras kvinnosyn ser ut och deras syn på hur kvinnor ska bete sig. Samtidigt en syn på 
hur män ska bete sig, då de anser att de har rätt att hota och misshandla C på grund av 
felaktigt beteende från hennes sida. Man får även en bild av hur ordningen och hierarkin ser ut 
i familjen.  

8.4.2. Offer- och gärningsmannaroller  
Det finns endast ett primärt offer i denna dom och det är C. Hon beskrivs som rädd, utsatt och 
förtryckt. Hon får en tydlig roll som offer. Rätten vill bevara denna bild av henne som offer 
oberoende av hennes tidigare beteende. Ett exempel på detta var när man bortförklarade en 
stöld på hennes praktikplats som hon var anklagad för. Genom sin förklaring till brottet 
oskadliggör rätten det faktum att hon har begått en stöld som i sin tur skulle kunna påverka 
hennes trovärdighet och rättens syn på henne. Genom detta förblir hon den oskyldiga. Offret 
måste framstå som helt god och oskyldig och den tilltalade som helt ond och skyldig. Fadern 
och brodern är de primära gärningsmännen i denna dom. De både beskrivs som och döms till 
gärningsmän, de antar denna roll till fullo. I texten beskrivs deras gärningar och hot ingående 
och skapar en bild av dem dom skyldiga gärningsmän. Det blir en demonisering av 
gärningsmännen vilket gör att dottern tydligare blir ett tydligt offer. 

8.4.3. Identiteter som skapas  
Lögnare, offer, invandrarflicka som vill leva svenskt, dömda brottslingar, förtryckare och 
kalla och råa misshandlare är de identiteter som skapas kring parterna i denna dom. C får 
identiteten som offer och invandrarflicka som vill leva svenskt. Hon blir flickan som strävar 
efter frihet att göra och leva som hon vill. I och med att rätten anser att hon är den trovärdiga i 
sammanhanget blir det hon som beskrivs som sanningsbäraren, och som konsekvens av detta 
får fadern och brodern identiteten som lögnare. Dessa identiteter som skapas är beroende av 
vilken part i rättsfallet som anses vara trovärdig. Om inte C hade blivit trodd hade fadern och 
brodern inte fått dessa roller tillskrivna dem. Dessa roller lever kvar även utanför 
rättssystemet och kan påverka parterna på olika sätt.  

8.4.4. Omskapandet av berättelser in i den juridiska kontexten 
I denna dom döms brodern och fadern till fängelse, detta innebär att domstolen har valt att se 
dottern som den trovärdiga i detta sammanhang. Detta i sin tur påverkar domen och dess 
utformning. I och med att domstolen anser brodern och fadern skyldiga lyfter de fram 
aspekter i utsagorna som betonar detta. I beskrivningen av händelserna utgår man från 
dotterns berättelse och domen blir vinklad utifrån hennes synvinkel. Rätten använder normer 
och moral, eller egentligen, svenska normer och moral för att driva sin sak att flickan borde få 
leva ”svenskt” som hon uttrycker att hon vill. Tankesättet att klass, kön och etnicitet i 
samhället påverkar domar och deras sätt att döma i enskilda fall är extra tydliga i fall med 
hedersbakgrund. Rätten slår värn om de svenska moraliska värderingarna och det blir en 
ytterligare demonisering av de anklagade, ”invandrarna”. I det här fallet nämns inte heder, 
men det är tydligt när man läser domen att motivet till gärningarna är heder. Det handlar om 
hot, våld och kontroll av en kvinna och hennes livsutrymme och sexualitet, utövat av män 
inom familjen som anser sig ”drabbade” av kvinnans beteende. Våra svenska värderingar 
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anpassas här till en familj där detta beteende (kontroll över kvinnans sexualitet och beteende) 
anses acceptabelt. Det skapar självklart motsättningar. Den sociala realiteten är komplicerad; 
hur man interagerar och relationer människor emellan är komplicerade och denna sociala 
realitet reduceras när den hamnar i ett rättsligt sammanhang. Detta är vår utgångspunkt, men 
det är svårt att utläsa hur det sker med enbart domen som underlag. 

8.5. Fall 3  
1994 flyttade familjen till Sverige från norra Irak. Familjen bestod av 10 personer som mest. 
Fadern i familjen var sträng i sin uppfostran, den äldsta dottern M var fadern i synnerhet 
sträng mot. M fann det dock svårt att foga sig i faderns vilja. Fadern ogillade att M hade 
pojkvän, och det uppstod en konflikt mellan familjen och den äldsta dottern M. Denna 
konflikt ledde så småningom till att M rymde hemifrån vid två olika tillfällen. Situationen 
eskalerade och resten av familjen drogs in i konflikten och faderns bröder övertog större delen 
av ansvaret för situationen. Bröderna och fadern hade möten, de träffades flera gånger i 
veckan och diskuterade hur de skulle agera med M. Den andra gången M rymde återvände 
hon efter fyra veckor till familjen och lovade att hon skulle gifta sig med den man som hennes 
fader skulle utse. Under våren 1999 resten M tillsammans med sin mor och lillasyster till Irak. 
Fadern och M:s andra syster A reste ner vid ett senare tillfälle och mötte upp med dem. En 
vecka efter att fadern hade rest ner åkte även hans tre bröder, B, E och T, ner till Irak. Väl 
därnere eskalerade konflikten ytterligare. Den 24 juni spenderade M, A och lillasystern samt 
modern dagen med att städa huset. M befann sig på övervåningen då det hördes två skott 
därifrån, M hade blivit skjuten av sin farbror B i bröstet. Fadern och E höll fast modern och A 
så att de inte kunde komma upp till övervåningen för att hjälpa till. Efter en stund av tumult 
fick systern och modern slutligen ned M till nedervåningen. B upptäckte att M fortfarande 
levde varpå han sköt henne i huvudet, vilket var det dödande skottet. De tre bröderna och 
fadern lämnade huset efter detta. Polis blev tillkallad och A tog omedelbart kontakt med de 
svenska myndigheterna och UD för att få hjälp av det svenska rättsväsendet. I Irak blev F och 
B dömda för brottet men tvingades ej avtjäna något straff. I Sverige dömdes B och E till 
livstids fängelse för mordet på M.  

8.5.1. Språkbruket  

Exemplifiering utifrån empirin 
I detta empiriska material finns det olika vokabulärer som använder specifika termer för att 
förmedla sitt budskap. Den vokabulär som går att hitta i domen är; juridisk vokabulär, 
hedersvokabulär och rättsmedicinsk vokabulär. Vardagsspråk går även att hitta, exempelvis: 
”kolla läget”.  
 
I domen finns det även en viss dramatisering i beskrivningen av händelseförloppet, ett sätt att 
använda de brutala elementen i mordet för att väcka känslor hos läsaren. Exempel på detta i 
texten:  
 
” A tog avsked av sin syster och lovade henne att hon skulle kämpa för systerns rätt.” 
 
”A hade fortfarande M:s blod på sina händer när hon gick till telefonkiosken.” 
 
Exemplen på en rättsmedicinsk vokabulär är få; ”M:s döda kropp besiktigades och 
obducerades.” 
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Ord och uttryck som visar på att man i det empiriska materialet använder sig av ett juridiskt 
språk och vokabulär: yrkat ansvar, skadestånd, åklagare, bestritt, vitsorda, talan, anfört, 
tilltalade, målsägande, bevisning, vittnesförhör, förundersökning, åberopat viss skriftlig 
bevisning, vittnesberättelse, tilläggsprotokollet, skuldfrågan, målet, parter, teknisk bevisning, 
våldsbrott, fällande dom, utan rimligt tvivel, gärningsmännen, huvudförhandlingen, motförhör 
samt motiv.   
 
Ord och uttryck som visar på en hedersvokabulär i domen; sträng regim, bröt mot familjens 
levnadsregler, skämt ut familjen, styra deras liv, familjens rykte, makt över sina döttrar, 
förstört familjens heder, bestämma vem hon skulle gifta sig med, vägrade leva efter 
familjenormerna, familjens traditioner samt seder och traditioner.  
 
Exempel från domen på en hedersvokabulär: 
 
”Vi såg vår heder bli förstörd och familjen höll på att splittras. Våra huvuden var sänkta 
också.” 
 
”F (pappan, förf. anm.) stördes mycket av att M hade skämt ut familjen och problemet måste 
lösas på något sätt.” 
 
”Vidare framgår det att B och E (farbröderna, förf. anm.)  uppfattade M:s sätt att leva som 
mycket kränkande för familjen.” 

8.5.2. Offer- och gärningsmannaroller 

Exemplifiering utifrån empirin 
Utifrån denna dom finns det, rättsligt sett, två primära gärningsmän och ett primärt offer. Det 
framgår dock ur materialet att det finns ytterligare gärningsmän och ett offer. De personer 
som framkommer i domen som sekundära gärningsmän är pappan till M samt T, en av 
farbröderna. De är delaktiga i händelseförloppet och spelar viktiga roller i mordet; 
 
”När A gick upp för trappan såg hon att pappan och T (farbrodern, förf. anm.) stod i trappan, 
pappan till vänster och T till höger. De knuffade henne och drog henne i håret för att hon inte 
skulle kunna gå upp till övervåningen. De kastade ned henne i vardagsrummet.” 
 
Den person som tillskrivs rollen som det sekundära offret är M:s syster A, som även hon 
spelade en viktig roll i händelseförloppet och bidrog till hur situationen förlöpte. Exempel på 
hur A blir offer: 
 
”Hon fick inte gå till skolan och fick endast lämna hemmet när hon skulle besöka sin systers 
grav. Pappan vaktade A och han misshandlade henne flera gånger. Han spottade på henne 
och sade att hon var en hora. Pappan tvingade också A:s bröder att slå henne. Hon fick laga 
mat och jobba som städerska åt pappan.” 
 
”A tror inte att hon har någon framtid. Hon vet att de är efter henne och att de kommer att 
hitta henne vilken stund som helst.” 
 
Genom A:s berättelse skapas en bild av de tilltalade som gärningsmän, som har utfört ett 
kallblodigt mord. Farbröderna antar denna roll som skyldiga, de ”onda”. De blir de uttalade 
primära gärningsmännen genom A:s utsaga och åklagarens beskrivning i händelseförloppet: 
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”Han riktade pistolen mot M:s huvud. (…) den fjärde gången kastade B undan A en bit in i 
rummet och sköt därefter ett tredje skott mot M:s huvud. A såg att M blödde från munnen och 
öronen och att hon inte kunde räddas.” 

8.5.3. Identiteter som skapas 

Exemplifiering utifrån empirin 
Det skapas olika identiteter i en juridisk kontext. I denna dom skapas identiteter som skyldig, 
kallblodig mördare, hjältinna, förtryckare, lögnare samt ekonomisk, psykiskt och socialt 
utsatt. 
 
”B gick fram mot M, som hade sjunkit ned på golvet, och riktade pistolen mot henne. A 
lyckades tre till fyra gånger hindra B från att skjuta M genom att knuffa honom. Till slut 
kunde dock B rikta pistolen mot M:s huvud och skjuta henne. Av detta tredje skott avled M.” 
 
I detta utdrag från åklagarens redogörelse demoniseras förövaren och framställs som en 
kallblodig mördare, det skapas en bild av mordet som en ren avrättning. Samtidigt beskrivs A 
i denna berättelse som den modiga hjältinnan som, med risk för sitt liv, försöker förhindra 
mordet. Det som beskrivs är kampen mellan hjältinnan, ”den goda”, och skurken, ”den onda”.  
Rätten uttalar sig i domslutet också om de tilltalade och ytterligare förstärker bilden av de 
tilltalade som kallblodiga mördare : 
 
”Det brott som B och E har gjort sig skyldiga till präglas av mycket stor grymhet. Det har 
varit fråga om ett utdraget förfarande under vilket M rimligen måste ha utsatts för svårt 
lidande och dödsångest.”  
 
I detta fall är det systern, A, som ses som trovärdig av rätten. Hennes berättelse blir sanningen 
och detta gör att de tilltalades berättelse blir osanna. Rätten värderar hennes utsaga och gör 
dem till sina egna berättelser. Gärningsmännen får rollen som icke trovärdiga, lögnare;  
 
”Den redogörelse för situationen som de tilltalade har lämnat vid tingsrätten 
överensstämmer inte alls med de berättelser som de enligt förhörsprotokollen har lämnat då 
de hördes av polis och förundersökningsdomare i Kurdistan.” 
 
”Enligt tingsrättens uppfattning framgår det (…) att B och E (farbröderna, förf. anm.) 
engagerade sig i M:s sätt att leva i en helt annan omfattning än vad de själva velat tillstå vid 
förhören i tingsrätten. ” 
 
Pappan, F är inte tilltalad men i rätten får han en identitet som patriarkalisk förtryckare som 
vill ha kontroll sina döttrar; 
    
”Fadern var sträng och ville styra deras liv. De fick t.ex. inte titta på TV med undantag för 
nyheter och sport. Han hade också synpunkter på hur de klädde sig och ogillade att de 
sminkade sig.”  
 
M får identiteten som invandrartjejen som ville leva svenskt och gick emot sin familjs normer 
och traditioner: 
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”M kunde inte acceptera att fadern styrde dem så hårt. Hon ville själv bestämma över sitt liv 
och leva som andra flickor. Detta ledde till att det ofta uppstod bråk mellan henne och 
pappan.” 
 
Mamman är till stor del osynlig i domen, hon talar inte själv och bilden av henne fås via de 
andras berättelser. Det skapas en identitet som ekonomisk, psykiskt och socialt utsatt kvinna. 
Exempelvis när rätten i domskälen skriver: 
 
”Att en person i en sådan ställning (mammans bror, förf. anm.) skulle ha behov av 
ekonomiska bidrag från en arbetslös och av socialbidrag beroende kvinna (mamman, förf. 
anm.) förefaller inte särskilt troligt.” 
 
I A:s berättelse framgår vidare: ”Modern hade problem och gick hos psykolog.” 

8.5.4. Omskapandet av berättelser in i den juridiska kontexten 

Exemplifiering utifrån empirin 
Denna dom har, precis som andra domar, tagit utsagor från de inblandade parterna och 
anpassat dessa in i den juridiska kontexten. Förutom att det är en berättelse som har fått en 
juridisk karaktär framgår det tydligt i domen att det är en berättelse som är anpassad efter A:s 
beskrivning av händelseförloppet. Det framgår att hon har fått stort utrymme i domen att 
förmedla vad som skett utifrån hennes synvinkel, detta eftersom hon anses vara den 
trovärdiga.   
 
Denna berättelse är tydligt en berättelse om heder, trots att rätten inte talar om heder. Det är 
mycket i domen som visar på en hederskultur; de tilltalade och pappan talar mycket om heder 
och skam och det framkommer också genom deras beteende: 
 
”Hon (M, förf. anm.) fick t.ex. inte träffa vem hon ville och F (pappan, förf. anm.) såg till att 
hon gick till skolan så sent att hon inte skulle ha tid att tala med någon. F tillät inte heller att 
hon talade i telefon med vem som helst. Den stränga regimen gav upphov till konflikter 
mellan M och föräldrarna.” 
 
Det finns flera berättelser i domen; motparterna och de som stödjer de tilltalades utsagor samt 
A:s berättelse. Hennes berättelse skiljer sig åt från de andras och det är hennes version som 
rätten väljer att fokusera på. Rätten anser att hennes berättelse är den som är rättsligt relevant. 
På hennes sida vittnar två poliser, en socialarbetare och en som arbetar på en 
välgörenhetsorganisation i Kurdistan. De lämnar alla korta redogörelser. På de tilltalades sida 
vittnar en taxichaufför som vars bror är vän till B, en släkting, en kusin som var med vid 
händelsen och en granne. Alla dessa hörs via inspelade videoförhör. Det som gör att rätten 
väljer att se A:s version som trovärdig är att hon hållit fast vid sin berättelse medan de 
tilltalade och deras vittnen ändrat sina utsagor under tidens gång. Samt att hon har oberoende 
myndighetspersoner som vittnar till hennes fördel. Angående de tilltalades vittnen och deras 
redogörelser anser rätten följande: 
 
”Enligt tingsrättens mening har de hörda personerna inte kunnat ge någon godtagbar 
förklaring till varför deras utsagor nu skiljer sig från vad de tidigare har uppgett.” 
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8.6. Analys Fall 3 

8.6.1. Språkbruket 
I denna dom finns det olika former av språkbruk och vokabulärer; juridisk vokabulär, 
hedersvokabulär, rättsmedicinsk vokabulär och det förekommer även vardagsspråk. I en dom 
ändras det vardagliga språket och anpassas efter det sammanhang det befinner sig i. Ibland 
används dock vardagsspråket för att betona vissa punkter eller för att behålla äktheten i 
beskrivningen av händelseförloppet och för att väcka känslor. Vardagsspråket bidrar till 
dramatiseringen av händelseförloppet medan det juridiska språket bidrar till distanseringen, en 
distansering som är nödvändig i rättssystemet, som ju anses vara objektivt i sig. Situationen 
ska beskrivas utifrån lagens rekvisit och den juridiska terminologin överordnas därför 
vardagsspråket.  
Språket kan användas för att dramatisera och väcka känslor, och vid beskrivningen av själva 
händelseförloppet används inte ett juridiskt, distanserat språk utan vardagsspråk. Att använda 
ett vardagsspråk i denna del av domen bidrar till att läsaren får en närmare beskrivning av 
händelsen, och läsaren kan lättare sympatisera och identifiera sig med offret. Läsaren kan 
också lättare relatera till grymheten i brottet när det beskrivs med ett vardagsspråk. Domar har 
olika begrepp och uttryckssätt som bidrar till det generella intrycket beroende på brottets art. I 
domar med hedersbakgrund finns det sätt att uttrycka sig som förmedlar detta. I denna dom 
finns det ord och uttryck som tydligt förmedlar att det är en dom med en hederskontext. 
Språket bidrar i sitt val av ord och begrepp till intrycket som läsaren får, i denna dom 
förmedlar språket ett brott med ett hedersmotiv. 
 
Det finns även inslag av en rättsmedicinsk vokabulär, men detta är inte dominerande då 
brottet skedde utanför Sverige och det svenska rättsväsendet inte fick möjlighet att utföra en 
rättsmedicinsk undersökning. Trots att det finns inslag av denna form av vokabulär är det 
troligtvis mindre än om mordet hade skett i Sverige.  

8.6.2. Offer- och gärningsmannaroller 
I denna dom står två farbröder åtalade för att ha mördat sin brorsdotter och rättsligt finns det 
ett offer och två gärningsmän. Det finns alltså ett primärt offer och två primära gärningsmän. 
Ur texten framgår det dock ett ytterligare offer, den mördades syster. Systern blir ett 
sekundärt offer. Eftersom M dog kan hon inte själv förmedla sin syn på situationen, istället tar 
systern på sig det ansvaret. När systern väljer att berätta vad som skedde skapar det ytterligare 
konflikter mellan henne själv och familjen och hon får en stark hotbild riktad mot henne. I och 
med att hotbilden skiftar från M till A blir A ett ytterligare offer. Hon är också offer i den 
meningen att hon har förlorat en syster och i förlängningen sin familj. 
 
I domen är inte pappan en av de åtalade, men eftersom rätten väljer att tro på A:s berättelse 
och se henne som den trovärdiga parten i detta mål påverkar det i förlängningen synen på 
pappan. I A:s utsaga beskriver hon hur pappan var delaktig i händelseförloppet genom att han 
utövade fysiskt våld när han försökte hindra A från att hjälpa M. Detta åskådliggör 
händelseförloppet och pappan blir i läsarens ögon en sekundär gärningsman, trots att han inte 
är åtalad.  

8.6.3. Identiteter som skapas  
I domen tar mamman inte stor plats och nämns främst i redogörelsen för händelseförloppet, i 
de korta stycken där hon beskrivs, står det att hon har problem och går hos en psykolog samt 
att hon är beroende av socialbidrag. Detta skapar en bild av en nedbruten kvinna. Mammans 
identitet blir att hon är en arbetslös, socialbidragsberoende, invandrad kvinna vars man och 
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familj förtrycker henne. Pappan i familjen beskrivs på liknande sätt som modern, men får, 
tillsammans med farbröderna, rollen som förtryckare och de som vidmakthåller de patriarkala 
strukturerna i familjen.  
 
Bröderna och fadern blir de onda, och i förlängning de kallblodiga mördarna. Farbröderna 
döms för det dåd de blev åtalade för. Det innebär att de i samhällets ögon är skyldiga 
gärningsmän. Farbrödernas tillvägagångssätt vid utförandet av dådet samt att de fanns 
skyldiga ger dom identiteten som kallblodiga mördare.  
 
Systern, i och med hennes agerande vi tidpunkten för mordet och hennes agerande därefter, 
har bidragit till att ge henne identiteten som offer och som hjältinna som vågar gå emot sin 
egen familj för att berätta sanningen om vad som skett. Hon glorifieras och lyfts upp i 
sammanhanget som den enda trovärdiga. Men hon är inte ensam om att få denna identitet, 
trots att M inte överlevde har hon fått identiteten som martyr, som dog för sin vilja att leva 
fritt.  

8.6.4. Omskapandet av berättelser in i den juridiska kontexten 
Rätten gör en noggrann värdering vem de anser vara den trovärdiga i detta sammanhang, och 
kommer till slutsatsen att det är A. I och med denna slutsats förkastar man de tilltalades och 
deras stödvittnens utsagor. Om man tittar på hur berättelserna skiljer sig åt ser man att de 
tilltalade förklarar händelseförloppet och sitt beteende på ett sätt som tar bort skuld från dem 
själva. Enligt de tilltalade har de endast gett råd, medan A säger att de hotade. De skyller 
mordet på pappan (som inte är med på rättegången och som ej var åtalad) men anledningen 
till det är att ge heder åt pappan, då det är hans ”plikt” att lösa problemet när det gäller en av 
hans döttrar. Berättelsen är en historia om heder som har anpassats in i den juridiska 
kontexten. Detta bidrar till att berättelserna antar en speciell form i domen. Vissa 
omständigheter tas upp som bakgrund till mordet; konflikterna i familjen gällande de olika 
levnadssätten och faderns uppfostransregim nämns och diskuteras. Berättelserna om heder har 
tagits in i rättssystemet, där de ej benämns heder, men där man ändå tydligt kan se detta.  

8.7. Fall 4  
Familjen, bestående av mamma, pappa och sex barn, kom till Sverige 1992. Dottern Z är 
nummer fyra i syskonskaran. Z har av föräldrarna misshandlats, trakasserats och kallats för 
okvädningsord och syskonen har deltagit. Z har gett uttryck för att vilja leva sitt eget liv, mer 
likt sina svenska kamraters. Dessa trakasserier pågår länge och kulminerar i att Z hoppar ut 
från fönstret från tredje våningen – nio meter från marken. Föräldrarna döms i Högsta 
Domstolen till fängelse 1 år och sex månader för grov fridskränkning. De olika 
rättsinstanserna säger olika om brottet skulle vara hedersrelaterat; tingsrätten menar att 
motivet inte har någon avgörande betydelse, Hovrätten nämner inte alls heder och Högsta 
Domstolen menar att det inte kan anses vara utrett att det var hedersbrott.  

8.7.1. Tillämpning av teoretiska analyspunkter 

Språkbruket 

Exemplifiering utifrån empirin  
I den här domen kan fyra vokabulärer urskiljas, en juridisk vokabulär, en hedersvokabulär, en 
vokabulär som beskriver gärningarna samt en vokabulär som beskriver konsekvenserna av 
gärningarna.  
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Språket i denna dom är till största delen juridiskt, med ord och uttryck som; tillmälen, 
kränkningar, gärningarna, tilltalade, skuld och rubriceringsfrågor, nekar, erkänner, 
misshandlat, hotelser, förundersökningsprotokoll, anmäla, påföljd, grov fridskränkning, 
huvudförhandling, förhör, åtal, tillförlitliga uppgifter. 
 
Det finns en hedersvokabulär med ord och uttryck som; skämmer ut familjen, heder, faller ur 
ramen, dåligt rykte, leva lite friare, trakasserier, sexuella erfarenheter, skickad till Kosovo, 
bortgift, hedersrelaterad brottslighet, fläcka familjens heder, talisman.  
 
”Hon (Z, förf. anm.) har gett uttryck för att vilja leva sitt eget liv och anpassa sig mer efter 
vad hennes svenska kamrater gör.” 
 
”Det är bättre att du dör än att vi får dåligt rykte.” 
 
En vokabulär som beskriver gärningarna som Z har blivit utsatt för, med ord och uttryck som: 
kasta fjärrkontrollen, tilldelat slag med sopkvast, sparkat på höger lår, hotat att döda, dragit i 
håret, tilldelat en spark i ryggen, strupgrepp, slagit hennes huvud i väggen, misshandlat, 
utdelat slag med yxskaft, kränkande tillmälen, slog med hammarskaft, okvädningsord, slag i 
ansiktet – käftsmäll, knytnävsslag på kindbenet, spö, dödshot, piskade med skohorn, hårda 
örfilar.  
 
Ord som beskriver konsekvenserna av gärningarna; bulnader, smärta, blåmärken, ömhet, 
svullnad, blödande fläskläpp, illa tilltygad.  

8.7.2. Offer- och gärningsmannaroller 

Exemplifiering utifrån empirin 
Denna dom handlar om ett offer, Z och två gärningsmän, föräldrarna. Z är det primära offret 
och föräldrarna de primära gärningsmännen. I domen får Z rollen som utsatt offer för sin 
familj: 
 
”Familjen tvingade henne dock att under långvariga sittningar i familjens vardagsrum lyssna 
på hur dålig hon var i olika hänseenden.” 
 
I domen får föräldrarna rollen som förövare som arbetar tillsammans för att kränka sin dotter: 
 
”Det görs gällande att den i åtalet påstådda misshandeln genomgående utfördes av makarna 
tillsammans och i samråd, även om det rent fysiskt bara var den ena av makarna som gick till 
angrepp.” 
 
Mamman och pappan får som individer och separerade från varandra rollen som 
gärningsman:  
 
”Modern slog henne också i ansiktet med det som Z kallar ’käftsmäll’.” 
 
” L hämtade en yxa och slog upprepade slag med skaftet mot Z:s huvud. Han tog tag med 
bägge händerna runt hennes hals och lyfte upp henne från golvet.” 
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8.7.3. Identiteter som skapas 

Exemplifiering utifrån empirin 
Det går att urskilja fyra identiteter, dessa är: identiteten som ”invandrarflickan som ville leva 
svenskt”, identiteten som ”lögnare”, identiteten som ”dömda brottslingar” samt identiteten 
som ”dåliga föräldrar”.  
 
I denna dom får Z identiteten som invandrarflickan som ville leva svenskt:  
 
”Hennes brott var att hon ville leva lite friare, att hon ville gå på stan och t.ex. titta på kläder 
som andra flickor i den åldern. ” 
 
I den här domen är det Z som får identiteten som lögnare, eller otillförlitlig: 
 
”Z har emellertid i hovrätten vidgått att hon medvetet gjort en osann anmälan mot L för att 
ha sparkat henne på låret. Vid sådant förhållande kan det inte rimligen uteslutas att hennes 
berättelse kan vara oriktig även i andra avseenden.” 
 
Föräldrarna får, eftersom de döms, identiteten som dömda brottslingar, men också som dåliga 
föräldrar: 
 
”Beträffande Z bör beaktas att båda föräldrarna, som skulle utgöra hennes trygghet, utsatt 
henne för misshandel i det gemensamma hemmet.” 

8.7.4. Omskapandet av berättelser in i den juridiska kontexten 

Exemplifiering utifrån empirin 
De tilltalade står åtalade för grov fridskränkning, vilket påverkar utformningen av domen då 
man måste gå igenom alla de händelser som står som grund för åtalet. En efter en redovisas 
tillfällena som åtalet bygger på, redogörelsen av berättelsen blir därmed påverkad av åtalets 
form: 
 
”Var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av Z:s integritet och 
gärningarna har varit ägnade att allvarligt skada hennes självkänsla”  
 
Vad de olika instanserna säger angående om brottet har ett hedersmotiv skiljer sig åt; 
tingsrätten menar att motivet inte har någon avgörande betydelse, hovrätten nämner inte heder 
och högsta domstolen skriver att det inte kan anses utrett att det var hedersbrott. Föräldrarna 
var mycket intresserade av Z:s sexualliv och hur hennes beteende påverkade deras 
rykte/heder.  
 
”Fadern trodde att hon hade sex med honom; de tror alltid att hon har sex fast hon inte har 
det.” 
 
”Modern sa bland annat åt henne att hon skämde ut familjen, att hon skulle få 10 000 kr om 
hon gick till en doktor och fixade så hon blev oskuld (…).” 
 
I denna dom finns främst två berättelser; föräldrarnas och Z:s. Rätten väljer att se Z:s 
berättelse som den sanna, då de ser henne som den trovärdiga. 
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 ”Den omständigheten att hon, till följd av den besvärliga situation hon under årens lopp haft 
i familjen, till och från kan ha använt lögnen som ett slags överlevnadsinstrument har 
naturligtvis ingenting att göra med hennes trovärdighet i det nu aktuella sammanhanget.” 
 
I en senare instans (hovrätten) kommer det fram att Z har ljugit om en händelse, vilket gör att 
domstolen ändrar sin värdering om hennes trovärdighet och anser att det nu är svårare att 
värdera hennes som trovärdig, även i andra fall. I och med att man anser att Z:s trovärdighet 
minskar anpassas berättelsen efter denna utveckling i domen. Man väljer att endast döma 
föräldrarna för de brott som kan bekräftas av objektiva utomstående. Z:s trovärdighet 
påverkar berättelsen när den kommer in i den juridiska kontexten. Domstolen säger följande:  
 
”Vid sådant förhållande kan det inte rimligen uteslutas att hennes berättelse kan vara oriktig 
även i andra avseenden.” 

8.8. Analys fall 4 

8.8.1. Språkbruket  
I denna dom påverkas vokabulären av åtalet. Denna dom behandlar ett grovt fridsbrott, det är 
därför viktigt att man går igenom de enskilda händelserna som ligger till grund för åtalet. 
Språket får en brottsinriktad vokabulär som beskriver gärningarna, orden beskriver hur brottet 
gick till och hur offret upplevde situationen. I domen tar de fram de fakta som är relevanta för 
att få en klar beskrivning av brottet och hur gärningsmännen kontinuerligt har agerat på ett 
otillåtet sätt, språket påverkas i sin tur av detta. Det juridiska språket påverkas också av vilket 
brott som behandlas. Den juridiska vokabulären domineras av ord som beskriver åtalet, t.ex. 
misshandel och olaga hot osv. Eftersom det är en dom med en hederskontext påverkas språket 
även i detta avseende. Det påverkar helhetsbilden av domen och det påverkar de enskilda 
individernas utsagor. Deras sätt att beskriva vad som skett påverkas av den kontext de har sitt 
ursprung i, i detta fallet är det en hederskontext. Föräldrarna har fokus riktat mot dotterns 
sexualitet och det beskrivs hur hennes handlingsmöjligheter är begränsade.  

8.8.2. Offer- och gärningsmannaroller 
I denna dom finns det ett primärt offer, Z, och två primära gärningsmän, L och F. Rätten 
stiliserar och betonar specifika händelser för att bibehålla detta intryck hos läsaren. Om det 
sker något som besudlar denna bild kan rätten välja att agera på två sätt. Det ena är att försöka 
bevara offret som offer genom att ge förklaringar till vad som skett, eller så väljer rätten att 
distansera sig från offret. I denna dom framkommer det att det primära offret, Z, har ljugit om 
en incident. Rätten väljer i detta fall att distansera sig från offret och ifrågasätta hennes 
trovärdighet. Z:s status som offer minskar när hon erkänner att hon ljugit om en sak och rätten 
omvärderar hennes trovärdighet och nedgraderar den. Det är således väldigt viktigt att offret 
beter sig som ett offer, som den goda och ärliga människan, annars kan följden bli att hela 
utsagan omvärderas. Rätten resonerar att om man ljuger om en sak så är det fullt möjligt att 
resten av utsagan därmed inte är sann. De tar inte in i beräkningen att man bara är en 
människa och det finns bakomliggande orsaker till varför man agerar som man gör. Det skulle 
ju kunna finnas olika anledningar till att man inte talar sanning, anledningar som möjligtvis 
skulle påverka rättens bild av offret som en person som far med osanning. I detta fallet påstod 
Z att anledningen till att hon ljög var att hon inte ville att modern också skulle hamna i 
fängelse. 
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8.8.3. Identiteter som skapas 
Det skapas olika identiteter när ett fall hamnar i den juridiska kontexten och så även i detta 
fallet. I många fall vägs trovärdigheten i berättelserna, från offret och gärningsmännen, mot 
varandra. Och det är den som anses mest trovärdig vars berättelse blir sanning i denna 
kontext. I detta fallet finns det speciella omständigheter som bidrar till att offret får identiteten 
som lögnare istället för gärningsmännen som döms. Z erkänner i domen att hon vid ett tillfälle 
ljög om en händelse och detta väljer domstolen att se som en avgörande bekännelse. De påstår 
att hennes berättelse på grund av bekännelsen kan vara oriktig i andra avseenden och genom 
det uttalandet stämplas hon som en lögnare, hon får därmed identiteten som en lögnare.  
Men det är inte den enda identiteten som hon får, för trots att rätten inte värderar hennes 
trovärdighet högt så döms föräldrarna för fridsbrott. Genom att rätten dömer till hennes favör 
kvarstår lite av hennes trovärdighet och det framkommer ur hennes utsaga, identiteten av en 
ung flicka som vill vara som alla andra och leva fritt. Hon vill vara som alla unga flickor i den 
åldern, och att kunna agera som dem genom att sminka sig och klä sig som hon vill. Hon får 
identiteten som tjejen som ville leva svenskt. Hon återskapas som offer och blir den som 
kämpar mot det patriarkaliska systemet inom familjen, och mot sina föräldrar. Föräldrarna får, 
i och med att de döms och det språk som används i domen när man beskriver brotten, 
identiteten som dåliga föräldrar. I beskrivningen av händelseförloppet och de enskilda 
händelserna då Z blivit utsatt för misshandel och olaga hot använd i läsarens ögon relativt 
explicita begrepp för att tydliggöra vad hon har blivit utsatt för. Detta i sin tur bidrar 
ytterligare till att skapa och cementera identiteten som dåliga föräldrar. Föräldrarna 
demoniseras och blir de onda i detta sammanhang. Ytterligare en identitet som skapas för 
föräldrarna är identiteten som dömda brottslingar. Brottslingar som har blivit dömda för att 
utfört systematisk misshandel och kränkningar gentemot sin dotter.     

8.8.4. Omskapandet av berättelser in i den juridiska kontexten 
Med anledning av att det handlar om ett fridsbrott med en hederskontext så ser berättelserna 
annorlunda ut än om det varit en annan form av åtal. Hur berättelserna ser ut påverkas av 
lagens rekvisit och därför anpassas berättelserna till brottets art. Rätten har en mycket tudelad 
syn på verkligheten och människor; de är antingen goda eller onda – antingen är det svart eller 
vitt – och det finns inga gråskalor. Detta synsätt kan skapa svårigheter inom rättsväsendet när 
individerna inte passar in i den här bilden av att vara helt ond eller fullkomligt god. 
Människor är varken eller och har båda elementen inom sig. När en person som rätten anser 
vara god, agerar på ett vis som i rättens ögon avviker från ett ”rätt” sätt att agera uppstår det 
en konflikt inom domstolen, vilket kan påverka deras sätt att döma. Det är det som skedde i 
denna dom. Z avviker från denna bild av godhet som har skapats kring hennes gestalt. Rätten 
får svårt att bedöma vad som är sanningen. Med anledning av hur rättssystemet är uppbyggt 
måste ett visst mått av dualistisk logik finnas för att man ska kunna se skillnad på ”offer” och 
”gärningsman”, men rätten drar det till extrema ytterligheter när de ser verkligheten så 
svartvit.  
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9. Sammanfattande analys och koppling till teoretiska 
utgångspunkter 
I detta avsnitt sammanfattar vi resultatet av analysen av domarna utifrån de fyra 
analysverktygen och kopplar till de teoretiska perspektiven.  

9.1. Språkbruket 
Enligt Svensson (1997) blir språket och symbolerna ett filter genom vilket vi uppfattar och 
förstår tillvaron och språket får en normativ verkan. Språket får därmed en avgörande 
betydelse för de normer som finns i samhället. Språket i domar får en maktroll för de 
strukturer och normer som skapas. När texten i domen betonar och belyser vissa aspekter 
bidrar språket till att skapa den sociala verkligheten. Kolfjord menar att språket påverkar hur 
man som läsare blir medveten om de roller som texten i domen förmedlar. Språket får därmed 
en avgörande roll i domtexterna. Genom förstärkande ord och olika former av vokabulärer 
skapar rätten en text som kommer att påverka synen på de delaktiga i domen och få 
återverkningar på deras sociala verklighet. Det dominerande språkbruket i domarna är den 
juridiska vokabulären samt hedersvokabulären. I domar kan man inte undgå att använda sig 
av en juridisk vokabulär, språket antar denna specifika form på grund av behovet av att ha 
benämningar för det som är specifikt för rättsystemet. En vardaglig situation ska i rätten 
beskrivas utifrån lagens rekvisit och det juridiska språket får därmed en dominerande roll i 
utformningen av texten. Konflikten kläs i juridiska termer. Denna vokabulär är fundamental 
för utformningen av domtexterna, men påverkas i sin tur av brottets karaktär. Det juridiska 
språket bidrar till en distansering, med anledning av att rättsystemet anses vara en objektiv 
instans utan emotionella eller subjektiva inslag.  
 
De domar vi har studerat har hedersvokabulären gemensamt. I domarna används ett språk om 
heder både av rättssystemet och av de civila. Genom denna vokabulär skapas en bild av 
hederstänkandet, där begrepp såsom skam, heder och rykte är centrala. Det kommer fram 
aspekter i hemförhållandena som inte skulle vara relevanta i andra typer av brottsmål; till 
exempel diskuteras flickornas kläder och eventuella sexuella aktivitet. Skälet till att detta 
diskuteras i domarna är att de tilltalade, och de målsägande, använder sig av ett hedersspråk. 
Som en konsekvens av detta tar rätten upp det som anses vara relevant inom hederstänkandet. 
Hedersspråket, med sitt fokus på skam, heder, rykte och sexualitet, kan bidra till ett 
särskiljande, ett skapande av ”vi och dom”-tänkande där ”de” ses som totalt annorlunda 
jämfört med hur ”vi” är. Anledningen till detta kan vara att Sverige främst är ett 
individfokuserat samhälle, där man betraktas som enskild individ. När man lever i ett 
individualistiskt samhälle, går individen före kollektivet. I denna form av samhälle kan det 
vara svårt att relatera till ett hederstänkande, då många av de ting som prioriteras i ett 
samhälle där man lever med gruppen i centrum, ett holistiskt samhälle, inte prioriteras i ett 
individualistiskt samhälle såsom skam, heder, rykte och sexualitet.  
 
Det förkommer även vokabulärer som är specifika för en enskild dom eller som endast går att 
finna i ett fåtal av domarna. Några exempel på detta är vardagsspråk, rättsmedicinsk 
vokabulär, vokabulär som beskriver gärningarna samt vokabulär som beskriver 
konsekvenserna av gärningarna. Vardagsspråk går att finna i tre av domarna och används för 
att beskriva och dramatisera händelseförloppet, läsaren kan därmed lättare sympatisera och 
identifiera sig med offret. Vardagsspråket används för att väcka känslor och blir en kontrast 
till det distanserande juridiska språket. En rättsmedicinsk vokabulär finns inte i alla domar 
och detta är en konsekvens av åtalet. I en mordrättegång är det av vikt att man har en 
rättsmedicinsk undersökning medan det inte är behövligt när det handlar om t.ex. grov 
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fridskränkning. Denna vokabulär används bl.a. för att beskriva offrets skador och därmed fås 
tillgång till fysisk bevisning av hur mordet har skett. De vokabulärer som är specifika för 
endast en dom i det empiriska underlaget är den vokabulär som beskriver gärningarna samt 
den som beskriver konsekvenserna av gärningarna. Dessa två vokabulärer finner vi i en dom 
som åtalar för grov fridskränkning och detta påverkar i sin tur det språkliga upplägget av 
domen. Vid ett åtal för fridskränkning är det av vikt, med anledning av hur lagens rekvisit ser 
ut, att man kan påvisa ett upprepat mönster av misshandel och kränkningar och hur offret 
upplevde dessa situationer. Rätten måste därmed gå igenom varje enskild händelse som ligger 
till grund för åtalet.  

9.2. Offer- och gärningsmannaroller 
Det finns primära offer och gärningsmän, men det framkommer i texten likaså sekundära 
offer och gärningsmän. I de flesta domarna är dessa inte delaktiga parter i målet. Med primära 
offer och gärningsmän åsyftar vi offret som har blivit utsatt för de brott som de primära 
gärningsmännen står åtalade för. Sekundära offer- och gärningsmannaroller skapas genom 
textens utformning och beskrivningen av de övriga delaktiga i fallet. I ett rättsfall är det 
viktigt vem som anses vara trovärdig, detta påverkar hur rätten väljer att hantera bevisningen 
eller de stödjande utsagorna. Om rätten anser att offret är den trovärdiga i sammanhanget är 
det viktigt att de uppfattar denne som ett faktiskt offer. Om rätten finner anledning att 
ifrågasätta offrets trovärdighet kan man urskilja två vägar för rätten att välja mellan. Den ena 
innebär att de anstränger sig för att bibehålla bilden av offer, genom att bortförklara offrets 
tvivelaktiga beteende. Den andra vägen innebär att de distanserar sig från offret och 
omvärderar offrets trovärdighet. Detta går att relatera till rättens dualistiska logik att ha rätt 
eller fel. Kolfjord menar då att rätten konstruerar en förövare och ett offer och förmedlar en 
bild av den onda förövaren och det goda offret. Offret måste framstå som alltigenom god för 
att trovärdigheten ska bestå. Många gånger när det framkommer fakta som kan bidra bilden 
blir skev kan rätten få det svårt att bibehålla synen på offret som den alltigenom goda.  
 
Det är främst personer som inte är åtalade men kan även vara personer som är åtalade men 
inte döms. I fall 3 är pappan sekundär gärningsman, för att han beskrivs som medhjälpare av 
systern, men eftersom han inte står åtalad och inte döms anses han inte vara en primär 
gärningsman. I fall 1 är föräldrarna sekundära gärningsmän, de är åtalade för mordet döms 
inte på grund av otillräcklig bevisning och rätten finner det ej ställt utom rimligt tvivel att 
föräldrarna deltog i mordet.  I fall 1 är det den unga sonen som döms, enligt FN är det vanligt 
att förövaren i hedersmord är den yngre manliga familjemedlemmen anledningen till detta är 
att den får ett mildrare straff på grund av den är omyndig. I de övriga domarna finner man 
endast primära offer och gärningsmän.  

9.3. Identiteter som skapas 
Även i skapandet av identiteter spelar trovärdigheten en stor roll. Beroende på om rätten tror  
på offrets eller på åklagarens berättelse får gärningsmannen automatiskt, om den har förnekat 
brottet, ett antal nya identiteter. Den åtalade får identiteter såsom lögnare, skyldig och dömd 
brottsling och i vissa av domarna kallblodig mördare, förtryckare och kalla och råa 
misshandlare. Dessa identiteter skapas genom texten och beskrivningen av händelseförloppet, 
när man väl har fått en identitet är det svårt att frångå den. Andra identiteter som skapas är i 
exempelvis fall 1, där föräldrarna inte döms men där texten i domen skapar intrycket av att de 
har varit delaktiga i mordet men att rätten ej kan bevisa detta. På det sättet ses de som lögnare 
och troliga mördare. Detta ger återverkningar för individen i samhället, särskilt när fallet varit 
mycket omskrivet i media, och identiteterna lever vidare även utanför rättssystemet. Kolfjord 
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uppger att rättens påverkan på omgivningen kommer inte bara att påverka den dömdes 
identifikationsprocess men kommer även att påverka den dömdes möjligheter i samhället.  
 
I de flesta av domarna återfinns identiteten som ”invandrarflickan som ville leva svenskt”, 
tjejerna har gemensamt att de alla uttryckte en vilja att gå emot familjens traditioner och 
normer och istället vara fri att göra sina egna val. När flickan vill leva mer fritt och enligt det 
individualistiska synsättet, med henne som individ i fokus, uppstår det en konflikt med 
familjen som vill behålla henne i kollektivet. Det uppstår därmed en konflikt mellan det 
individualistiska och det holistiska synsättet. Det blir en kamp mellan individen och gruppen. 
Denna kamp att få leva fritt har lett till att de fått identiteten som offer genom de 
konsekvenser som familjens beteende har fått. En ytterligare identitet som kan urskiljas är 
identiteten som ”hjältinnan” som trotsar sin familj med risk för sitt eget liv.  

9.4. Omskapandet av berättelser in i den juridiska kontexten 
I domarna framkommer det ett antal berättelser som skiljer sig åt på flera punkter, när rätten 
finner sig i denna situation väljer de att fokusera på någon eller någras berättelser som de 
anser vara rättsligt relevanta och trovärdiga. Den trovärdiga berättelsen görs till sanning och 
ställs emot de berättelser som avviker från denna ”sanning”. Ur ett perspektiv kan man se det 
som att rätten väljer att tolka händelser på ett sätt, när man lika gärna skulle kunna tolka det 
på något annat sätt. Enligt Eva- Maria Svensson (1997) är rätten inte opartisk och neutral när 
det gäller alla människor, den är inte objektiv. Det subjektiva tyckandet blir avgörande när 
man väljer den man anser är trovärdig. Rätten väljer en version som den anser vara den sanna 
och utgår ifrån den när de värderar avvikande versioner av händelseförloppet.  Kolfjord håller 
med att rätten och dess representanter har olika tolkningsramar beroende på klass, kön och 
etnicitet, konsekvensen  av detta kan vara att man tolkar samma fenomen annorlunda.  
 
Vad som är rättsligt relevant beror på vilket brott det handlar om då berättelserna anpassas 
efter lagens rekvisit. De studerade domarna behandlar tre olika typer av brott; mord, grovt 
fridsbrott och misshandel och olaga hot. Rätten anpassar individernas berättelser efter vad 
rätten anser vara relevant och tar inte hänsyn till individernas egna uppfattningar om vad som 
är relevant. Detta kan göra att berättelserna skiljer sig åt från hur personerna själva upplever 
dem.  
 
När berättelserna hamnar i ett rättsligt sammanhang reduceras den komplexa sociala 
realiteten, ett exempel på detta är att rätten har ett dualistiskt sätt att betrakta människorna och 
händelserna som behandlas i domstolen. Människornas tillskrivs karaktärer så som skyldiga 
och oskyldiga - onda och goda. Då människor har båda elementen i sig gör att det skapas 
svårigheter i rättssystemet när individerna inte passar in mallen att vara antingen eller.  
 
Alla dessa fyra domar är berättelser om heder, dock diskuterar rätten ej detta i alla domarna. 
FN:s kriterier för vad som anses vara brott med hedersmotiv överensstämmer med de fyra 
domarna. Brotten är sanktionerade av familjen och utförs av manliga släktingar gentemot 
flickorna som har gått emot de normer som familjen har. I och med att de bröt mot normerna 
underminerade de genom sin olydnad den manliga hedern. Denna olydnad sanktionerade och 
bestraffades genom misshandel och mord. I fall 1 finns det vissa diskrepanser, dock inte 
tillräckligt för att bortse från att mordet var utfört med ett hedersmotiv. De diskrepanser som 
framstår är att offret är en man och att han ej var släkt. De kriterier som överensstämmer med 
att det var ett hedersbrott är att brottet var planerat och sanktionerat av flera, det var till följd 
av dotterns olydnad och att hon bröt mor familjens normer samt att dådet utfördes av en yngre 
familjemedlem för att på detta viset försäkra sig om ett lägre straff. I fall 1 fastställer rätten att 
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motivet var heder men de fullföljer inte denna tankegång, detta blir tydligt när de dömer 
endast en person för dådet. Att motivet till dådet är heder har ingen straffrättslig relevans, då 
det ej finns i lagen. Detta gör att rätten missar det som är specifikt med hedersbrott, 
exempelvis det att det handlar om fler än en gärningsman och att dådet är planerat och 
sanktionerat av släkten. I fall 4 diskuterar rätten om motivet till gärningarna var heder, men 
den högsta instansen kommer fram till att det ej kan anses utrett att det var så. I fall 2 
diskuteras inte heder överhuvudtaget och detta gör att rätten inte reflekterar över att flickan 
skulle kunna vara i fara att möta samma öde som sin mamma, dvs. att bli mördad av en 
familjemedlem. Flickan är själv medveten om den fara hon befinner sig i, hon har en stark 
rädsla för att hennes pappa och bror ska döda även henne. I fall 3 diskuterar man inte heder, 
men ser att det var flera gärningsmän inblandade i dådet och rätten tar omedvetet hänsyn till 
vissa aspekter som är specifika för hedersrelaterade brott, då två av släktingarna döms. Rätten 
utgår från det traditionella och individualistiska sättet att tänka. När rätten försöker applicerar 
detta individualistiska synsätt på ett holistiskt kollektiv uppstår en konflikt i hur man ska 
behandla och beskåda fallet. Rättssystemet får problem när det kommer i kontakt med dessa 
fyra rättsfall i och med att familjerna och individerna har sina rötter i ett holistiskt samhälle, 
där det är kollektivet som handlar och inte individen.  
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10. Slutdiskussion  
Vår ambition med denna uppsats är att göra en diskursiv studie av domar där brottet hade ett 
hedersmotiv. Detta för att belysa domstolens behandling av fall med hedersbakgrund. Vi ville 
se hur rätten konstruerar verkligheten i en hederskontext och undersöka hur rätten behandlar 
dilemmat av att döma i fall där kontexten skiljer sig åt från det traditionella rättsliga 
sammanhanget. Hur lyckas rätten applicera sina värderingar och normer på ett sammanhang 
vars normer och värderingar avsevärt skiljer sig åt? Vi ville undersöka vilka beskrivningar av 
heder som framkommer i domarna. I följande text kommer frågeställningarna i denna uppsats 
att diskuteras och analyseras utifrån resultatet: 

10.1. Konstruktionen av människor och berättelser i den rättsliga kontexten 
Hur konstrueras människorna och deras berättelser i det rättsliga sammanhanget? 
Genom våra analysverktyg fann vi att människor, via språkbruket i domen, får ett antal nya 
identiteter och roller i den rättsliga kontexten. Dessa roller kan även ha återverkningar för 
individerna utanför rättssystemet, det är beroende på faktorer som t.ex. domslutet och medias 
framställning av de inblandade personerna och fallet.  Vi anser att rätten och media samspelar 
i att skapa den sociala verkligheten, att rätten och media båda dömer och framställer dessa 
individer som skyldiga gärningsmän bidrar till att ändra och konstruera nya identiteter för 
dessa människor. Rätten väljer ut vem, och i förlängningen, vilken berättelse som kan anses 
vara trovärdig och denna berättelse görs till sanning. Trovärdighet är viktigt i rättens ögon, 
om man avviker bara det allra minsta kan rättens värdering ändras. Rätten har svårt att hantera 
och ta hänsyn till individers olika sidor, offren måste vara goda och bra personer och det är 
viktigt att de beter sig som offer. Detta är ett problem, då man kan anta att det finns väldigt få, 
om ens några, människor som är perfekta och aldrig gör något fel eller omoraliskt. I denna 
aspekt anser vi att rättens subjektivitet kommer fram i domarna när de i vissa fall väljer att 
bortförklara det beteende som inte stämmer överens med perfektion och i andra fall när ett 
inperfekt beteende orsakar en hel omvärdering av berättelsen. Berättelserna förenklas när de 
kommer in i den rättsliga kontexten och görs om till antingen sanningar eller lögner. Vi anser 
ytterligare att rätten har problem med individer som inte passar in i den dualistiska mallen, 
och med människor vars tänkande är kollektivt. Denna konflikt mellan det holistiska och 
individualistiska synsättet kan bidra till att rätten missar viktiga aspekter i fallet som skulle 
kunna innebära att flera gärningsmän döms.  

10.2. Rättens värderingar och normer applicerade inom hederskontexter 
Hur applicerar rätten sina värderingar och normer på dessa hederskontexter? 
Genom att utgå från samma principer som gäller för traditionella brott, utgår de från att det 
handlar om en gärningsman och ser inte det specifika med hedersrelaterad brottslighet. När de 
gör detta skapas problem med att hantera dessa händelser och, trots viljan, kan inte rätt 
personer fällas. Detta manifesterar sig i hur de tolkar människornas intentioner med sina 
handlingar. De har sin utgångspunkt om att det som skett är ett traditionellt brott och 
handlingar får en annan betydelse än om man hade betraktat brottet från en hederssynvinkel.  
Vi anser att i dessa fall måste rätten kunna justera sitt sätt att tänka för att komma tillrätta med 
denna sorts brottslighet, som utgår från andra värderingar och normer. Vår uppfattning är att 
rätten måste ta hänsyn till att det skiljer sig, i tankesätt, i beteende, i värderingar, i normer. 
Man ser tydligt att rätten har en preferens mot flickan som ville leva svenskt och därmed utgår 
från det individualistiska synsättet. Hennes historia blir i dessa domar, nästan utan undantag, 
sedd som sanning och rätt och därmed blir den motsägande berättelsen osann.  
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10.3. Hedersskildringar 
Vilka skildringar av heder framkommer i domarna? 
Genom språket framkommer berättelser om heder trots att heder, straffrättsligt sett, inte är 
relevant. Hedersberättelserna framkommer i beskrivningen av händelseförloppen och i de 
delaktigas utsagor, i gärningsmännen likväl som i de målsägandes utsagor. Heder är ett tydligt 
inslag i alla domar vi studerat, trots att rätten inte diskuterar detta i alla fall. Vi anser att det är 
viktigt att belysa heder i den rättsliga kontexten och det blir således, i förlängningen, 
angeläget att heder ska finnas med i lagtexten. Det skulle öka möjligheterna för rätten att 
döma fler gärningsmän, dvs. de som varit med och planerat dåden. Polisen och rättssystemet 
skulle få arbeta mer aktivt med dessa frågor och få mer kunskap att se det specifika med dessa 
brott. Man kan i texterna i domarna utläsa FN:s kriterier för hedersbrott, vilket understödjer 
deras definition och innebär att det är en definition som man kan utgå ifrån. Ett av fallen vi 
studerat berör ett hedersmord på en man vilket inte påverkar användbarheten av FN:s 
definition, då de även skriver om att män som har varit delaktiga i förlusten av kvinnans 
renhet mördas av hedersmotiv. Eftersom det går att utläsa dessa kriterier i de olika offrens 
utsagor är det berättelser om heder man läser. Indirekt säger rätten att det är hedersmotiv 
bakom handlingarna när de väljer att tro på flickan och hennes berättelse.  

10.4. Brister i metod 
Det är en fördel med vår metod att våra analysverktyg är speciellt utformade efter våra 
frågeställningar och den belyser de aspekter i domarna som kunde ge svar på våra 
frågeställningar. En nackdel kan vara att våra analysverktyg utgår från en artikel som 
behandlar rättens påverkan på vardagliga konflikter, medan vi behandlar extraordinära 
händelser. Det skulle kunna innebära att vissa aspekter inte inkluderas med denna metod och 
att man missar något som andra metoder skulle inkludera. Artikelförfattaren har i sin studie 
haft tillgång till domstolsprotokoll, observationer av rättegångsförhandlingarna och 
domtexterna. Det gör att hon kan utläsa mer och komma till mer långtgående slutsatser än vad 
vi kan, då vi endast studerat domtexter.  

10.5. Fortsatt forskning 
Under arbetet med den uppsats har det framkommit genom diskussioner ett antal aspekter som 
kan vara intressanta och vidare studera och forska. Exempel på detta kan vara på vilket sätt 
identiteterna som uppstår under rättsprocessen påverkar människorna i samhället. Att 
eventuellt intervjua och studera domarna och de rättsliga representanternas medvetenhet kring 
hedersbrott och hur domtexter påverkar de enskilda individerna, samt hur ser de på rättens 
underförstådda objektvitet.  

 41



11. Referenslista 
Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 
Bergström, G. & Boréus, K. (2000). Textens mening och makt. Lund: Studentlitteratur.  
Eldén, Å. (2003). Heder på liv och död – våldsamma berättelser om rykten, oskuld och heder 
(avhandling, Uppsala universitet). 
Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wägnerud, L. (2003). Metodpraktikan: konsten 
att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts juridik. 
Hollander, A. & Alexius-Borgström, K. (2004). Rättsvetenskaplig metod. I S. Larsson, J, 
Lilja & K. Mannheimer, Forskningsmetoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur.  
Integration of the human rights of women and the gender perspective, Violence against 
women, Economic and Social Council, E/CN.4/2002/83, 31.1.2002 
Kolfjord, I. (2002). Förrättsligandet av ungdomars konflikter. Sociologisk forskning, nr 3-4, 
116-145. 
Kurkiala, M. (2005). I varje trumslag jordens puls. Falun: Ordfront.  
Sjögren, A. (2003). Kulturens roll i identitetens byggande. I N. Ahmadi (Red.), Ungdom, 
kulturmöten, identitet. Stockhom: Liber. 
Svensson, E-M. (1997). Genus och rätt (avhandling för doktorsexamen, Uppsala universitet). 
Wikan, U. (2004). En fråga om heder. Stockholm: Ordfront.  
 
Domar 
Göta hovrätt; Dom 2006-06-26, Mål nr B 1339-06 
Högsta domstolen; Dom 2004-06-29, Mål nr B 1726-04 
Mölndals tingsrätt; Dom 2002-02-28, Mål nr B 121-02 
Stockholms tingsrätt; Dom 2001-01-12, Mål nr B 338-00 
  
 

 42


	1. Innehållsförteckning
	2. Inledning
	3. Kunskapsintresse och problemformulering
	4. Syfte 
	4.1. Frågeställningar
	4.2. Begreppsdefinitioner

	5. Kunskapsläget
	5.1. Redovisning av centrala studier och deras huvudresultat med inriktning på hedersbegreppet

	6. Teoretiska perspektiv
	6.1. Teori om rätten 
	6.2. Förrättsligandet av konflikter
	6.3. FN som teoretiskt perspektiv
	6.4. Holistiskt och individcentrerat perspektiv

	7. Metod 
	7.1. Metod för analys av data 
	7.1.1. Språkbruket 
	7.1.2. Offer- och gärningsmannaroller
	7.1.3. Identiteter som skapas 
	7.1.4. Omskapandet av berättelser in i den juridiska kontexten

	7.2. Rättssociologi
	7.2.1. Rättssociologisk metod

	7.3. Diskursanalys 
	7.4. Urval 
	7.5. Reliabilitet och validitet
	7.6. Etiska överväganden

	8. Resultat och analys
	8.1. Fall 1 
	8.1.1.Tillämpning av teoretiska analyspunkter
	Språkbruket
	Exemplifiering utifrån empirin
	8.1.2. Offer- och gärningsmannaroller som framstår i texten
	Exemplifiering utifrån empirin
	8.1.3. Identiteter som skapas
	Exemplifiering utifrån empirin
	8.1.4. Omskapandet av berättelser in i den juridiska kontexten
	Exemplifiering utifrån empirin

	8.2. Analys Fall 1
	8.2.1. Språkbruk
	8.2.2. Offer- och gärningsmannaroller
	8.2.3. Identiteter som skapas
	8.2.4. Omskapandet av berättelser in i den juridiska kontexten

	8.3. Fall 2 
	8.3.1. Tillämpning av teoretiska analyspunkter
	Språkbruket 
	Exemplifiering utifrån empirin
	8.3.2. Offer- och gärningsmannaroller
	Exemplifiering utifrån empirin
	8.3.3. Identiteter som skapas
	Exemplifiering utifrån empirin
	8.3.4. Omskapandet av berättelser in i den juridiska kontexten
	Exemplifiering utifrån empirin

	8.4. Analys fall 2
	8.4.1. Språkbruk
	8.4.2. Offer- och gärningsmannaroller 
	8.4.3. Identiteter som skapas 
	8.4.4. Omskapandet av berättelser in i den juridiska kontexten

	8.5. Fall 3 
	8.5.1. Språkbruket 
	Exemplifiering utifrån empirin
	8.5.2. Offer- och gärningsmannaroller
	Exemplifiering utifrån empirin
	8.5.3. Identiteter som skapas
	Exemplifiering utifrån empirin
	8.5.4. Omskapandet av berättelser in i den juridiska kontexten
	Exemplifiering utifrån empirin

	8.6. Analys Fall 3
	8.6.1. Språkbruket
	8.6.2. Offer- och gärningsmannaroller
	8.6.3. Identiteter som skapas 
	8.6.4. Omskapandet av berättelser in i den juridiska kontexten

	8.7. Fall 4 
	8.7.1. Tillämpning av teoretiska analyspunkter
	Språkbruket
	Exemplifiering utifrån empirin 
	8.7.2. Offer- och gärningsmannaroller
	Exemplifiering utifrån empirin
	8.7.3. Identiteter som skapas
	Exemplifiering utifrån empirin
	8.7.4. Omskapandet av berättelser in i den juridiska kontexten
	Exemplifiering utifrån empirin

	8.8. Analys fall 4
	8.8.1. Språkbruket 
	8.8.2. Offer- och gärningsmannaroller
	8.8.3. Identiteter som skapas
	8.8.4. Omskapandet av berättelser in i den juridiska kontexten

	9.1. Språkbruket
	9.2. Offer- och gärningsmannaroller
	9.3. Identiteter som skapas
	9.4. Omskapandet av berättelser in i den juridiska kontexten

	10. Slutdiskussion 
	10.1. Konstruktionen av människor och berättelser i den rättsliga kontexten
	10.2. Rättens värderingar och normer applicerade inom hederskontexter
	10.3. Hedersskildringar
	10.4. Brister i metod
	10.5. Fortsatt forskning

	11. Referenslista

