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Sammanfattning 

Hedersrelaterat våld och förtryck har en tydlig kollektiv prägel. Personen utgör endast en del 

av kollektivet och måste agera i enlighet med gällande hederskodex. Ett regelbrott medför en 

förlust av heder för samtliga inom kollektivet. Den slutliga lösningen på det problem som 

regelbrottet medfört är hedersmordet som noga planeras inom kollektivet. Eftersom det kan 

röra sig om ett stort antal deltagare blir medverkansansvaret av central betydelse. Syftet med 

denna framställning är att jämföra de svenska och danska medverkansbestämmelserna, med 

utgångspunkt i det danska hedersmordet på Ghazala Khan, för att analysera vilken betydelse 

eventuella likheter och skillnader har vid den straffrättsliga bedömningen av delaktighet i 

hedersmord samt för att utreda om utgången av målet skulle bli densamma i Sverige. För att 

uppnå framställningens syfte har den rättsdogmatiska och den komparativa metoden använts. 

 

De svenska och danska medverkansbestämmelserna är i grunden relativt likartade. Båda 

verkar som en utvidgning av det ansvar som åläggs gärningspersoner enligt straffbudens 

brottsbeskrivningar till att omfatta även de som ej självständigt uppfyllt rekvisiten i brotts-

beskrivningen. Ansvaret för medverkan är i båda länderna självständigt på så sätt att det för 

att en medverkande ska kunna dömas till ansvar inte krävs att en gärningsperson fälls till 

ansvar. Enligt min bedömning ligger det en tydlig skillnad i att den danska medverkansläran 

inte skiljer mellan gärningspersoner och medverkande utan lägger vikten på den kriminella 

viljan genom att tillämpa en negativ medverkansteori där alla döms enligt det aktuella straff-

budet. I Sverige görs redan inledningsvis en skillnad mellan gärningspersonen och eventuella 

medverkande och man går vid ansvarsbedömningen av uppsåtliga brott ogärna förbi den 

person som är gärningsperson i strikt mening då det finns en strävan att finna den primärt 

ansvarige, vilket vanligtvis anses vara gärningspersonen i strikt mening. Ofta koncentreras 

också polisens utredning på att försöka hitta en ensam gärningsperson. Min slutsats är att 

detta inte alltid leder till rättvisa vid just hedersmord utan snarare motverkar möjligheten att 

lagföra samtliga inblandade. Problematiken ligger i att det kan anses omstritt vem som är 

primärt ansvarig med anledning av att gärningspersonen många gånger kanske inte har ett val 

utan påtvingats utförandet av mordet. För att möjliggöra lagförandet av de medverkande vid 

hedersmord krävs i min mening inte någon ny lagstiftning utan min slutsats är att så vore 

möjligt om medverkansansvaret tillämpades till sin verkliga räckvidd. Vidare vore det, i varje 

fall teoretiskt, möjligt för domstolarna att i större utsträckning döma inblandade för vållande 

till annans död ifall det inte gick att säkra bevisning angående deras uppsåt.  
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1 Inledning 

Det brukar anses att Sverige ligger i framkant när det kommer till frihet och jämlikhet men 

likväl förekommer det i det svenska samhället våld, förtryck och mord i hederns namn. Denna 

framställning kommer att behandla medverkansbestämmelsens betydelse vid den straff-

rättsliga bedömningen av delaktighet i hedersmord. I detta första kapitel kommer en inledande 

bakgrund att ges till det ämne som framställningen syftar till att analysera. Bakgrunden till 

ämnesvalet mynnar ut i en problemformulering ur vilken syftet kommer att förklaras. Även 

andra överväganden som berört arbetet belyses såsom material och metod. Sist i kapitlet 

kommer att redovisas för framställningens övergripande disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Hedersrelaterat våld och förtryck började uppmärksammas i Sverige först under slutet av 

1990-talet och början av 2000-talet, bland annat genom hedersmordet på Fadime Sahindal. 

Definitionen av hedersrelaterat våld och förtryck är omtvistad. Denna framställning kommer 

att utgå från åklagarmyndighetens definition, vilken lyder som följer:  

 

”Brott riktade mot någon – ofta en släkting – som, enligt gärningsmannens och övriga släktens 

eller gruppens uppfattning, riskerar att vanära eller har vanärat gärningsmannens, släktens 

eller gruppens heder, i syfte att förhindra att hedern skadas eller förloras alternativt för att 

reparera eller återställa den skadade eller förlorade hedern.”
1
  

 

Hedersrelaterat våld och förtryck har delvis sitt ursprung i familjens rädsla för social 

utslagning. Släktingar och personer från den egna sociala omgivningen både observerar och 

bedömer en familj utifrån enskilda familjemedlemmars handlingar. Den enskilda individens 

handlingar tillskrivs de som står denne närmast, vilket medför att föräldrarna och familjen 

känner en press från sin omgivning.
2
 En persons sociala omgivning, hedersgruppen eller som 

det vidare kommer att benämnas i denna framställning, kollektivet, utgörs av de personer vars 

åsikter individen värderar högst. De människor som utgör kollektivet är viktiga för varandra 

och en person i kollektivet bryr sig om de övrigas värderingar.
3
 Inom kollektivet råder en 

hederskodex som utgörs av en bestämd samling minimiregler och normer. Om hederskodexen 

efterlevs innehar kollektivet heder, medan ett brott mot hederskodexen medför vanheder för 

                                                        
1
 Åklagarmyndigheten, s. 6.  

2
 Sedem, s. 100.  

3
 Wikan, s. 13. 
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samtliga i kollektivet.
4
 En person som har brutit mot hederskodexen och på så sätt dragit 

vanheder över familjen kan sväva i livsfara. Vanligen föregås hedersmord av förvarningar och 

ses som den sista utvägen då en person inom kollektivet brutit mot gällande hederskodex.
5
 

Hedersmord är sällan utförda på impuls utan föregås av noggrann planering. Ett hedersmord 

är således sällan oväntat. Gärningspersonen ser handlandet som fullt rationellt och stiger i 

aktning hos kollektivet.
6
 

 

1.2 Problemformulering 

Hedersrelaterat våld och förtryck skiljer sig från andra brott i nära relationer. En av de stora 

skillnaderna ligger i den kollektiva karaktär som utmärker det hedersrelaterade våldet och 

förtrycket.
7
 Vid hedersrelaterat våld och förtryck är vanligtvis flera förövare involverade, 

vilka kan vara både manliga och kvinnliga släktingar. Offren kan vara såväl kvinnor och 

flickor som män och pojkar.
8
 Vid hedersrelaterat våld och förtryck får således medverkans-

bestämmelserna stor betydelse som en förutsättning för att kunna lagföra samtliga förövare. 

Trots den kollektiva karaktären hos hedersrelaterat våld är antalet domar i Sverige där någon 

eller några dömts för medverkan till mord, som kan betecknas hedersmord, tämligen få. 

Danmark utmärker sig, till skillnad från Sverige, som det första land i Europa där det 

meddelats en dom där ett större antal personer utöver gärningspersonen dömts till ansvar för 

medverkan vid ett hedersmord, hedersmordet på Ghazala Khan.
9
 I Sverige har utvecklingen 

inte följt samma spår och trots att de svenska medverkansbestämmelserna till synes vore 

tillämpliga så tillämpas de inte i den utsträckning som borde vara möjlig vid hedersmord. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Som titeln till denna uppsats anger, fokuserar detta arbete på medverkansansvar ur ett 

hedersmordsperspektiv. Syftet med denna uppsats är att genomföra en jämförelse mellan de 

svenska och danska medverkansbestämmelserna för att utreda vilken betydelse eventuella 

likheter och skillnader har vid den straffrättsliga bedömningen av delaktighet i hedersmord. 

Som utgångspunkt vid analysen av likheterna och skillnadernas betydelse kommer heders-

mordet på danska Ghazala Khan att användas.  

 

                                                        
4
 Wikan, s. 12 ff. 

5
 Se Wikan, s. 263 och Rikspolisstyrelsen, s. 33.  

6
 Se Wikan, s. 263 och Rikspolisstyrelsen, s. 33.  

7
 Se Regeringens skrivelse 2007/08:39, s. 12. 

8
 Se Regeringens skrivelse 2007/08:39, s. 12, Åklagarmyndigheten, s. 10 samt Rikspolisstyrelsen, s. 20. 

9
 H.D. 28. Februar 2007 i sag 351/2006. 
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De frågor som behandlas för att uppnå syftet är: 

 

 Vilka likheter och skillnader är, med utgångspunkt i mordet på Ghazala Khan, av 

betydelse vid den straffrättsliga bedömningen av delaktighet i hedersmord när det 

kommer till medverkansbestämmelserna i Sverige och Danmark?  

 På vilket sätt har likheterna och skillnaderna betydelse? 

 Var det avgörande för utgången av domen att mordet på Ghazala Khan skedde i 

Danmark och inte i Sverige? 

 

Anledningen till att detta ämne valts ligger framför allt i att frågan inte i någon vidare 

utsträckning har behandlats tidigare. Visserligen har medverkansbestämmelserna och dess 

omfattning samt heder som sådan och dess motiv behandlats i stor omfattning. Samtidigt är 

det angeläget att ta upp ämnet då bristen på tillämpning av medverkansbestämmelserna vid 

hedersmord kan tolkas som att det inte skulle vara möjligt att lagföra samtliga som varit 

inblandade. En utredning av huruvida det är möjligt att lagföra de inblandade är således 

påkallad samt, i anslutning därtill, en jämförelse med den danska medverkansläran och dess 

tillämpning då Danmark kan anses ha haft en, under förutsättning att målsättningen är att 

lagföra samtliga inblandade vid hedersmord, bättre utveckling.  

 

1.4 Avgränsning 

Denna uppsats behandlar i huvudsak de svenska och danska medverkansbestämmelsernas 

betydelse vid hedersmord. Hedersrelaterat våld och förtryck kommer att behandlas 

översiktligt för att ge en inblick i vad som leder till hedersrelaterade mord. En mer djup-

gående analys av problematiken kring hedersrelaterat våld och förtryck samt motiv till och 

konsekvenser av våldet kommer inte att göras. Inte heller kommer medverkans-

bestämmelserna att behandlas i förhållande till samtliga brott som kan förekomma vid heders-

relaterat våld och förtryck utan endast i förhållande till hedersmord. Anledningen till denna 

avgränsning är att medverkan får en mer konkret betydelse vid mord då hedersmord 

vanligtvis föregås av planering, är noga övervägt samt utgör den slutliga lösningen när en 

person i kollektivet brutit mot gällande hederskodex. I planeringen inför och vid 

återupprättandet av hedern är dessutom flera medlemmar i kollektivet vanligtvis delaktiga.  
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Vidare kommer domsluten som helhet i den rättspraxis som tas upp inte att beaktas utan 

endast hur domstolen har behandlat frågan om medverkan. Den svenska rätten kommer att 

behandlas i en större utsträckning än den danska rätten med anledning av att den danska rätten 

primärt används som ett jämförelseobjekt. Anledningen till denna avgränsning är även att 

analysen syftar till att utreda om den svenska medverkansläran kan tillämpas på ett sätt 

liknande den danska. En avgränsning har även gjorts vad gäller påföljdsbestämning för 

medverkan, vilket inte vidare kommer att behandlas. 

 

1.5 Material och metod 

För att uppnå framställningens syfte har den rättsdogmatiska metoden använts. Metoden 

inbegriper de allmänt accepterade rättskällorna vilket innebär att jag analyserat lag, 

förarbeten, praxis och doktrin på området.
10

 De olika rättskällorna har analyserats i 

förhållande till den kollektiva prägeln av hedersmord för att nå ett slutresultat som speglar 

gällande rätt.
11

 Inom ramen för den rättsdogmatiska metoden har den komparativa metoden 

använts för att genomföra en jämförelse mellan två olika parallellt existerande rättssystem.
12

 

Den komparativa metoden har valts då den bland annat kan ”bidra till en förbättrad förståelse 

för de förutsättningar som får ett utländskt rättsinstitut att fungera på önskat vis.”
13

 Den 

svenska medverkansläran har jämförts med den danska för att se likheter och skillnader. 

Primärt är det svensk rätt som stått i fokus och metoden har använts för att se vad som gjorde 

att så många personer kunde dömas för medverkan till mordet på Ghazala Khan, samt om ett 

liknande domslut hade kunnat fattas om hedersmordet begåtts i Sverige. 

 

Då praxis har analyserats har jag valt att använda mig av de fall där hedersmotivet har fast-

ställts, antingen i avgörandet eller inom litteraturen. Anledningen är att det finns en skillnad 

mellan hedersmotiv och att ett mord begås i en hederskontext.
14

 En användning av de kända 

fallen där hedersmotivet fastställts ger en viss legitimitet till materialet och en analys av 

huruvida mordet var ett hedersmord behöver således inte göras. Vid redogörelsen för heders-

relaterat våld och förtryck som inte finns reglerat i svensk rätt har myndighetsarbeten och 

handböcker använts. Även material som inte är att betrakta som strikt juridiskt har använts för 

att beskriva bakgrunden till våldet.  

                                                        
10

 Se Korling & Zamboni, s. 21. 
11

 Se Korling & Zamboni, s. 26, jfr. Sandgren, s. 53. 
12

 Se Asp & Nuotio, s. 53. 
13

 Korling & Zamboni, s. 143. 
14

 Ett mord kan begås i en hederskontext då de inblandade lever under en hedersideologi men då mordet inte haft 

ett hedersmotiv. 
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Den största delen av både den svenska och den danska doktrinen samt den litteratur som berör 

hedersrelaterat våld och förtryck har erhållits genom lån från Stockholms universitetsbibliotek 

och Riksdagsbiblioteket samt i viss mån har material inhämtas från andra universitets-

bibliotek. Vid användning av praxis har främst de fall som doktrin samt förarbeten refererat 

till använts men även fritextsökningar har gjorts i Zeteo och Infotorg för att utreda om det 

tillkommit nyare fall som skulle kunna vara av relevans i relation till hedersmord. Med 

anledning av att begreppet heder inte finns kodat i svensk rätt har fritextsökningar på det inte 

gett några resultat. Detta har föranlett att brottsoffrens namn samt datum för de massmedialt, 

samt i litteraturen, uppmärksammade hedersmorden har använts vid sökningen.  

 

1.6 Disposition 

Denna framställning är indelad i sex kapitel. I det första kapitlet ges en inledande bakgrund 

till den problematik som motiverat ämnesvalet. Där behandlas även syftet med 

framställningen samt vilken metod och vilket material som valts för behandlingen av ämnet. I 

det andra kapitlet beskrivs hedersrelaterat våld och förtryck och en redovisning görs för 

mordet på Ghazala Khan samt hur medverkan vid hedersmord tidigare har behandlats i svensk 

rätt. Beskrivningen i kapitel två görs för att ge en förståelse för varför det är aktuellt att 

behandla medverkan i förhållande till hedersmord. I kapitel tre behandlas både de svenska och 

de danska medverkansbestämmelserna. En jämförelse mellan bestämmelserna samt en 

kontinuerlig analys av bestämmelsernas betydelse vid den straffrättsliga bedömningen av 

delaktighet i hedersmord genomförs. I avsnitt 3.2 behandlas möjligheterna att döma en 

medverkande som gärningsperson, både enligt den svenska och den danska rätten. De övriga 

formerna av medverkan, då en medverkande inte döms som gärningsperson, behandlas under 

avsnitt 3.5. Både de svenska medverkansformerna, anstiftan och medhjälp, och de danska, 

tilskyndelse, råd och dåd, tas där upp tillsammans då de kan ses som varandras 

motsvarigheter i de olika rättsordningarna. Det fjärde kapitlet ägnas åt en analys av om det var 

avgörande för utgången av domen att mordet på Ghazala Khan skedde i Danmark genom att 

tillämpa den svenska medverkansläran på fallet. En analys kommer där att genomföras för att 

utreda de medverkandes olika möjligheter att ställas till svars enligt den svenska rätten 

Framställningen avslutas med kapitel fem som utgörs av en avslutande kommentar. 

 

2 Hedersrelaterat våld och förtryck 

För att en analys av medverkansbestämmelsernas betydelse vid den straffrättsliga 

bedömningen av deltagande i hedersmord ska kunna genomföras på bästa sätt, krävs en 
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redogörelse för den hedersideologi som kan leda till ett hedersmord, vilken kommer att göras 

i detta kapitel. Sist i kapitlet kommer mordet på Ghazala Khan att redovisas. 

 

2.1 Begreppet heder 

Vid hedersrelaterat våld och förtryck är det ordet heder som står i centrum. Heder är ett ord 

vars betydelse har två olika aspekter, en yttre och en inre. Å ena sidan är heder en fråga om 

moralisk integritet som gäller individens ansvar för sig själv och sin egen moraliska mått-

stock.
15

 I detta sammanhang är heder per definition samma sak som ära, anseende, respekt 

eller aktning vilket leder till en social ställning eller rang. Den som har heder har på så sätt ett 

gott anseende och är därför rättskaffens och rättrådig.
16

 Motsatsen till heder är i dessa 

sammanhang ”ingen heder”, vanheder och inte som man kan tänka sig, skam. Skam före-

kommer i grader medan heder är absolut och något som man äger. Antingen har man heder 

eller så har man inte heder.
17

  

 

Hederns logik kräver i realiteten två olika hedersbegrepp, som båda i svenskan översätts till 

heder. En del språk saknar således ett eget ord för något som i andra språk skiljs åt som två 

olika fenomen.
18

 På turkiska, kurdiska och persiska benämns de två orden namus och shirif. 

Namus refererar till den absoluta hedern som inte förekommer i grader. Den uppkommer vid 

födseln och kan därefter endast bevaras, inte ökas, men den kan förloras och återupprättas. Då 

en person förlorar namus så förlorar den allt, om inte personen själv eller någon som delar 

samma heder reparerar skadan och följaktligen återupprättar namus. Shirif är däremot något 

som man kan ha mer eller mindre av och som därför kan jämföras med anseende, prestige och 

rang.
19

  

 

2.2 Den kollektiva prägeln 

Heder är också något som är knutet till kollektivet. Kollektivet kan utgöras av familjen, 

klanen eller stammen och är vanligtvis given från födseln till döden. Kollektivet har en 

gemensam heder och en medlems vanheder påverkar således hela kollektivet.
20

 Heder är 

något som måste innehas av kollektivet för att kunna främja medlemmarnas intressen. 

                                                        
15

 Se Wikan, en fråga, s. 61.samt Wikan, s. 13. 
16

 Åklagarmyndigheten, s. 6. 
17

 Se Wikan, en fråga, s. 66 ff. samt Wikan, s. 11 f. 
18

 Till exempel arabiska, turkiska, kurdiska, persiska, pashto, dari, panjabai och urdu har två olika hedersbegrepp 

som benämns med vars ett ord. Se Wikan, s. 11. 
19

 Se Wikan, s. 11 f. 
20

 Se Wikan, en fråga, s. 66 samt Wikan, s. 13 och Eldén, del V, s. 13. 
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Kollektivets intressen är på så sätt överordnade individens intressen med tanke på att hedern 

är det som kommer i det första rummet.
21

 Det finns tydliga regler för vad som krävs för att ha 

eller uppnå heder, för återerövrande av heder samt för förlust av heder. Inom kollektivet står 

det klart vilka dessa regler är, men reglerna varierar kulturellt och historiskt. De nämnda 

reglerna går under begreppet hederskodex.
22

 Hederskodexen ses som grundläggande 

värderingar och ett brott mot dessa medför en förlust av hedern. Kvinnorna i kollektivet anses 

vanligen inte ha någon heder utan heder betraktas som en manlig egenskap. Män har heder 

medan kvinnor har skam i kroppen. Skammen medför en rätt för kvinnan att förvalta sin 

sexualitet i enlighet med hederskodexen. En man har ansvar för hela familjens heder.
23

 

Kvinnorna har således ingen självständig heder utan ingår i sina mäns eller sina fäders heder 

och bär den hedern inom sig. Männens heder är på detta sätt kopplad till kvinnorna och deras 

beteende.
24

 Om en kvinna, som andra ser det, skulle ge ”fel” signaler utåt medför det att 

kollektivet drabbas av vanheder. Kvinnan måste då socialt och/eller fysiskt tillintetgöras för 

att hedern ska kunna återupprättas. En man kan däremot i vissa fall bryta mot reglerna utan att 

det skadar kollektivets heder.
25

  

 

Hedersrelaterat våld och förtryck influeras till stor del av ryktesspridning.
 26

 Om en kvinna 

exempelvis setts tillsammans med pojkar, umgåtts med kvinnor med dåligt rykte, varit ute 

sent, varit på fest eller använt en viss sorts kläder, kan hon få ett dåligt rykte. En kvinna 

behöver således inte ha brutit mot hederskodexen för att ryktesspridningen ska börja.
27

  

Ryktet medför att hon oåterkalleligen ses som en dålig kvinna.
28

 Ryktesspridningen kan 

medföra att kvinnan råkar illa ut eftersom ryktet i sig enligt hederstänkandet räcker för att 

familjens heder ska skadas. Vanhedern som ryktesspridningen medför kopplas inte endast till 

flickan utan även till pappan, familjens namn och hela kollektivet.
29

 Det är först när denna 

kvinna inte längre finns, då hon blivit socialt eller fysiskt tillintetgjord, som kollektivets heder 

                                                        
21

 Se Wikan, en fråga, s. 73 samt Baladiz, s. 10 f. 
22

 Se Wikan, s. 14 samt Wikan, en fråga, s. 70. 
23

 Wikan, en fråga, s. 70 samt Wikan, s. 9. 
24

 Se Wikan, s. 9 samt Eldén, del V, s. 14. 
25

 Se Eldén, del V, s. 13 f. 
26

 Förtrycket kan ge sig uttryck i form av begränsat handlingsutrymme, social kontroll genom att exempelvis 

mobiltelefonen kontrolleras av någon i familjen, tvång bland annat i form av att flickorna kan tvingas att avstå 

från att närvara på idrottslektioner och vid sexualundervisning samt genom isolering och förskjutning. 

Rikspolisstyrelsen, s. 26 f. 
27

 Rikspolisstyrelsen, s. 19 och se Koch, Grutzky & Jarl-Åberg, s. 40. 
28

 Eldén, del V, s. 14, och se Länsstyrelsen Västmanland, s. 9. 
29

 Rikspolisstyrelsen, s. 19. och se Koch, Grutzky & Jarl-Åberg, s. 40. 
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återupprättats.
30

 Då en kvinna bryter mot reglerna ligger vanhedern inte i handlingen utan i 

omgivningens reaktion.
31

 

 

Heder är även i detta sammanhang synonymt med ”ansikte utåt”, vari ligger ett erkännande av 

hedersbegreppets yttre värdeladdning.
32

 Fadime Sahindal berättade bland annat att hon sågs 

som familjens ansikte utåt och att hon i allt hon gjorde behövde tänka på männen i sin familj 

eftersom allt hon gjorde påverkade dem.
33

 Heder ses som en integrerad del av personen och 

den finns således till allmän beskådan. Samtidigt är det viktigt inom hedersideologin att det 

privata skyddas från insyn.
34

 När det kommer till Fadime Sahindal var det inte bara det att 

hon själv hade valt sin pojkvän, utan hon hade samtidigt nedsvärtat familjens ansikte genom 

att vända sig till media och på så sätt öppnat det privata för insyn.
35

 Risken för vanheder 

ligger på så sätt inte i själva gärningen eller handlingen utan i den bild som förmedlas till 

offentligheten.
36

 

 

Det pågår diskussioner om huruvida hedersrelaterad brottslighet ska betraktas som 

organiserad brottslighet och i många avseenden kan de te sig väldigt lika. Grunden för 

resonemanget ligger i att brotten vanligen är planerade av en grupp människor där varje 

person har en speciell uppgift, exempelvis att förfölja, vakta eller handla såsom 

gärningsperson.
37

 

 

2.3 Patriarkal familjestruktur 

Inom familjer som lever med en hedersideologi finns det en traditionell patriarkal familje-

struktur. Innebörden av denna är att pappan eller någon annan äldre man, exempelvis farfar, 

morfar eller farbror, är familjens överhuvud. Vem som är högst upp kan därmed variera. Den 

äldre generationen har med anledning av den patriarkala familjestrukturen ett mycket större 

inflytande än den yngre generationen. Mödrarna bär ansvaret för barnuppfostran och ansvarar 

då även för barnens agerande och beteende. Modern står sedan som ytterst ansvarig om en 

dotter eller son skulle uppvisa ett dåligt beteende. Det är ofta så att sönerna i familjen vaktar 

                                                        
30

 Se Eldén, del V, s. 13 f. 
31

 Se Wikan, en fråga, s. 72. 
32

 I en del språk, exempelvis kurdiska och arabiska används ”ansikte” ofta istället för ”heder”. Även i Japan och 

Kina är ”ansikte” ett idiom för ”heder”. Wikan, en fråga, s. 62 samt s. 69. 
33

 Se Wikan, en fråga, s. 62. 
34

 Se Wikan, en fråga, s. 69. 
35

 Se Wikan, en fråga, s. 69. 
36

 Se Wikan, s. 17. 
37

 Rikspolisstyrelsen, s. 10 och jfr. SOU 2014:63, s. 44 ff. 
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och kontrollerar sina systrar så att de uppfyller sitt ansvar att följa hederskodexen. Unga 

flickor befinner sig vanligen längst ned i familjehierarkin.
38

 

 

För män och pojkar i familjer som lever enligt en hedersideologi är situationen helt 

annorlunda än för kvinnorna och flickorna. Männen ses som kollektivets representanter utåt 

vilket innebär att pojkar redan i ung ålder formas att axla denna roll.
39

 Pojkarna ses som 

framtidens män och därmed ansvariga för släktens framtida välstånd. De bär ansvaret för att 

upprätthålla familjens och kollektivets heder genom en hård bevakning av sina systrar och 

kusiner. Pojkarna kan tvingas att bestraffa sina systrar och kusiner när det anses behövas. 

Med anledning av att pojkarna rör sig bland ungdomar, i samma miljöer som flickorna, blir de 

övervakare och förövare. Pojkarna kan tvingas till detta mot sin vilja, utan möjlighet att 

ifrågasätta.
40

 Även om det i de flesta fall rör sig om flickor och kvinnor som utsätts för 

hedersrelaterat våld och förtryck, kan även pojkar och män utsättas för hot, förtryck och våld. 

En pojke kan utsättas om han skulle gå emot familjens krav på att ingå äktenskap, välja sin 

egen väg och på så sätt gå emot familjens regler och traditioner. Likaså kan pojkar och unga 

män råka ut för kränkningar, hot och våld om det är så att de inte har en heterosexuell 

läggning.
41

  

 

2.4 Hedersmordet som den slutliga lösningen 

Ett hedersmord föregås i princip alltid av varningar som utgör ”svar” på regelbrott mot 

hederskodexen från offrets sida.
42

 Dessa varningar, som i vissa fall är de enda straff som 

utdelas med anledning av regelbrottet, kan ha formen av isolering och förskjutning från 

kollektivet. I värsta fall sker en uteslutning ur kollektivet.
43

 Hedersmord utgör alltid den 

slutgiltiga lösningen. Dådet kommer aldrig som en blixt från klar himmel utan är noga 

överlagt och planerat. Hedersmord utgör inte affektmord och uppkommer således inte i 

stundens hetta såsom exempelvis svartsjukemord. Gärningspersonen vid hedersmord handlar 

rationellt och anser sig utföra sin plikt och den betraktas efter utförandet som en hjälte vilket 

medför att den vanligtvis inte visar några tecken på ånger.
44

 Vid utförandet av den slutliga 

lösningen, själva hedersmordet, är det inte alltid pappan eller familjens överhuvud, som är 

                                                        
38

 Se Rikspolisstyrelsen, s. 17. 
39

 Hansson, s. 43, och se Länsstyrelsen Södermanland, s. 3. 
40

 Se Hansson, s. 45 samt s. 76. 
41

 Hansson, s. 47, och se Länsstyrelsen Östergötland, s. 8. 
42

 Wikan, s. 263. 
43

 Rikspolisstyrelsen, s. 27. 
44

 Wikan, s. 263 f. och se Länsstyrelsen Västmanland, s. 9. 
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gärningspersonen. Det finns fall då bröder och kusiner har varit gärningspersoner.
45

 Det har 

även förekommit att en son i en familj fått ta på sig skulden istället för den verkliga gärnings-

personen.
46

 Den slutliga lösningen, själva hedersmordet och även det hedersrelaterade våldet 

och förtrycket är kollektivt sanktionerat och beslutat samt i vissa fall även kollektivt utövat.
47

 

 

Ungefär samtidigt som rättegången angående hedersmordet på Ghazala Khan pågick i 

Danmark, pågick det i Sverige en rättegång angående hedersmordet på Abbas Rezai.
48

 Abbas 

Rezai mördades av sin flickväns föräldrar och flickvännens bror dömdes för medhjälp till 

mordet. Brodern hade uppmanats av fadern att hämta en kniv som sedan användes för att döda 

Abbas Rezai. Eftersom brodern hade efterkommit uppmaningen ansågs han av HovR ha 

medverkat uppsåtligen till händelseförloppet på ett sådant sätt att han dömdes för medhjälp 

till mord. Hedersmordet på Abbas Rezai utmärker sig i Sverige som ett fall där en person från 

kollektivet dömdes för medverkan. Första gången mordet behandlades i rätten tog 

flickvännens bror på sig mordet och det var först efter resning som flickvännens föräldrar 

dömdes som gärningspersoner och brodern för medhjälp. Utredningen hade från första stund i 

det fallet varit inriktad på brodern. Ett annat svenskt hedersmord som är aktuellt i samman-

hanget är hedersmordet på Sara som skedde 1996 i Umeå.
49

 Sara stryptes till döds av hennes 

bror och kusin. I domen behandlas inte medverkansfrågan över huvud taget trots att det bland 

de personer som polisen förhörde efter mordet fanns en kvinna vars berättelse gav tydliga 

indikationer på att det fanns fler personer som var inblandade i mordet. Kvinnan berättade att 

Saras pappa tillsammans med sina fyra bröder hade haft ett möte året innan då de diskuterade 

vad de skulle göra med ”problemet Sara”. Det bestämdes att Sara skulle dödas men inte vem 

som skulle genomföra dådet. Trots kvinnans berättelse förhördes aldrig Saras pappa och 

farbröder om deras eventuella inblandning i mordet.
50 

 

2.5 Mordet på Ghazala Khan 

18-åriga Ghazala Khan mördades den 23 september 2005 i Köpenhamn.
51

 Samtidigt skedde 

ett mordförsök mot hennes nyblivna man. Mordet och särskilt den efterföljande domen är 

historisk i Europa då det aldrig tidigare bedömts föreligga tillräcklig bevisning för att få så 

                                                        
45

 Exempelvis begicks hedersmordet på Sara av hennes äldre bror och hennes kusin, se RH 1998:8. 
46

 Mordet på Abbas Rezai, NJA 2011 s. 254. 
47

 Se Baladiz, s. 12. 
48

 Se Göta hovrätts avd 2 dom 2011-07-05 nr B 1338-11. 
49

 RH 1998:8 
50

 Wikan, en fråga, s. 40 f. 
51

 H.D. 28. Februar 2007 i sag 351/2006. 
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många medverkande åtalade i ett hedersmordsfall.
52

 Ghazala Khan var född i Danmark och 

dansk medborgare men hölls tillsammans med sina två systrar och mor kvar i Pakistan. 

Årligen besökte de Danmark av familjeskäl men även för att söka förnyat uppehållstillstånd i 

Pakistan eftersom Pakistan inte tillåter dubbelt medborgarskap. Under en flygresa mellan 

Köpenhamn och Islamabad 2002 träffade Ghazala Khan den man, en afghan, som hon senare 

kom att gifta sig med. De båda höll kontakten med varandra genom e-post, telefon och två 

gånger lyckades de träffas i Köpenhamn. Efter tre och ett halvt år rymde Ghazala Khan, för 

att kunna vara med den man som hon träffat, under ett besök hos sin bror medan hennes 

pappa var i Pakistan. Tillsammans med mannen kontaktade Ghazala polisen som underrättade 

familjen om att hon mådde bra men inte ville komma hem. Familjen satte därefter igång en 

grundlig efterspaning med hjälp av delar av taxibranschen i Köpenhamn. De personer som tog 

hand om och inhyste Ghazala Khan och hennes blivande man, har berättat att de och deras 

familjer blev hotade till livet. Enligt familjens hedersideologi var det inte tillåtet med kärleks-

förhållanden eller samboskap för unga kvinnor. Ghazala Khan gifte sig med den man hon 

träffat efter att ha försökt hitta en lösning som familjen kunde acceptera. Två dagar efter att 

vigseln ägt rum träffade Ghazala Khan och hennes man Ghazalas moster. De trodde att de 

skulle träffas i hemlighet för att hon förhoppningsvis skulle kunna bidra till en försoning. 

Mostern spelade dock en avgörande roll i en komplott som slutade med Ghazalas Khans död, 

då hennes bror sköt henne med en revolver på Slagelse tågstation.  

 

2.5.1 Bedömningen av de inblandade i mordet 

Den 27 februari 2007 föll den historiska domen i den danska Högsta domstolen, den första i 

Europa där fler än gärningspersonen eller gärningspersonerna, i traditionell mening, vid ett 

hedersmord befanns skyldiga. I domen förklarades nio personer skyldiga till mord eller 

medverkan till mord på Ghazala Khan och mordförsöket på hennes man. Polisen hade under 

utredningen av mordet samlat ihop ett omfattande bevismaterial och genomfört ett detaljerat 

utredningsjobb. Familjen försökte hålla en enad front utåt men genom utredningsarbetet kom 

det likväl fram uppgifter som stred mot de berättelser som de åtalade framförde. Brodern som 

utförde mordet påstod bland annat att han själv hade införskaffat den revolver som användes 

vid mordet. Av uppgifter från chauffören som körde brodern till mordplatsen framkom dock 

att brodern hade fått revolvern av sina farbröder i en vit plastpåse samt att han hade varit 

tveksam till att ta emot den. Mostern påstod vidare att hon ensam kommit för att möta 

                                                        
52

 Se Wikan, s. 71. 
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Ghazala Khan och hennes man men av uppgifter från den manliga bekanta till familjen som 

åtföljde mostern framgick att så inte var fallet. Mosterns påstående motbevisades dessutom 

bland annat av de biljetter som den manliga bekanta hade behållit.  

 

Mordet på Ghazala Khan kan liknas vid ett rent tillintetgörande. Det rörde sig om en väl 

genomförd plan där samtliga inblandade hade sin roll och pappan hade ledningen. De åtalade 

hade handlat som en enhet och utan samtliga inblandade hade det inte lyckats. Det har dock 

aldrig fullständigt bevisats att det var pappan som gav ordern till mordet. Åklagaren menade 

att så stod utom allt rimligt tvivel då indikationerna var så starka. Bland annat vittnade den 

kvinna som hade gett Ghazala Khan och hennes man skydd samt mannen själv om vad 

Ghazala trodde att hennes pappa skulle göra. Man hade därutöver vetskap om att två möten 

hade ägt rum, vid vilka upp till fyrtio personer hade samlats i pappans hus, då pappan hade 

framfört: ”Gå ut och gör något, gör vad ni vill” eftersom han hade förlorat sin heder.
53

 

 

Domstolen fann pappan skyldig till att ha uppmanat andra att söka upp och därefter ta livet av 

Ghazala Khan och hennes man, genom vilket han förmådde sin son att begå mord.
54

 Pappan 

dömdes av domstolen för mord. Ghazala Khans bror, som var den som utförde dådet, samt 

morbrodern och farbrodern, dömdes samtliga för mord. Morbrodern och farbrodern hade 

aktivt deltagit i jakten på Ghazala Khan och hennes man. De hade även varit beslutsfattare i 

sammansvärjningen samt troligen införskaffat revolvern som sedan överlämnades till brodern 

knappt en timme innan mordet genomfördes. Mostern var den enda inblandade kvinnan och 

hon hade medverkat i form av lockbete för att lura fram Ghazala Khan och hennes man från 

den plats där de gömde sig. För sin medverkan dömdes mostern för mord. Ghazala Khans 

kusin, som lärt hennes bror att skjuta samt spelat en i övrigt viktig roll, dömdes också för 

mord. Mannen, som inte var släkt med familjen men som hade följt mostern till den hemliga 

mötesplatsen, dömdes även han för mord, liksom broderns vän som följt med honom i bilen 

till mordplatsen och stöttat honom. Slutligen dömdes den anställde i pappans företag, som 

skjutsade brodern och hans två kompisar till mordplatsen, liksom de övriga, för mord. 

 

 

 

                                                        
53

 Se Wikan, s. 100. 
54

 Värt att notera är även straffmätningen i fallet då brodern, mördaren, inte fick det strängaste straffet. Ghazala 

Khans pappa var den som fick det strängaste straffet, livstids fängelse. 
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3 Medverkansbestämmelserna 

Medverkan är en osjälvständig brottsform till mord och är av stor betydelse när det kommer 

till just hedersmord med anledning av att hedersmord som tidigare beskrivits har en så 

kollektiv prägel. I detta kapitel kommer både Sverige och Danmarks reglering av medverkan 

att beskrivas och en analyserande jämförelse av vilken betydelse eventuella likheter och 

skillnader har vid den straffrättsliga bedömningen av delaktighet i hedersmord kommer också 

att genomföras. 

 

3.1 Medverkansbestämmelsernas tillämpningsområde 

Enligt svensk rätt kan ingen annan än den person som uppfyller rekvisiten i en straff-

bestämmelse dömas som gärningsperson. Gärningsperson är således den som genom sina 

handlingar uppfyller de rekvisit som ett straffbud innehåller.
55

 Om flera personer skulle 

uppfylla rekvisiten var för sig kan de självfallet alla dömas som gärningspersoner.
56

 I Sverige 

kan en person även dömas till ansvar för medverkan. Medverkansbestämmelsen återfinns i 

den svenska rätten i 23 kap. 4 § Brottsbalk (1962:700) [cit. BrB] och reglerar både medhjälp 

och anstiftan till brott. Det straffrättsliga ansvaret för medverkan har sin grund i att det ansetts 

att en medverkande, även om personen inte utfört det som framgår av det aktuella straffbudet, 

bör straffas eftersom personen har främjat detta genom sin medverkan.
57

 Medverkans-

bestämmelsen i 23 kap. 4 § BrB har följande lydelse: 

 

”Ansvar som i denna balk är föreskrivet för viss gärning skall ådömas inte bara den som utfört 

gärningen utan även annan som främjat denna med råd eller dåd. Detsamma skall gälla 

beträffande i annan lag eller författning straffbelagd gärning, för vilken fängelse är föreskrivet. 

 

Den som inte är att anse som gärningsman döms, om han har förmått annan till utförandet, för 

anstiftan av brottet och annars för medhjälp till det. 

 

Varje medverkande bedöms efter det uppsåt eller den oaktsamhet som ligger honom till last. 

Ansvar som är föreskrivet för gärning av syssloman, gäldenär eller annan i särskild ställning 

skall ådömas även den som tillsammans med honom medverkat till gärningen. 

 

                                                        
55

 Asp, s. 432. 
56

 SOU 1996:185, s. 175. 
57

 Se Strahl, s. 244. 
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Vad som sägs i denna paragraf skall inte gälla, om något annat följer av vad för särskilda fall 

är föreskrivet.” 

 

Dansk rätt förutsätter för straffansvar i enlighet med ett straffbud att en person ska ha 

genomfört en gärning som är straffbelagd. Straffansvar kan såsom i Sverige åläggas en person 

i den utvidgade ansvarskretsen för en straffbelagd gärning som begåtts av en annan person 

genom reglerna för medverkan.
58

 Reglerna om medverkan finns i dansk rätt i 23 § 

Straffeloven (LBK 2013-08-22 nr 1028) [cit. Straffeloven], vilken återfinns i Straffelovens 

allmänna del under kapitel 4. Bestämmelsen omfattar ”alle, der ved tilskyndelse, råd eller 

dåd” har medverkat till gärningen.
59

 De flesta straffbud är formulerade från förutsättningen att 

det finns en ensam gärningsperson. De straffbud som är formulerade på detta vis skulle 

således inte kunna användas då en person endast utför en del av det som utgör brottet eller i 

vissa fall ingen del av det.
60

 Av 1 § Straffeloven följer behovet av medverkansregler då den 

utesluter ansvar för andra än den som uppfyller rekvisiten i gärningsbeskrivningen.
61

 

Medverkansbestämmelsen i 23 § Straffeloven har följande lydelse: 

 

”Den for en lovovertrædelse givne straffebestemmelse omfatter alle, der ved tilskyndelse, råd 

eller dåd har medvirket til gerningen. Straffen kan nedsaettes for den, der kun har villet yde en 

mindre væsentlig bistand eller styrke et allerede fattet forsæt, samt når forbrydelsen ikke er 

fuldbyrdet eller en tilsigtet medvirken er mislykkedes. 

 

Straffen kan ligeledes nedsættes for den, der medvirker til krænkelse af et særligt pligtforhold, 

men selv står uden for dette. 

 

For så vidt ikke andet er bestemt, kan straf for medvirken ved lovovertrædelser, der ikke 

straffes med højere straf end fængsel i 4 måneder, bortfalde, når den medvirkende kun har 

villet yde en mindre væsentlig bistand eller styrke et allerede fattet forsæt, samt når hans 

medvirken skyldes uagtsomhed.” 

 

Den svenska medverkansbestämmelsen utvidgar brottsbeskrivningarnas räckvidd i de 

enskilda straffbuden och möjliggör att fler personer än de som inbegrips av de enskilda straff-

                                                        
58

 Greve, V & Vestergaard, J, s. 152. 
59

 Se Greve, V & Vestergaard, J, s. 160 och SOU 1996:185, bilaga 3, s. 140. 
60

 Greve, s. 161 samt Toftegaard, s. 181. 
61

 Se Waaben, s. 234. 
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bestämmelserna kan hållas ansvariga för brott.
62

 Medverkansbestämmelsen är generellt 

tillämplig, vilket innebär att inget speciellt stadgande behövs för att ansvar för medverkan ska 

aktualiseras.
63

  Detta gäller vid samtliga brottsbalksbrott. Vid specialstraffrättsliga brott krävs 

däremot att fängelse ingår i straffskalan.
64

 Ansvaret för medverkan är självständigt vilket 

innebär att det inte krävs att det finns en straffbar gärningsperson. Det krävs naturligtvis för 

medverkan såsom för andra brott att brottsbegreppets delar är uppfyllda. Gärningen får inte 

vara rättfärdigad, den medverkande ska ha agerat med erforderligt uppsåt eller erforderlig 

oaktsamhet och personen ska inte vara ursäktad.
65

  

 

Medverkansbestämmelsen i Danmark fungerar liksom den svenska som en utvidgning av 

brottsbeskrivningen i de enskilda straffbuden och får till följd att straffbuden omfattar 

samtliga som medverkat till gärningen.
66

 23 § Straffeloven är till för att kunna straffa den som 

ensam medverkar utan att självständigt uppfylla de objektiva krav som ställs enligt ett 

straffbud.
67

 Den medverkande behöver således inte objektivt ha företagit de handlingar som 

brottsbeskrivningen i ett enskilt straffbud kräver för att ett brott ska ha begåtts.
68

  

 

Enligt den klassiska danska medverkansläran ansågs medverkansansvaret vara 

underordnat/accessoriskt och därmed krävdes att en gärningsperson fälldes till ansvar. 

Resultatet av regleringen ansågs uppenbart oacceptabelt och har nu ändrats. När det talas om 

medverkan enligt nu gällande rätt betyder det därmed inte medverkan i genomförandet av en 

annan persons brott (forbrydelse) utan medverkan i genomförandet av ett brott.
69

 Det är 

därmed inte en förutsättning för att en medverkande ska kunna straffas att en gärningsperson 

fälls till ansvar. Varje person betraktas därmed liksom i svensk rätt som ett självständigt 

ansvarssubjekt, förutsatt att personen deltar i ett straffbart händelseförlopp och förutsatt att 

personen uppfyller brottets subjektiva krav.
70

 Innebörden av ett självständigt medverkans-

ansvar blir att om en eventuell gärningsperson saknar erforderligt uppsåt kan den 

medverkande likväl dömas för medverkan.  
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För den svenska medverkansläran finns en grundstruktur som kan användas för att förstå hur 

systemet är uppbyggt. Först sorteras ut vilka som kan dömas som gärningspersoner enligt ett 

självständigt straffbud och vilka som kan avses som medverkande i övrigt. Därefter utreds 

vad som kan utgöra medverkansobjektet, vilket består av den otillåtna gärning som en eller 

flera eventuella gärningspersoner har begått. Med utgångspunkt i tillgängliga medverkans-

objekt utreds vilken eller vilka gärningar som utgör den medverkandes otillåtna gärningar. 

Genom att ”plocka” rekvisit från någon medverkande kontrolleras om möjligheten finns att 

konstruera ytterligare medverkansobjekt. Gärningspersonens personliga ansvar samt den eller 

de medverkandes personliga ansvar utreds. Slutligen övervägs om möjligheten till 

omrubricering bör utnyttjas.
71

  

 

Medverkansbestämmelserna är som framgår i grunden relativt lika i Sverige och i Danmark. 

De har båda till syfte att utvidga brottsbeskrivningen enligt de enskilda straffbuden till att 

gälla de personer som medverkat men som inte enskilt uppfyller de objektiva krav som ställs. 

De är även likartade på så sätt att den medverkande utgör ett självständigt ansvarssubjekt och 

på så sätt kan dömas till ansvar även om en gärningsperson inte döms.  

 

3.2 Möjligheterna att döma en medverkande som gärningsperson 

I den svenska medverkansbestämmelsen 23 kap. 4 § BrB används ordet medverkande i vid 

mening och innefattar alla som deltar vid utförandet av ett brott, både den som formellt sett 

har genomfört gärningen (gärningsmannaskap i strikt mening) och den som främjat gärningen 

med råd eller dåd (medverkande i strikt mening).
72

 Den svenska rätten skiljer således på 

gärningspersonen och medverkande i strikt mening. Av denna anledning är det viktigt vid en 

tillämpning av den svenska rätten att särskilja gärningspersonerna från de medverkande. Detta 

görs genom tolkning och tillämpning av de enskilda straffbestämmelserna såtillvida att de 

som är gärningspersoner är de som kan sägas uppfylla rekvisiten i den aktuella straff-

bestämmelsen.
73

 Den danska rätten bygger till skillnad från den svenska på en så kallad 

negativ medverkansteori och delar därmed inte upp ansvarssubjekten i flera kategorier utan 

lägger tonvikten på den subjektiva skulden.
74
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I svensk rätt är gärningspersonen i strikt mening den som utfört gärningen och därmed 

uppfyller rekvisiten i straffbestämmelsen.
75

 Gärningsmannaansvaret kan dock utvidgas till att 

omfatta en medverkande även om den medverkande inte i strikt mening själv uppfyllt 

förutsättningarna för ansvar enligt det aktuella straffbudet.
76

 Gränserna för gärnings-

mannaskap utvidgas genom 23 kap. 4 § 2 st. BrB som stadgar att den som inte är att anse som 

gärningsman döms för anstiftan eller medhjälp till brottet vilket även tydliggör 

bestämmelsens interna rangordning.
77

  Detta görs genom ett så kallat utvidgat gärnings-

mannaskap, vilket förekommer i olika former såsom medelbart gärningsmannaskap, 

medgärningsmannaskap och konverterat gärningsmannaskap. En generell utvidgning kan 

också ske utan att för den delen vara någon av de nu angivna formerna.
78

 

 

Det finns dock ingen allmän legaldefinition av gärningsmannaskap utan det hänsköts i 

motiven till BrB åt rättstillämpningen att avgöra huruvida den medverkande har handlat på ett 

sådant sätt att personen bör ses som gärningsperson.
79

 Straffrättskommittén uttalade att det 

vanligtvis krävs att den medverkande varit delaktig i utförandet av den brottsliga gärningen 

för att ådra sig ansvar i gärningsmannaskap. Det tillades dock att även en person som inte 

varit delaktig i utförandet kunde anses som gärningsperson ”där detta ter sig naturligt”.
80

 

Straffrättskommittén framförde som exempel att köpmannen ger sin bokhållare order om att 

bokföra en speciell affärshändelse felaktigt, att en redovisningsskyldig ber den anställde att 

disponera pengarna så att de förskingras eller att en ämbetsman beordrar en underordnad att 

utföra en gärning vilken utgör ett ämbetsbrott.
81

 

 

Den medverkande ska vid ett utvidgat gärningsmannaskap ha medverkat i en sådan 

omfattning att personen är att anse som gärningsperson. Dessutom krävs att personen har 

spelat en så central och avgörande roll vid medverkansobjektets förverkligande att det är 

naturligt att betrakta personen som gärningsperson.
82

 Oftast är det en främjare, någon som 

varit överordnad den som utfört gärningen, som döms som gärningsperson vid utvidgat 

gärningsmannaskap. Det är dock inte tillräckligt att en anstiftare är mer straffvärd än en 
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gärningsperson (i strikt mening) för att gärningsmannaskapet ska utvidgas. Normalt krävs att 

gärningspersonen (i strikt mening) agerat som ett närmast viljelöst redskap, haft en 

underordnad ställning eller varit beroende av den egentlige gärningspersonens instruktioner.
83

  

 

I NJA 1982 s. 525 dömdes en person genom utvidgat gärningsmannaskap för försök till grov 

varusmuggling. Personen hade planerat införselförsöket i sin helhet i samråd med samarbets-

partnern i det andra landet. Den som sedan utförde smugglingsförsöket hade inte aktivt 

medverkat i planeringen utan hade endast enligt instruktionerna medfört narkotikan på sin 

resa. HD uttalade att personen som planlagt införselförsöket ansågs ”ha spelat en så aktiv och 

betydelsefull roll vid genomförandet av smugglingsförsöket att han skall betraktas som 

gärningsman.” Att han inte fysiskt hade medverkat vid försöket att smuggla in narkotikan i 

Sverige ansågs alltså inte avgörande. 

 

3.2.1 Den negativa medverkansteorin 

Medverkansbestämmelsen i 23 § Straffeloven skiljer, med anledningen av att den bygger på 

en negativ medverkansteori, inte mellan gärningspersoner och andra medverkande utan alla är 

i princip likställda.
84

 Innebörden av detta är att alla som på något sätt medverkat i utförandet 

av en straffbelagd gärning riskerar samma straffansvar.
85

 Det har ansetts vara utan rättslig 

betydelse om man tolkar den första punkten i 23 § Straffeloven som omfattande alla de som 

deltar och således både de som direkt uppfyller brottsbeskrivningen i straffbudet och de som 

inte gör det.
86

 I allmänhet faller det sig dock naturligt att beteckna den person som gärnings-

person som förverkligar rekvisiten i en gärningsbeskrivning och den person som innan eller 

under gärningen hjälper gärningspersonen såsom medverkande. Det behöver dock inte alltid 

vara så att personerna betecknas på detta sätt. En person kan benämnas som gärningsperson 

även om personen inte själv utfört den otillåtna gärningen. Exempelvis kan en person som 

varit ledare vid en stöld utan att själv ha tillgripit det som stjäls benämnas som gärnings-

person. På samma sätt kan en person benämnas som medverkande om den fått uppgiften att 

vara den som tillgriper det som ska stjälas. Vägledande är att en person ska benämnas 

medverkande om den har en underordnad ställning.
87

 Denna reglering lämnar inga 
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straffbarhetsluckor och gör det möjligt att anpassa sanktionerna i förhållande till den 

medverkandes personliga inblandning i brottet.
88

  

 

Syftet med 23 § Straffeloven, den utvidgning som följer därav och den negativa 

medverkansteorin, är att avgränsa den personkrets som kan ställas till ansvar enligt ett 

straffbud på ett enhetligt sätt och att tillse att samtliga medverkande i princip döms efter 

samma straffskala. Den enda gränsdragning som därigenom i teorin har betydelse för straff-

ansvaret är den mellan straffbar medverkan och sådan medhjälp som inte ger upphov till 

straff. I de fall då straffeftergift eller straffnedsättning blir aktuell finns det dock behov av att 

skilja ut vissa personer från de andra som deltagit i det straffbara händelseförloppet. Först vid 

påföljdsbestämningen har varje medverkandes personliga inblandning och i vilken grad den 

skett betydelse. I praktiken kommer därför begreppen gärningsperson och medverkande till 

användning i den danska straffrätten.
89

 Domstolen behöver vidare inte alltid tillämpa 23 § 

Straffeloven i de fall då ansvaret följer av den generella utvidgningen av gärnings-

beskrivningen utan en direkt hänvisning till 23 § Straffeloven är endast påkallad då den 

används som grund för straffnedsättning.
90

 Det är först då det görs skillnad mellan de 

medverkande personerna samt vilken roll de olika personernas medverkan spelat i utförandet 

av den straffbelagda gärningen.
91

 

 

Den danska rätten skiljer på detta sätt inte mellan gärningspersoner och medverkande, vilket 

utgör en stor skillnad mot den svenska rätten. Den negativa medverkansteori är något som 

tydligt präglar domen för mordet på Ghazala Khan. Bland annat dömdes Ghazala Khans 

pappa för mord och inte medverkan till mord.
92

 När det kommer till hedersmord kan sannolikt 

den negativa medverkansteorin ha stor betydelse ur ett skuldhänseende. En fråga är vem som 

egentligen bär den största skulden när det kommer till hedersmord? Det kan diskuteras om 

Ghazala Khans bror egentligen ville begå det mord han begick och om han verkligen hade 

begått det utan påtryckning från kollektivet och från pappan.  

 

Rätten lägger i domen bland annat en kulturell förklaring till grund för det som skedde. 

Ghazalas bror ansågs bunden av den familjehierarki som rådde, vilken krävde att de yngre 
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männen visade en absolut lydnad till de äldre männen.
93

 Kan man då inte säga att pappan på 

ett sätt bär huvuddelen av skulden och då bör betraktas som gärningsperson? Ur ett 

skuldhänseende kan det ses som ändamålsenligt att den person som på detta sätt haft den 

ledande rollen vid mordet även får den grövsta benämningen och även i Ghazala Khans fall 

det högsta straffet. Att personen som haft den ledande rollen döms som gärningsperson kan 

också, i min mening, ha en preventiv verkan när det kommer till att använda sig av 

minderåriga vid utförandet av just hedersmord. Familjerna använder sig gärna av en 

minderårig vid utförande av hedersmord just för att den personen därmed skulle få ett 

lindrigare straff.
94

 Om användandet av en minderårig inte skulle leda till att den minderåriga 

fick ett lindrigare straff än beslutsfattarna hade fått om de själva utfört gärningen, eller om 

beslutsfattarna själva straffas på samma sätt som om de utfört gärningen, skulle detta 

förfarande kunna motverkas.  

 

3.2.2 Medelbart gärningsmannaskap 

Innan strafflagsreformen i Sverige 1948 var delaktighetsansvaret, som dåtidens motsvarighet 

till medverkansansvaret benämndes, beroende av att en gärningsperson dömdes till ansvar. 

Om någon omständighet förelåg som innebar att gärningspersonen inte kunde straffas, 

exempelvis avsaknad av erforderligt uppsåt eller om gärningspersonen led av sinnessjukdom, 

kunde därmed ingen dömas för delaktighet. I doktrin och praxis utvecklades läran om 

medelbart gärningsmannaskap, för att ”rimliga resultat” skulle kunna nås samt för att 

motverka godtycke.
95

 Medelbart gärningsmannaskap finns kvar än i dag och dess innebörd är 

att en anstiftare döms som gärningsman om den anstiftade närmast varit ett viljelöst eller 

omdömeslöst redskap i anstiftarens händer. Som exempel nämns att den anstiftade var ett 

oförstående barn, en psykiskt avvikande person, ovetande om gärningens karaktär, om 

personen befann sig i en beroendeställning eller pressades att utföra gärningen genom hot, 

tvång eller våld. Med anledning av att medverkansansvaret numera är självständigt finns det 

inte längre samma behov av att nyttja konstruktionen medelbart gärningsmannaskap. 
96
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3.2.3 Medgärningsmannaskap 

I de fall då flera personer tillsammans utfört ett brott kan de enligt svensk rätt dömas i s.k. 

medgärningsmannaskap. Personerna kan dömas även om ingen av dem, eller inte alla, 

självständigt uppfyllt hela brottsbeskrivningen i ett straffbud. En förutsättning för ansvar är 

dock att det som personerna utfört tillsammans – i samverkan – realiserar brottsbeskrivningen 

i ett straffbud.
97

 Vid ordinärt medgärningsmannaskap ska det inte finnas en person som 

självständigt uppfyller brottsrekvisiten som gärningsperson, utan flera personer ska 

tillsammans ha hjälpts åt att utföra brottet.
98

 Uttrycket ”den som ...” i brottsbeskrivningen 

ersätts på detta sätt med ”de som tillsammans …” och varje person kan då straffas som 

gärningsperson. Kausaliteten bedöms i dessa fall från det gemensamma handlandet vilket 

innebär att det inte behöver styrkas vem eller vilka som verkligen orsakat effekten.
99

  

 

Personerna ska då ha handlat ”tillsammans och i samförstånd” eller ”gemensamt och i 

samråd”. Vad som egentligen ska förstås med dessa uttryck har inte närmare analyserats i 

överrättspraxis eller inom doktrin. Klarlagt är dock ett minimikrav på att gärningspersonerna 

ska ha utfört gärningen tillsammans, ”gemensamt”. Med detta torde inte förstås att gärnings-

personerna handgripligen utfört gärningen tillsammans utan uppfyllandet av kravet är 

beroende av brottsbeskrivningen i det aktuella straffbudet samt på en eventuell arbets-

fördelning mellan gärningspersonerna. Det krävs vidare inte något egentligt samråd utan det 

räcker att personerna implicit är införstådda med vad de andra gör. Varje medverkandes 

uppsåt måste sedan täcka den gemensamma gärningen för att de ska kunna fällas till 

ansvar.
100

 För medgärningsmannaskap krävs vidare att det kan styrkas för varje person att den 

faktiskt deltagit i utförandet av brottet eller genom främjande är att anse som 

medgärningsman. Om osäkerhet skulle råda angående vem som gjort vad eller vad som 

faktiskt hänt ska det för varje tilltalad mest gynnsamma alternativet väljas.
101

  

 

Undantaget från medgärningsmannaskap är fall då någon utnyttjar en redan uppkommen 

situation, eftersom det för medgärningsmannaskap krävs att de deltagande handlat i samråd 

eller i ett uttryckt eller outtryckt samförstånd. Vidare kan inte ansvar utkrävas för 
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medgärningsmannaskap då personen inte haft uppsåt utan handlat i omedveten oaktsamhet, i 

sådant fall omfattas inte personen av något samråd eller samförstånd. Personerna som deltar i 

den brottsliga handlingens utförande och omfattas av medgärningsmannaskapet behöver inte 

ha utfört likartade handlingar utan det som krävs är att handlingarna gemensamt uppfyller 

brottsbeskrivningen i det aktuella straffbudet. Att någon deltagande intar en mer central roll 

utesluter vidare inte medgärningsmannaskap så länge de andra har deltagit i utförandet av 

brottet.
102

 

 

I NJA 1992 s. 474 som gällde åtal för dråp, dömdes A som medgärningsman. HD uttalade i 

domskälen att A: 

 

”deltog i våldet mot C på ett mera aggressivt sätt än han har medgett och på ett stadium av 

händelseförloppet då han inte kan ha undgått att uppfatta att B avsåg att döda C och att denne 

var svårt skadad. Av detta följer att han då själv måste ha varit inställd på att händelserna 

skulle få en dödlig utgång. Oaktat han inte visats ha tillfogat C någon livshotande skada, har 

han på ett så verksamt sätt bidragit till C:s död, att han skall dömas som medgärningsman för 

dråp.”
103

 

 

Utvecklingen har dock gått i den riktning att domstolarna blivit försiktigare med att betrakta 

gärningar som begångna i medgärningsmannaskap.
104

  

 

I det tidigare nämnda hedersmordet på Abbas Rezai dömdes Abbas flickväns föräldrar i 

medgärningsmannaskap för mordet.
105

 Föräldrarna ansågs av HD uppsåtligen tillsammans 

och i samförstånd ha berövat Abbas Rezai livet. De hade båda vid tillfället för mordet 

befunnit sig på platsen och aktivt deltagit i utförandet. Det är dock inte alltid så vid heders-

mord att utförandet sker gemensamt även om det speciella vid just hedersmord är den 

kollektiva prägeln och att mordet på så sätt utgör ett gemensamt beslut. Genom lagstiftningen 

av medgärningsmannaskap kommer man oftast bara åt de som varit med i utförandet av 

mordet. Vid hedersmord är det inte alltid så att de eller den som utför mordet är samma 

personer som beslutat att mordet ska genomföras. Detta medför att nyckelpersoner vid heders-

mord inte omfattas av medgärningsmannaskapet eftersom de inte alltid är med och utför 
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själva gärningen. Det står dock i förarbetena att personer vid medgärningsmannaskap inte 

handgripligen behöver ha utfört gärningen tillsammans,
106

 såsom föräldrarna gjorde vid 

hedersmordet på Abbas Rezai. Vad som krävs för utkrävande av ansvar då personerna inte 

bokstavligen utfört gärningen tillsammans beror således på rekvisiten i det aktuella 

straffbudet och hur de fördelat arbetet mellan sig.
107

 Teoretiskt sett skulle det därmed kunna 

finnas en möjlighet att döma en person i medgärningsmannaskap även om personen inte 

befunnit sig på platsen utan haft en annan roll i den arbetsfördelning som gjorts. Det är dock 

inte något som vanligen sker enligt den rättspraxis som utvecklats i Sverige. Vidare skulle det 

vara möjligt att de personer som haft en nyckelroll i ett planerat hedersmord genom att besluta 

om ett genomförande av mordet eller genom att planera utförandet omfattas av ansvar genom 

anstiftan eller utvidgat gärningsmannaskap. Medgärningsmannaskapet påminner dock, vad 

gäller de resultat det leder till för de som omfattas av det, om den negativa medverkansteorin i 

dansk rätt eftersom gärningspersonerna bedöms lika och bär en lika stor skuld, om än kretsen 

av ansvarssubjekt är snävare. 

 

3.2.4 Konverterat gärningsmannaskap 

En utvidgning av gärningsmannaskapet för en medverkande i den svenska rättstillämpningen 

kombineras ofta med en krympning av gärningsmannaskapet för den person som utfört 

gärningen. Personen vars gärningsmannaskap krymps döms vanligen i dessa fall endast för 

medhjälp, vilket medför att en konvertering av gärningsmannaskapet sker. I förarbetena ges 

exempel på situationer då konverterat gärningsmannaskap kan bli aktuellt. Det gäller 

exempelvis vid skattebrott då den skattepliktige döms som gärningsperson medan den som 

upprättat deklarationen, och därmed utfört gärningen, döms för medhjälp.
108

 När det kommer 

till uppsåtliga brott sker ofta en rubriceringsmässig krympning av gärningsmannakategorin. 

Detta är enligt förarbetena troligtvis sammanhängande med att det finns en naturlig strävan att 

hitta den som primärt är ansvarig för det som skett. Det finns på så sätt en presumtion om att 

den som står närmast det brottsliga resultatet är den som ansvarar såsom gärningsperson. Vid 

uppsåtliga brott går man således i ansvarsbedömningen ogärna förbi den person som utgör 

gärningsperson i strikt mening och därmed står det brottsliga resultatet närmast.
109
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Som exempel ges i de svenska förarbetena den situation då person A lånar ut en pistol till 

person B som sedan uppsåtligt dödar deras gemensamma ovän C. I denna situation döms inte 

A för mer än medhjälp. Anledningen till detta är dels att det är tveksamt om A uppfyller 

straffbestämmelsens rekvisit ” beröva någon livet” enligt 3 kap. 1 § BrB, dels för att man vid 

uppsåtliga brott i ansvarsbedömningen ogärna går förbi den person som utgör gärningsperson 

i strikt mening. Om situationen istället skulle vara sådan att A anstiftar B till att utföra mordet 

skulle det sannolikt ligga närmare till hands att se A såsom gärningsperson. Mest troligt är att 

A inte skulle dömas för mer än anstiftan. Bedömningen skulle med stor sannolikhet bli 

densamma om endast A hade uppsåt till att döda C. Däremot skulle det bli annorlunda om 

varken A eller B haft uppsåt till C:s död, då de båda sannolikt skulle dömas som gärningsmän 

för vållande till annans död enligt 3 kap. 7 § BrB. Innebörden av ovanstående blir att 

gärningsmannaskapet allmänt sett vidgas vid ett oaktsamhetsbrott då det ofta är så att varje 

person som av oaktsamhet verksamt bidragit till den brottsliga effekten ses som gärnings-

person.
110

 Om än ett sådant scenario vore svårkonstruerat, vore det teoretiskt möjligt att döma 

samtliga inblandade vid hedersmord för vållande till annans död, även om hedersmotivet som 

sådant är svårt att passa in i ett oaktsamhetsbrott. Ett exempel som i denna situation kan tas 

från mordet på Ghazala Khan är den situation då morbrodern och farbrodern ger gärnings-

personen pistolen. Det skulle i den situationen kunna ses som i varje fall oaktsamt att ge 

pistolen till gärningspersonen, med hänsyn till risken att han sedan kommer att använda den 

till att skjuta någon. 

 

En av anledningarna till att den svenska medverkansläran inte är utformad på samma sätt som 

den danska är just att man i Sverige vid uppsåtliga brott ogärna går förbi den person som 

utgör gärningsperson i strikt mening och därmed står det brottsliga resultatet närmast.
111

  En 

möjlighet finns dock till att göra detta genom ett utvidgat gärningsmannaskap. Det utvidgade 

gärningsmannaskapet är den del inom den svenska medverkansläran som kan liknas mest vid 

den danska negativa medverkansteorin då en person kan dömas som gärningsperson trots att 

den egentligen inte är gärningsperson i strikt mening. När det kommer till hedersmord som 

kännetecknas just av att de föregås av planering och av ett kollektivt beslutsfattande där 

påtryckning på gärningspersonen ofta kommer från de som är längre upp i rang i kollektivet, 

är det utvidgade gärningsmannaskapet av stort intresse. Anledningen till detta är vad som 

tidigare anförts om vem som egentligen bär huvudansvaret och som på så sätt även borde ses 
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som mest straffvärd. Gärningsmannaskapet skulle i vissa fall kunna utvidgas så att det skulle 

omfatta en nyckelperson som exempelvis Ghazala Khans pappa.  

 

jämförelse kan här göras med Svea hovrätts dom den 5 mars 2015 i mål nr B 11137-14 där en 

person figurerade som inte hade deltagit i själva mordet och därför inte var gärningsperson i 

strikt mening. Personen hade dock varit så aktiv och haft en så central och betydelsefull roll 

vid genomförandet av mordet, att det ansågs naturligt att anse honom som gärningsperson i 

enlighet med principen om utvidgat gärningsmannaskap.
112

 Av andra skäl fälldes personen 

inte inom ramen för det aktuella avgörandet, men det intressanta är likväl att se på vilket sätt 

han hade en central och betydelsefull roll och om det skulle kunna jämföras med exempelvis 

den roll som Ghazala Khans pappa spelade i genomförandet av mordet. Personen i det nyss 

nämnda rättsfallet hade innan mordet anlitat en skytt för att utföra den brottsliga gärningen 

och förberett mordet genom att skaffa samt utrusta skytten med kläder samt en kartong som 

sedan användes för att gömma vapnet. Han hade vidare även skjutsat skytten till platsen för 

mordet och lämnat information till skytten som var nödvändig för att mordet skulle kunna 

genomföras. Även om Ghazala Khans pappa var den som beslutade om att dottern skulle 

mördas och var delaktig i planerandet av mordet är hans aktivitet kring mordet inte direkt 

jämförbar med den i det nyss nämnda fallet. En jämförelse skulle även kunna göras med det 

ovan nämnda NJA 1982 s. 525 och personen som där planerade införselförsöket, vilken sedan 

dömdes till ansvar genom utvidgat gärningsmannaskap. Det senare fallet är mer likt mordet på 

Ghazala Khan, även om det inte rör sig om ett mord, eftersom pappan, likt personen i det 

fallet, var med och planerade genomförandet. Personen i NJA 1982 s. 525 planerade 

utförandet tillsammans med sin kontakt medan Ghazala Khans pappa planerade tillsammans 

med de övriga inblandade. En utvidgning av gärningsmannaskapet enligt svensk rätt skulle 

teoretiskt sett kunna ske och då omfatta Ghazala Khans pappa. Det är dock osäkert om det 

skulle ske i svensk domstol eftersom pappans handlingar stämmer bättre överens med rollen 

som anstiftare. En utvidgning på detta sätt har aldrig gjorts i Sverige vid ett hedersmord och 

det skulle vara en inte tidigare skådad sträckning av begreppet gärningsmannaskap. 

 

3.3 Medverkansobjektet – en otillåten gärning 

I Sverige krävs för att någon ska anses ha medverkat till ett brott i enlighet med 23 kap. 4 § 

BrB att den medverkande har främjat någon annans otillåtna gärning. Ordet ”gärning” hänför 
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sig till en konkret handling eller underlåtenhet, inte en gärningstyp.
113

 Med anledning av detta 

är det avgörande att utreda vilken gärning den aktuella personen kan tänkas ha medverkat till. 

Flera olika beteckningar kan användas för gärningen men i den här framställningen kommer 

fortsättningsvis ordet ”medverkansobjektet” att användas.
114

  

 

När man ska fastställa eventuella medverkansobjekt gäller inledningsvis att utreda vilka olika 

gärningar som gärningspersonen har begått. Alla gärningar som gärningspersonen har begått 

är av relevans eftersom det endast krävs att personen har förövat en otillåten gärning och inte 

ett brott.
115

 Med detta förstås att en person måste ha utfört en gärning som uppfyller rekvisiten 

i brottsbeskrivningen i det aktuella straffbudet. Gärningen som förövats får inte vara 

undantagen ansvar med anledning av att en rättfärdigande omständighet, såsom exempelvis 

nödvärn, är tillämplig. Om en rättfärdigande omständighet föreligger har en otillåten gärning 

inte ägt rum. Dessa omständigheter utgör rekvisit för en otillåten gärning och måste vara 

uppfyllda för att ett medverkansobjekt ska föreligga. Hit räknas även överskjutande uppsåt, 

t.ex. det tillägnelseuppsåt som krävs för stöld. Enligt huvudregeln hör också omständigheter 

som medför att ett brott hänförs till en viss svårighetsgrad till rekvisiten för en otillåten 

gärning.
116

 Tillsammans utgör omständigheterna den yttre ramen för de medverkandes 

ansvar.
117

 Den eventuella gärningspersonen behöver däremot inte ha begått ett brott i relation 

till rekvisiten för personligt ansvar.
118

  

 

Anledningen att ta med också de gärningar som senare kan komma att sorteras bort för 

gärningspersonens del är att det svenska medverkansansvaret är självständigt på så sätt att den 

medverkande kan dömas för medverkan till en otillåten gärning som inte utgör det brott som 

gärningspersonen sedan döms för. Rekvisiten för personligt ansvar såsom uppsåt och 

oaktsamhet samt att det inte föreligger några ursäktande omständigheter ligger utanför 
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medverkansobjektet. Dessa omständigheter är endast av subjektiv betydelse och påverkar 

således endast gärningspersonens, och inte den medverkandes, ansvar.
119

 

 

Enligt den danska medverkansläran måste medverkansgärningen gå att hänföra till ett konkret 

brott. Att en person skulle uppmuntra andra till att begå brott i allmänhet är därför inte 

straffbart i medverkansbestämmelsen mening. 23 § Straffeloven utvidgar endast de 

existerande straffbestämmelserna och således måste medverkansgärningen vara kopplat till en 

existerande straffbestämmelse. En förutsättning för medverkansansvar enligt 23 § 

Straffeloven är att personen har medverkat till gärningen. Vad som utgör själva gärningen är 

beroende av det aktuella straffbudets brottsbeskrivning.
120

  

 

I förarbetena till den svenska medverkansbestämmelsen lades vikt vid att den svenska 

medverkansbestämmelsen inte, såsom den motsvarande danska bestämmelsen, skulle vara 

avfattad så att medverkande skulle kunna straffas om något brott inte kommit till stånd.
121

  

 

3.4 Medverkansgärningen 

När ett medverkansobjekt fastställts måste det i svensk rätt utredas huruvida de som eventuellt 

medverkat har medverkat till brottet genom en otillåten gärning. En brottsbeskrivningsenlig 

medverkansgärning föreligger enligt 23 kap. 4 § BrB då den medverkande har främjat 

gärningen – d.v.s. medverkansobjektet – med råd eller dåd.
122

 Med uttrycket råd eller dåd 

åsyftas att främjandet ska ha skett med psykiska eller fysiska medel. Medverkansgärningen 

ska enligt förarbetena ha ”övat inflytande på händelseutvecklingen i brottsfrämjande riktning, 

vore det så än blott genom att styrka de andra i deras brottsliga beslut”.
123

  

 

Ordet främja ska i den svenska medverkansbestämmelsens bemärkelse inte användas så snävt 

att medverkanshandlingen, då flera medverkat till brott, behöver vara en betingelse för 

medverkansobjektet.
124

 Med ordet främja avses att den medverkande på något sätt bidragit till 

brottet.
125

 Om en gärning varken psykiskt eller fysiskt haft något inflytande på medverkans-
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objektet tillkomst utgör gärningen inte medverkan.
126

 Ett exempel på när en persons gärning 

inte uppfyllt de krav som ställs återfinns i NJA 1984 s. 922. Fallet gällde en misshandel som 

inte hade planerats i förväg. Den aktuella personen hade befunnit sig i en bil med sina 

kamrater. När bilen stannade sprang hans kamrater efter några för honom helt okända 

personer och han uppmanade då föraren att köra efter. Först när kamraterna åter befann sig i 

bilen fick han veta vad som hade hänt. Personen ansågs i så hög grad ha stått utanför 

händelseförloppet att personen inte, trots uppmaningen, kunde ha ansetts gjort sig skyldig till 

någon straffbar medverkan.  

 

Den medverkandes gärning kan vara obehövlig i relation till brottet och likväl utgöra ett 

främjande. Det gäller exempelvis om flera personer håller vakt vid ett inbrott. De behövs inte 

per definition men främjar likväl brottet eftersom personens vakthållande kan sägas potentiellt 

ha underlättat gärningens genomförande.
127

 Vidare kan ett främjande enligt den dominerande 

uppfattningen även ske trots att brottets genomförande motverkas, så länge man styrkt 

personen i sitt uppsåt. Det som då förutsätts för ansvar är att vederbörande inte deltar i syfte 

att motverka att ett brott genomförs.
128

 Sker motverkandet i direkt syfte att motverka brottet är 

det dock självklart inte brottsligt, exempelvis om en person medvetet erbjuder så dålig hjälp 

att den motverkar brottet.
129

 Naturligtvis kan det förekomma att en i någon mån medverkande 

istället försöker motverka ett brott som sedan likväl genomförs. Det föreligger då ett 

främjande men den medverkande saknar i detta fall uppsåt att främja. I praxis har det inte 

uppställts ett strikt krav på att den genomförda medhjälpshandlingen i realiteten underlättat 

gärningen med anledning på de bevisproblem som då skulle uppstå för att uppfylla ett sådant 

krav.
130

 Således skulle exempelvis mannen som följde med mostern vid mordet på Ghazala 

Khan kunna dömas även om hans gärning inte med säkerhet underlättat mordet.
131

 

 

Tolkningen av begreppet främja är delvis omstridd i svensk rätt. Strahl företräder den ovan 

angivna och dominerande uppfattningen men har därtill satt upp som en begränsande faktor 

på den subjektiva sidan ett krav på att den medverkande ska ha uppsåt att främja trots att 

medverkansobjektet är ett oaktsamhetsbrott.
132

 I rättstillämpningen har detta ställningstagande 
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motsagts av den tolkning som där gjorts av begreppet främja, då det inte krävts uppsåt att 

främja medverkansobjektet i de fall då medverkansobjektet utgjort ett oaktsamhetsbrott, utan 

att det då varit tillräckligt med oaktsamhet också från den medverkande.
133

 Frågan blir i 

praxis av underordnad betydelse med anledning av att medverkan till ett oaktsamhetsbrott 

många gånger döms som medgärningsmannaskap.
134

 Hoflund förespråkar en mer restriktiv 

tolkning av begreppet främja och anser att det som bäst överensstämmer med ordets betydelse 

är att medverkansgärningen ska ha gynnsamt påverkat det brottsliga resultatet.
135

 Praxis visar 

på att det för medverkansansvar endast krävs ett obetydligt bidrag från den medverkande till 

medverkansobjektets förverkligande.
136

 NJA 1963 s. 574 utgör ett tydligt exempel då den 

medverkande där endast tagit emot och hållit sin kamrats rock medan kamraten tillsammans 

med en annan person misshandlade och rånade en tredje person. Den medverkande dömdes i 

det fallet för medhjälp till misshandel men inte till rån eftersom personens uppsåt inte ansågs 

inbegripa att gärningspersonerna skulle tillgripa något. Min uppfattning är att den tolkning av 

begreppet främja som används i praxis är den mest praktiska lösningen och att det vore 

märkligt att kräva uppsåt från en medverkande till att främja då medverkansobjektet utgörs av 

ett oaktsamhetsbrott. Även den tolkning som Hoflund förespråkar ser jag som en alltför stor 

begränsning av medverkansansvaret. Ansvar skulle i sådana fall inte kunna krävas av en 

person vars hjälp egentligen varit onödig, men som likväl styrkt de övriga i deras uppsåt.  

 

Gränsdragningen mellan straffritt handlande och straffbar medverkan är svår att göra inom 

svensk rätt och kan i viss mån vara hårfin. Detta gäller speciellt vid påtryckningar utan mer 

ingående deltagande, såsom anstiftan, när den medverkande styrker gärningspersonen i 

dennes uppsåt. Att en person med gillande min skulle stå som åskådare till ett slagsmål ses 

inte som ett främjande genom uppmuntran. Att däremot uppehålla sig vid en brottsplats och 

inte förhålla sig passiv utan på ett mer aktivt sätt påverka händelseförloppet på ett sätt som i 

varje fall kan tänkas främja gärningen, ses som ett främjande som stärker gärningspersonens 

uppsåt.
137

 I NJA 1986 s. 802, som gällde medhjälp till grov misshandel samt vållande till 

annans död, hade den medverkande vid en tidpunkt pekat ut halspulsåderns belägenhet på 

offret. Den medverkandes uttalande om vad han hade gjort utgjorde ett starkt belägg för att 

den medverkande, när offret dödades, inte bara passivt befunnit sig nära offret utan på ett mer 
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aktivt sätt påverkat händelseförloppet. Den medverkandes inverkan på händelseförloppet hade 

åtminstone innefattat att gärningspersonen hade styrkts i sitt uppsåt.  

 

När det kommer till mordet på Ghazala Khan kan det påstås att alla inblandade sannolikt 

stärkte varandra i sitt uppsåt, men det är inte säkert att det skulle gå att bevisa att de stärkte 

just gärningsmannen i strikt mening, det vill säga brodern, i sitt uppsåt. Exempelvis kan 

diskuteras huruvida den man, som följde Ghazalas moster till mötet, handlade på ett sätt som 

styrkte brodern i sitt uppsåt. Om brodern inte var medveten om att mannen följde med 

Ghazalas moster och mannens handlande var obehövligt i förhållande till medverkansobjektet 

förverkligande, skulle mannens handlande inte betraktas som medverkan eftersom medhjälp 

till medhjälp inte är straffbart. Även om det inte är straffbart i dagsläget, vore det i min 

mening ändamålsenligt om det vore möjligt att, vid brott som har en så pass kollektiv prägel 

som hedersmord, i varje fall som medhjälpare döma de som styrkt övriga deltagare i sitt 

uppsåt. Detta även om deras handlande varit obehövligt och det inte vore möjligt att bevisa att 

de styrkt den som vore att betrakta som gärningsperson i strikt mening i sitt uppsåt, så länge 

det gick att se att de styrkt uppsåtet hos de övriga deltagande i sådan grad att deras medverkan 

inte kunde betraktas som helt utan värde. I sammanhanget bör dock nämnas att mannens 

agerande möjligen skulle kunna vara straffbart som anstiftan till medhjälp. I Danmark 

föreligger inte problemet med bristen på straffbarhet vid medhjälp till medhjälp eftersom 

samtliga döms som gärningspersoner. 

 

Ett främjande behöver inte enligt svensk rätt ske genom handling för att utgöra straffbar 

medverkan utan det kan även ske genom underlåtenhet. Som exempel i förarbetena ges det 

fall då en portvakt låter bli att låsa en port med avsikt att underlätta för en tjuv som ska ta sig 

in i huset och stjäla.
138

 Tidsmässigt behöver en medverkansgärning inte pågå från 

medverkansobjektets början till dess slut. Medverkansgärningen kan förövas före eller 

samtidigt som medverkansobjektet, den kan dock inte genomföras efter det att medverkans-

objektet avslutats.
139

 Om en överenskommelse, explicit eller implicit träffas, om efterföljande 

hjälp innan förverkligandet av en otillåten gärning föreligger dock straffbar medverkan.
140

 I 

NJA 1949 s. 529 fastställdes ännu ett undantag. I fallet hade tre personer planerat att få en 

fjärde person berusad och under dennes rus tillgripa personens kontanta medel. Personen blev 
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dock inte tillräckligt berusad och två av de tre personerna använde sig då av våld för att 

genomföra stölden. Den tredje som stått i begrepp att lämna rummet räcktes offrets plånbok 

och avlägsnade sig därefter från rummet. Personen dömdes för medhjälp till rån och ansågs ha 

handlat med insikt om att rånet genomfördes genom det utövade våldet och att vålds-

handlingen företagits just för att möjliggöra tillgreppet. 

 

Inte heller enligt dansk rätt krävs vanligen kausalitet i egentlig mening. Medverkansgärningen 

behöver således, liksom i Sverige, inte ha varit nödvändig för att brottet skulle komma till 

stånd. En medverkansgärning som har medfört att brottet på något sätt motverkas utgör inte 

hinder för att gärningen ska utgöra medverkan, förutsatt att den medverkande hade uppsåt till 

att medverka till brottet. Om den som hjälper till är klumpig utgör hjälpen likväl hjälp, likaså 

utgör dåliga råd ändå råd. Det utgör också medverkan även om den aktuella medverkans-

gärningen är överflödig.
141

 Medverkansgärningen kan vara såväl en aktiv gärning som 

underlåtenhet. Den kan också bestå i att provocera fram en gärning eller underlåtenhet och 

kan ha utvecklats genom en straffbar eller straffri mellanhand.
142

 Således skulle en person inte 

kunna undgå ansvar för medverkan till ett hedersmord enbart genom att låta exempelvis barn 

vara inblandade i högre grad, vilket som sagt inte är ovanligt. I min mening vore det, om än 

det är utanför ramen för denna framställning, en starkt graverande omständighet att låta barn 

delta i så pass allvarligt brottslighet.  

 

Underlåtenhet kan enligt dansk rätt utgöra straffbar medverkan. Tydliga exempel på 

medverkan via underlåtenhet är exempelvis då en person, i enlighet med exemplet ovan, 

kommer överens med en tjuv om att underlåta att vid en speciell tidpunkt låsa en dörr eller ett 

kassaskåp. Vid bedömningen av om underlåtenheten är straffbar kan det vara nödvändigt att 

avgöra om det rimligtvis kunde förväntas en aktiv handling och i så fall vilken handling.
143

 

Om det skulle vara så att brottsbeskrivningen i det aktuella straffbudet kräver en aktiv 

handling, kan den handlingen realiseras genom underlåtenhet i de situationer då underlåtenhet 

kan likställas med en aktiv handling.
144

 Ett exempel återfinns i U 1998.545 H då en kvinna 

dömdes för våldshandlingar som hennes sambo hade begått mot hennes barn eftersom hon 

                                                        
141

 Greve, s. 164, Toftegaard, s. 185, Waaben, s. 242 och SOU 1996:185, bilaga 3, s. 143. 
142

 Se Greve, s. 164 och Toftegaard, s. 185. 
143

 Waaben, s. 242 och SOU 1996:185, bilaga 3, s. 143. 
144

 Se Greve, Dahl Jensen & Toftegaard Nielsen, s. 292. 



 36 

hade haft möjlighet att hindra sin sambos fortsatta våldsutövande.
145

 När kvinnan trots sin 

omsorgsplikt förhållit sig passiv betraktades det enligt domstolen som ett accepterande av de 

våldshandlingar som sambon begick mot barnet. 

 

Tidsmässigt sker anstiftan i sakens natur i det inledande skedet men i övrigt är medverkan 

straffbar oavsett när den föreligger. Traditionellt har man i dansk rätt etablerat en tumregel 

som innebär att den avgörande tidpunkten för en medverkansgärning tidsmässigt är 

densamma som tidpunkten för själva brottet. Huvudregeln är sedan utformad på ett sätt som 

innebär att medverkansgärningen ska ha inträffat före eller samtidigt i relation till tidpunkten 

för brottet. Den brottsliga (forbryderske) gärningen får således inte vara avslutad. Om det är 

så att den brottsliga gärningen sker över en viss tid är det tillräckligt att den medverkande är 

närvarande och hjälper till någon gång under denna tid. Medverkan efter en avslutad straff-

belagd gärning är straffbar endast om det följer av ett särskilt straffbud eller om det överens-

kommits innan.
146

  

 

I de situationer då det faktiska händelseförloppet innebär ett realiserande av en fullbordad 

brottslig gärning döms samtliga med uppsåt därtill för det fullbordade brottet. Om brottet inte 

skulle ha fullbordats men ett straffbart försök föreligger döms samtliga istället för 

försöksbrott. Om brottet fullbordats men den medverkande aldrig genomfört sin medverkans-

gärning, t.ex. för att personen kom för sent till den plats där gärningen skulle utföras, döms 

personen för försök till medverkan,
147

 likt stämpling i svensk rätt. 

 

När det kommer till medverkansgärningen är den danska och svenska regleringen lika. I ingen 

av ländernas lagstiftning krävs kausalitet på det sättet att medverkansgärningen behöver vara 

nödvändig för medverkansobjektets förverkligande. Medverkansgärningen kan som tidigare 

nämnts vara onödig, obehövlig eller klumpigt utförd och likväl utgöra medverkan så länge 

syftet inte varit att motverka medverkansobjektet och den istället styrkt gärningspersonen i 

sitt uppsåt. Om medverkansgärningen däremot inte haft något fysiskt eller psykiskt inflytande 

på medverkansobjektet utgör den inte medverkan. Slutsatsen av detta är att om någon förvisso 

i syfte att hjälpa, inte lyckas främja brottet fysiskt och gärningspersonen (i strikt mening) inte 

är medveten om den andra personens medverkan så har medverkansgärningen varken medfört 
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ett psykiskt eller fysiskt inflytande och är således inte straffbar som medverkan. Även vad 

gäller det tidsspann under vilket medverkansgärningen ska vara begången stämmer de båda 

medverkansreglerna överens. Det finns dock en skillnad mellan de båda länderna och det är 

när det kommer till försök till medverkan, vilket en person kan åläggas straff för i Danmark 

men som inte är straffbelagt i Sverige. Det som inom den svenska rätten skulle kunna 

jämföras med försök till medverkan är regleringen om stämpling enligt 23 kap. 2 § 2 st. BrB. 

 

3.5 Anstiftan och medhjälp i relation till tilskyndelse, råd och dåd 

I den svenska rätten framgår av 23 kap. 4 § 2 st. BrB att ett främjande i bestämmelsens 

bemärkelse kan vara antingen anstiftan eller medhjälp. Definitionsmässigt är anstiftan ett 

främjande och innebär att en person förmår någon annan att utföra en gärning och därmed 

orsakar personens gärning genom psykisk påverkan.
148

 Strahl anser kraven för att någon ska 

dömas för anstiftan vara att personen uppsåtligen framkallat ett beslut av den anstiftade att 

företa en handling eller åtminstone uppsåtligt bibehållit eller förstärkt ett beslut hos den 

anstiftade att genomföra en handling som personen annars inte skulle ha genomfört.
149

 Med 

detta menas att det inte behöver vara fråga om övertalning så att den anstiftade förmås göra 

något som den inte vill göra. Anstiftan är för handen även då den anstiftade har varit lätt att 

påverka.
150

 Då medverkan är straffbelagt är således också t.ex. anstiftan till anstiftan eller 

anstiftan till medhjälp straffbelagd. Anstiftan kan även ha formen som medanstiftan dvs. då 

flera i samverkan förmår någon att utföra en otillåten gärning.
151

 Enligt förarbetena finns det 

inget som logiskt hindrar att en person döms för anstiftan till ett oaktsamhetsbrott, det torde 

däremot knappast ske i praktiken.
152

 I anslutning till det som framfördes ovan angående att 

kretsen av potentiella gärningspersoner är större vid oaktsamhetsbrott och att hedersmord 

under vissa förutsättningar skulle kunna betraktas som vållande till annans död så vore en 

sådan konstruktion i min mening intressant att se prövad. Min bedömning är att en sådan 

anstiftan till vållande till annans död i sådant fall skulle kunna vara högst aktuellt om uppsåt 

vore svårbevisat men i varje fall oaktsamhet går att konstatera, samtidigt som den 

medverkandes inblandning inte var så direkt att den kunde anses som mer än anstiftan.
153
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Medhjälp utgör ett främjande som inte når upp till de krav som ställs för anstiftan. Gärningen 

kan för att utgöra medhjälp vara både fysisk och psykisk. Då medverkansgärningen är av 

fysisk natur utför medhjälparen en handling som utövar inflytande på gärningspersonens 

genomförande av medverkansobjektet. Medhjälp som är av psykisk natur består vanligen i råd 

eller uppmuntran, utan att medhjälparen därmed förmår gärningspersonen att utföra den 

gärning till vilken råden och uppmuntran ges.
154

 Medhjälpen behöver inte ha lika stark kausal 

betydelse för förverkligandet av den otillåtna gärningen som vid anstiftan, men kan inte heller 

vara helt utan betydelse för händelseförloppet.
155

 Exempelvis kan medhjälpen bestå i att 

erbjuda skjuts till och/eller från brottsplatsen eller att finnas där som psykiskt stöd och på så 

vis ingiva gärningspersonen mod.
156

 Ansvar såsom medhjälpare är subsidiärt till ansvar för 

anstiftan och båda dessa är subsidiära i förhållande till gärningsmannaskap.
157

 

 

Det finns svårigheter med att bestämma det straffbara området när det kommer till medhjälp 

och svårigheterna är särskilt utmärkande vid psykisk medhjälp. För straffansvar torde krävas 

att medhjälpsgärningen uppfattas av gärningspersonen som uppmuntran eller åtminstone som 

hjälp den medhjälpande vill ge.
158

 Om exempelvis en person skulle ställa sig som vakt vid en 

inbrottsstöld och gärningspersonen är ovetande om vakthållandet som även visar sig vara 

obehövligt utgör vakthållandet inte någon medhjälp. Vakthållandet har i detta fall inte över 

huvud taget påverkat tillkomsten av medverkansobjektet. Då en person rått gärningspersonen 

men råden vid utförandet av den otillåtna gärningen inte följts utgör råden likväl medverkan. 

Detta med anledning av att råden kan ses som uppmuntran till medverkansobjektet, även om 

råden skulle ha åtföljts av varningar om de risker som den otillåtna gärningen kan vara 

sammankopplad med. Ett råd om att inte utföra den otillåtna gärningen utgör, tämligen 

självklart, inte medhjälp.
159

 

 

I dansk rätt är både psykisk och fysisk medverkan straffbelagd och i 23 § Straffeloven nämns 

tre olika former av medverkan: tilskyndelse, råd eller dåd.
160

 Ordet tilskyndelse relaterar till 

en annan persons vilja, och utgörs av en psykisk medverkan vilken består i en inverkan på 

någon annans vilja att begå brott. En uppmuntran, genom ord eller gärning, till en person att 
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begå en straffbelagd gärning utgör tilskyndelse och så även då någon förleder, lurar, 

uppmanar eller genom hot tvingar någon annan att begå gärningen. Den klassiska och grövsta 

formen av tilskyndelse är anstiftan, såsom det kallas även i Danmark, med vilket förstås att 

den medverkande hos en annan person väcker tanken att begå brott. Psykisk medverkan 

omfattar även att den medverkande stärker personens vilja att begå en straffbelagd gärning. 

Psykisk medverkan behöver inte vara i verbal form, genom tal, utan ett tecken till att utöva 

våld kan vara fullt tillräckligt.
161

  

 

Ordet råd omfattar enligt dansk rätt att den medverkande råder en person att begå en straff-

belagd gärning och ska delvis förstås som att en person ges incitament att begå gärningen, 

men även att ge upplysningar och tips om faktiska förhållanden omfattas av begreppet. Om 

den medverkande exempelvis skulle upplysa gärningspersonen om var den person som 

gärningspersonen vill ta livet av befinner sig utgör detta ett råd. Även tips, om exempelvis 

olika metoder för att bryta upp dörrar och lås omfattas. För medverkan krävs även att den 

medverkande är medveten om att gärningspersonen har för avsikt att utföra den brottsliga 

gärningen. Om den medverkande kommunicerar det otillåtna med gärningspersonen är den 

medverkande ansvarig även om den försökt övertala gärningspersonen att inte begå brottet.
162

  

 

Fysisk medverkan (dåd) betyder handling eller gärning och omfattar all medverkan som 

består i att företa förberedande eller verkställande handlingar. Även något man säger kan 

utgöra en handling utan att vara tilskyndelse eller råd, exempelvis medel för att vilseleda eller 

tvinga en person till något.
163

 Generellt gäller att den avgörande faktorn är om personen 

agerar tillsammans med några eller någon annan i en eller en serie av handlingar vars syfte är 

att avslutas, eller som faktiskt avslutas, med ett brott. Detta innebär att det inte är fråga om 

medverkan då två personer oberoende av varandra uppfyller rekvisiten för en otillåten 

gärning, utan det är då endast fråga om en tillfällig samverkan.
164

 Som exempel på en sådan 

tillfällig samverkan kan nämnas i fall en full person slår sönder ett butiksfönster och en annan 

person två timmar senare kommer till platsen och stjäl en del av varorna i skyltfönstret. Den 

första personen i exemplet har inte medverkat i den andres stöld även om den slog sönder 
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rutan.
165

 Som exempel på fysisk medverkan kan nämnas utlåning av verktyg och finansiering 

av illegal verksamhet.
166

  

 

Även i det här avseendet är den svenska och danska regleringen likartade då båda länderna 

har kriminaliserat såväl psykisk som fysisk medverkan. Vid hedersmord är det viktigt att både 

psykisk och fysisk medverkan är kriminaliserad. Vissa av de inblandade kan ha en mer 

bakomliggande och dold roll. Det kan exempelvis röra sig om en person som fattat beslutet att 

gärningen ska utföras eller utövat inflytande över den eller de personer som varit delaktiga i 

själva utförandet.  

 

3.6 Personligt ansvar 

Varje medverkande ska enligt den svenska lagstiftningen i 23 kap. 4 § 3 st. BrB bedömas 

efter det uppsåt eller den oaktsamhet som ligger personen till last. Den medverkande ses som 

självständigt ansvarig för vad personens uppsåt eller oaktsamhet omfattat. Uppsåt och 

oaktsamhet utgör omständigheter av subjektiv betydelse vilket innebär att de endast påverkar 

den person till vilken omständigheterna hänför sig. Omständigheterna påverkar således inte 

straffbarheten för de övriga medverkande. Vidare påverkas inte medverkansobjektet av de 

omständigheter som är av subjektiv betydelse, utan endast om den medverkande begått ett 

brott och vilket brott som i så fall är aktuellt.
167

  

 

I de fall då medverkansobjektet utgörs av en uppsåtlig gärning fordras enligt svensk rätt 

uppsåt från den medverkandes sida för att den ska kunna fällas till ansvar. En medverkande 

som endast varit oaktsam i förhållande till ett uppsåtligt brott kan inte dömas till medverkan. 

Om det däremot skulle finnas både en uppsåtlig och en oaktsam form av samma gärning kan 

den medverkande som varit oaktsam fällas till ansvar för medverkan till det oaktsamma 

brottet. Den medverkande som uppsåtligen medverkat till gärningen gör sig skyldig till 

medverkan till den uppsåtliga varianten av brottet.
168

 För varje medverkande genomförs en 

prövning av hur långt personens uppsåt eller oaktsamhet täcker rekvisiten för den otillåtna 

gärningen, vilka utgör de yttersta ramarna för övriga medverkandes ansvar.
169

 Således kan en 

gärningsperson dömas för vållande till annans död och en medverkande för medhjälp till 
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mord om bevisförutsättningarna vore olika för de två inblandade, en möjlighet som i min 

mening kan komma väl till pass vid bedömandet av hedersmord.
170

 

 

Vid medgärningsmannaskap i strikt mening sker prövningen enligt den svenska rätten av om 

det föreligger subjektiv täckning för medverkansobjektet på samma sätt som för en gärnings-

person. Kraven för personligt ansvar vid främjande är att den subjektiva täckningen hänför sig 

till både medverkansobjektet och medverkansgärningen, vilket medför att en prövning sker i 

två led. Prövningen i två led innebär vid en uppsåtlig gärning att den medverkandes uppsåt 

ska täcka det faktum att personen främjat en viss gärning med råd eller dåd. Den 

medverkandes uppsåt ska vidare täcka de faktiska omständigheter som bildar underlaget för 

bedömningen om ett främjande är för handen. Personen själv behöver däremot inte själv anse 

sig främja brottet. Uppsåtet ska även täcka de omständigheter som är av objektiv betydelse 

och som därigenom utgör medverkansobjektet. Om uppsåt skulle saknas i förhållande till 

medverkansobjektet kan den medverkande inte fällas för ansvar.
171

 

 

I NJA 2007 s. 929, som rörde grovt skattebrott, uttalade HD att ”ett grundläggande krav är 

dock att det vid uppsåtliga brott fordras att brottsrekvisiten enligt det tillämpliga straffbudet är 

täckta av uppsåt.”  Vid anstiftan kan det självklart förekomma att den anstiftade gör mer än 

vad anstiftaren hade för avsikt. Anstiftaren döms dock inte för mer än vad den hade uppsåt till 

att anstifta. Om det skulle vara så att den anstiftade gör mindre än vad anstiftaren avsåg, 

exempelvis misshandel istället för mord, kan anstiftaren inte dömas för mer än anstiftan till 

misshandel.
172

 Undantaget är om brottet får en annan rubricering på grund av bristande 

uppfyllande av rekvisiten för personligt ansvar.
173

 För uppsåtsbedömningen är det irrelevant 

om det föreligger villfarelse vad gäller huruvida ett brott är avslutat eller inte. Detsamma 

gäller frågan om vem av flera medverkande som slutligen utfört själva gärningen.
174

  

 

För att någon ska kunna hållas ansvarig fastän personen inte själv uppfyllt förutsättningarna 

för ansvar i det aktuella straffbudet måste personen ha haft uppsåt att främja en gärning som 

är tämligen individualiserad till sin typ och har en konkret utformning i tid och rum. En helt 
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allmänt hållen uppmaning att begå brott kan inte bedömas som straffbar anstiftan. Det är 

dessvärre ovisst hur pass individualiserad gärningen behöver vara. En anstiftare behöver i 

varje fall inte vara införstådd med hur ett brott närmare ska aktualiseras.
175

 

 

Eftersom det objektiva området för det danska medverkansansvaret är så vittgående är det 

angeläget att söka en begränsning inom de rekvisit som ställs för personligt ansvar.
176

 I dansk 

rätt kan en person dömas till ansvar för medverkan både vid uppsåtliga och oaktsamma 

gärningar. Då den straffbelagda gärningen kräver uppsåt ska varje medverkande ha agerat 

med det uppsåt som krävs enligt brottsbeskrivningen för det aktuella straffbudet.
177

 Varje 

person ska, för att uppfylla rekvisiten för personligt ansvar, ha erforderligt uppsåt till samtliga 

led i fullbordandet av den straffbelagda gärningen. Varje medverkande ska bedömas 

individuellt utifrån personens subjektiva förhållanden. Detta kan medföra att de medverkande 

döms för medverkan till olika brott. Det krävs att uppsåtet omfattar det fullbordade brottet och 

att det är någorlunda konkretiserat.
178

 För att kunna straffas för ett uppsåtligt brott, måste den 

medverkande vidare konkret ha tagit ställning till möjligheten för den andre personens senare 

handling, och det är inte tillräckligt att den medverkande borde ha insett möjligheten.
179

 Den 

medverkande behöver dock inte själv eftersträva det brottsliga resultatet för att uppfylla 

kravet, utan det räcker att den medverkande har vetskap om den andres syfte med 

verksamheten.
180

 I U 1974.235 Ø dömdes hovmästaren på ett fartyg för medverkan till 

varusmuggling eftersom han hade sålt betydligt fler cigaretter till personerna ombord än vad 

man kunde förvänta sig att de skulle förbruka under den resterande resan. Däremot är det inte 

straffbelagt att anstifta någon att begå ett försöksbrott om syftet är att förhindra det aktuella 

brottets fullbordan.
181

  

 

I Danmark är medverkan är straffbelagt även då den medverkande enbart varit oaktsam om 

det hör till ett brott som endast kräver oaktsamhet. Oaktsam medverkan kan vara medverkan 

både till ett uppsåtligt och ett oaktsamt förhållande. För de brott som kräver uppsåt måste, 

som sades ovan, varje medverkande ha agerat med det uppsåt som krävs enligt gärnings-

beskrivningen för brottet. Varje deltagande ska bedömas utifrån den personens subjektiva 
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förhållanden.
182

 Den medverkande kan endast dömas om det som personen medverkar till låg 

inom det som den förväntade sig skulle hända.
183

  

 

Det finns en problematik kring de fall då gärningspersonen gör mer än vad den medverkande 

hade uppsåt till. I dansk rättspraxis har man försökt lösa detta problem genom att se till vad 

som var förutsebart och gärningen får således inte gå utöver det som från början kunde 

förutses. Medverkansansvaret omfattar således endast det som var överenskommet eller det 

som från början kunde förutses.
184

 Ordet förutsebar kan tyckas motsvara en oaktsamhets-

bedömning men enligt 20 § Straffeloven är oaktsamhet tillräckligt endast i relation till följder 

som är straffbara vid oaktsamhet.
185

 Vid de tillfällen då en gärningsperson går utöver vad de 

övriga kommit överens om eller det som kunde förutses kan de övriga medverkande bli 

ansvariga om de haft en skyldighet att ingripa.
186

 En gärningsperson kan också begå ett helt 

annat brott än det som den medverkande hade tänkt sig. Det krävs även vid dessa tillfällen att 

den medverkande haft uppsåt till att brottet begicks men inte till de närmare detaljerna. Om 

exempelvis A skulle låna ut en pistol till B för att denne skulle råna en viss bank och B sedan 

bestämmer sig för att råna en annan, likvärdig, bank kan B i detta fall inte undvika ansvar 

genom att påstå att uppsåt inte förelåg. Den medverkande kan således endast straffas för det 

som personen hade uppsåt till.
187

 Bedömningen skulle i min mening kunna liknas vid kravet 

på adekvans för skadeståndsskyldighet i svensk rätt. 

 

Vid gängbrottslighet föreligger ofta bevissvårigheter eftersom det krävs en utredning av vad 

var och en av de medverkande har gjort. Straffansvaret är självständigt för varje person och 

principiellt krävs bevis för vad varje medverkande företagit och om de subjektiva rekvisiten 

är uppfyllda. Om det för någon av de medverkande saknas utredning, eller om det endast kan 

läggas en person till last att den befunnit sig på platsen men förhållit sig passiv, kan personen 

endast fällas till ansvar om det fanns föregående överenskommelse eller om det fanns en 

gemensam förståelse om att gärningen var en förutsättning för att uppnå det gemensamma 

målet. Det förhåller sig ofta så att underlaget i sådana situationer är bristande då exempelvis 
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en våldsanvändning tycks bero på att en av de inblandade fått ett plötsligt infall. Medverkans-

ansvar kan i sådana fall endast ådömas den person som haft en plikt att förhindra brottet och 

om det i sådana fall funnits tid och möjlighet att förhindra brottet.
188

 I målet U 2011.448H/2 

hade en person som dömdes för medverkan inte deltagit aktivt i våldet. Domstolen ansåg dock 

att de alla tre i fallet genom sin gemensamma anknytning till och sin vistelse och rörelse i 

byggnaden hade stöttat det planerade och utövade våldet. 

 

Vanligtvis är det inte problematiskt med fastställandet av uppsåt vid hedersmord. Vid heders-

mord är det ofta så att både de som utför och de som planerar och beslutar om själva mordet 

känner att det är något som de är tvungna att genomföra och de förstår innebörden av det som 

kommer att ske.
189

 Kravet på uppsåt i förhållande till medverkansobjektet är också relativt 

lågt ställt i båda länderna eftersom den medverkande inte behöver eftersträva det brottsliga 

resultatet utan det räcker att den medverkande har vetskap om den andres syfte med 

verksamheten.  

 

4 Tillämpning av den svenska medverkansbestämmelsen på mordet på 

Ghazala Khan 

För att utreda huruvida det var avgörande för utfallet av domen att mordet på Ghazala Khan 

begicks i Danmark, och att den danska medverkansläran således användes, kommer en 

tillämpning av den svenska medverkansläran på fallet att göras. Huruvida gärningspersonen 

kan ställas till ansvar för mordet på Ghazala Khan kommer inte vidare att utredas utan endast 

de olika möjligheter som teoretiskt finns att ställa de medverkande till svars enligt svensk rätt.  

 

4.1 Medverkansobjektet 

För att ansvar ska kunna utkrävas för medverkan enligt svensk rätt krävs det att ett 

medverkansobjekt identifieras. Som tidigare beskrivits syftar medverkansobjektet till någon 

annans otillåtna gärning. De omständigheter som är av objektiv betydelse för ett brott måste 

då vara uppfyllda.
190

 I det händelseförlopp som ledde till Ghazala Khans död avlossade 

Ghazala Khans bror ett skott som resulterade i hennes död. Det är ur denna gärning som vi 

enligt svensk rätt konstruerar medverkansobjektet. På ett teoretiskt plan är alla otillåtna 

gärningar som innefattas inom denna gärning av relevans även om alla dessa sedan inte 
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kommer vara aktuella. Brodern kan i detta fall sägas ha begått de straffbelagda gärningarna 

mord enligt 3 kap. 1 § BrB, dråp enligt 3 kap. 2 § BrB, misshandel enligt 3 kap. 5 § BrB, 

vållande till annans död enligt 3 kap. 7 § BrB samt vållande till kroppsskada enligt 3 kap. 8 § 

BrB, inkluderat de eventuella olika graderingar som finns vad gäller de olika brotten. De 

objektiva förutsättningarna för dessa gärningar uppfylldes genom det aktuella 

händelseförloppet.
191

 I det aktuella fallet föreligger inte heller några rättfärdigande 

omständigheter. 

 

Anledningen till att samtliga brottstyper tas upp beror på att en medverkande kan vara i tron 

om att vissa omständigheter föreligger som gör att den otillåtna gärningen ses som mer eller 

mindre grov. Medverkansansvaret är självständigt vilket innebär att den medverkande kan 

dömas för medverkan till ett annat brott än det som gärningspersonen döms för.
192

 Om en 

medverkande i detta fall exempelvis endast haft uppsåt till att Ghazala Khan skulle miss-

handlas, utgörs medverkansobjektet för den personen misshandel. 

 

4.2 De teoretiska möjligheterna att ställa de medverkande till svars  

I det följande kommer de olika medverkande att behandlas separat eftersom de utgör 

självständiga ansvarssubjekt och således kan fällas till ansvar oberoende av varandra. 

 

4.2.1 Pappan 

Ghazala Khans pappa påstods ha gett mordordern och indicierna var så starka att åklagar-

myndigheten vid rättegången menade att det stod utom allt rimligt tvivel. Innan mordet 

genomfördes hade två möten ägt rum i familjens hus där upp till fyrtio personer hade samlats, 

vilket inkluderade släktingar från både Norge och Sverige. Ingen av de övriga nio åtalade som 

samtliga hade deltagit vid mötena ville berätta om vad som hade hänt under mötena utan 

underlaget för rättegången kom i hög grad från andras vittnesmål.
193

 Efter mordet gick 

Ghazalas kusin, som hade åkt tillsammans med Ghazalas bror i taxin innan mordet, till en vän 

och likaså kioskägare och berättade att ”arbetet är utfört, det är klart, flickan är borta, men vi 

är lite osäkra på killen”.
194

 Det var denna kioskägare som sedan berättade att kusinen till 

honom hade sagt att Ghazalas pappa hade uttalat ”Pojkar, jag kan inte gå ut på gatan och visa 
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mitt ansikte. Min izzat är förstörd, och de ska dödas”.
195

 I slutpläderingen hävdade åklagaren 

att Ghazala Khans pappa hade lett denna mordpatrull av delaktiga i mordet, där alla med 

militär precision hade haft sin roll i dådet. Fadern hade varit den som drog i trådarna, likt en 

härförare.
196

 Medverkansobjektet för fadern torde med anledning av det som framförts utgöra 

mord då han såg det som den enda utvägen för att få tillbaka kollektivets heder. 

 

En diskussion, likt den som fördes under avsnitt 3.2.4, kan föras gällande huruvida pappan 

eventuellt skulle kunna ses som medgärningsman eller om han skulle kunna omfattas av ett 

utvidgat gärningsmannaskap. Om möjligheten till att eventuellt döma pappan i medgärnings-

mannaskap med brodern kan det inledningsvis påpekas att medgärningsmannaskap vanligtvis 

används då gärningspersonerna inte självständigt uppfyller brottsbeskrivningen i det aktuella 

straffbudet. I de fall där personer döms i medgärningsmannaskap förhåller sig situationen 

oftast så att det inte går att avgöra vem av personerna som, exempelvis när det kommer till 

mord, utdelat det dödande slaget. Det kan dock i de situationerna fastställas att de båda 

medverkande har varit så pass delaktiga i utförandet av mordet att de är att anse som 

gärningspersoner. När det kommer till mordet på Ghazala Khan har pappan inte haft en så 

aktiv del i mordet att han med grund i ett sådant resonemang ses som en medgärningsperson. 

Anledningen är att han utdelat ordern och varit del i planerandet men inte i själva utförandet 

av mordet. En jämförelse kan göras med hedersmordet på Abbas Rezai där hans flickväns 

föräldrar båda var delaktiga i själva utförandet och båda dömdes för att ha berövat Abbas 

Rezai livet tillsammans och i samförstånd.
197

 Mordet på Ghazala Khan utfördes av en 

gärningsperson som ensamt uppfyllde de objektiva rekvisiten i brottsbeskrivningen och 

därmed borde inte ansvar i medgärningsmannaskap bli aktuellt för pappan eftersom det vid 

ordinärt medgärningsmannaskap inte ska finnas en person som självständigt uppfyller brotts-

rekvisiten i ett straffbud.
198

 Det kan även påpekas att domstolarna blivit försiktigare med att 

döma personer i medgärningsmannaskap vilket tyder på att en utvidgning i denna riktigt vore 

osannolik.
199

  

 

Vidare kan det diskuteras om pappan eventuellt skulle kunna finnas ansvarig för mordet 

genom ett utvidgat gärningsmannaskap. En utvidgning av gärningsmannaskapet skulle 
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teoretiskt sett kunna ske vid bedömningen av Ghazala Khans pappas medverkande i heders-

mordet i enlighet med den diskussion som fördes om möjligheterna till en utvidgning av 

gärningsmannaskapet under avsnitt 3.2.4 ovan. Ghazala Khans pappa spelade en mycket 

central och avgörande roll inför mordets förverkligande och var också överordnad sin son, 

som var den som utförde gärningen. Sonen var bunden av den familjehierarki som rådde 

vilken ställde krav på de yngre männen i kollektivet att visa de äldre männen en absolut 

lydnad.
200

 Normalt bör dock krävas för en utvidgning av gärningsmannaskapet att den person 

som är gärningsperson i strikt mening närmast agerat som ett viljelöst redskap, haft en under-

ordnad ställning eller varit beroende av den egentlige gärningspersonens instruktioner.
201

 

Även om sonen i detta fall kan sägas haft en underordnad ställning i relation till sin pappa är 

gärningspersoner vid hedersmord normalt inte mentalt avvikande eller psykiskt lidande. 

Gärningspersonen ser på situationen som att den utför sin plikt och handlar rationellt utifrån 

sin syn på kollektivets gemensamma värde.
202

 Samtidigt bör här påpekas att man inom den 

svenska medverkansläran vid uppsåtliga brott ogärna går förbi den person som utgör 

gärningsperson i strikt mening och därmed står det brottsliga resultatet närmast.
203

 

Personligen anser jag att det vore en lämplig lösning att möjliggöra, genom ett utvidgat 

gärningsmannaskap, att anstiftare till hedersmord döms som gärningspersoner på grund av 

den ställning de har i den familjehierarki som råder. Detta vore heller inte ett alltför stort steg 

från dagens rättsläge.   

 

Utfallet enligt svensk rätt för Ghazala Khans pappas medverkan i hedersmordet skulle 

troligtvis bli att han fälldes till ansvar för anstiftan. Pappans gärning stämmer väl överens med 

de krav som ställs vid anstiftan såsom att personen förmår någon annan att utföra en gärning 

och därmed orsakar personens gärning genom psykisk påverkan.
204

 Det är svårt att fastställa 

hur pass påverkbar sonen var, även om det finns faktorer som talar för att han inte handlade 

på eget initiativ såsom att han motvilligt tog emot pistolen då han fick den under taxifärden 

till mordplatsen samt att han befann sig i en underlägsen position i förhållande till sin pappa. 

Det krävs dock inte att anstiftaren har övervunnit något motstånd hos den anstiftande utan 

enligt förarbetena räcker det för att ett främjande ska föreligga att ”medverkansgärningen övat 

inflytande på händelseutvecklingen i brottsfrämjande riktning, vore det så än blott genom att 
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styrka de andra i deras brottsliga beslut”.
205

 Med tanke på den auktoritära ställning Ghazala 

Khans pappa – i egenskap av familjens och kollektivets överhuvud – hade, torde hans 

uttalanden samt delaktighet i planeringen av mordet ses som ett tydligt främjande av det mord 

som sedermera genomfördes. Även om åklagaren i sin slutplädering liknade mordet vid en 

mordpatrull som leddes av pappan krävs det inte för att en person ska dömas till anstiftan att 

den känt till varje del i det faktiska händelseförloppet.
206

 En jämförelse kan här göras med 

Svea hovrätts dom den 5 mars 2015 i mål nr B 11137-14 då en person dömdes för anstiftan 

till mord. Personen hade i det fallet varit den enda länken mellan den person som lejt skytten, 

skytten och mordoffret men det var osäkert om personen hade varit insatt i hur mordet i detalj 

skulle gå till. Domstolen uttalade dock att det vid brott då flera personer är inblandade inte 

alltid kan krävas att varje medverkande är närmare insatt i hur brottet ska utföras.  

 

4.2.2 Morbrodern och farbrodern 

Ghazala Khans morbror och farbror hade aktivt deltagit i jakten på Ghazala Khan och hennes 

man samt deltagit i sammansvärjningens beslutsfattande. De hade inte befunnit sig på 

brottsplatsen men troligen skaffat fram mordvapnet som Ghazalas bror fick överlämnat till sig 

lite mer än en timme innan mordet genomfördes. Morbrodern och farbrodern torde enligt 

svensk rätt kunna dömas för medhjälp till mord. De var båda väl införstådda med att det 

resultat som eftersträvades var att döda Ghazala Khan och hennes man. Medverkansobjektet 

utgörs därmed av det mord som Ghazalas bror utförde. Deras aktiva deltagande i jakten på 

Ghazala och hennes man torde uppfylla de krav som ställs för medhjälp. Om det hade kunnat 

bevisas att morbrodern och farbrodern skaffat fram mordvapnet hade kravet på att deras 

medverkansgärning övat inflytande på händelseutvecklingen i brottsfrämjande riktning varit 

uppfyllt i än högre grad. 

 

4.2.3 Mostern 

Ghazala Khans moster var den enda medverkande kvinnan och hon spelade rollen som 

lockbete i den omfattande planen. Hon lurade fram Ghazala Khan och hennes man från deras 

gömställe genom att inge hopp om att en försoning med familjen var möjlig. Under hennes 

möte med Ghazala Khan och hennes man hade hon sin telefon påslagen för att kunna 

förmedla vidare det som framkom. Mostern var liksom farbrodern och morbrodern fullt 

medveten om att planen var att ta livet av Ghazala Khan. Medverkansobjektet skulle även här 
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utgöras av mordet på Ghazala Khan. Medverkansgärningen, att locka fram Ghazala Khan och 

hennes man från deras gömställe och leda gärningspersonen till den plats där de befann sig, 

uppfyller de krav som ställs för medhjälp. Mostern har genom sitt handlande övat inflytande 

på händelseutvecklingen i en brottsfrämjande riktning. Om mostern inte hade lockat fram det 

unga paret hade mordet på Ghazala Khan inte kunnat ske vid den tidpunkt som det skedde och 

handlingen var således avgörande för genomförandet av mordet.  

 

4.2.4 Kusinen 

Ghazala Khans kusin satt med i den bil som gärningspersonen åkte i och som jagade den taxi 

som Ghazala Khan och hennes man tog till Slagelse station. Han ska även ha varit den som 

lärde gärningspersonen att skjuta och hantera vapen. Omedelbart efter mordet var också 

kusinen den som gick till den förut nämnda kioskägaren och meddelade att arbetet var 

slutfört. Kusinen torde även han ha varit fullt införstådd i att målet var att ta livet av Ghazala 

Khan med tanke på det meddelande han framförde till kioskägaren efter mordet. Medverkans-

objektet skulle således även här utgöras av mordet på Ghazala Khan. Genom att åka med 

gärningspersonen i bilen samt lära gärningspersonen att skjuta har kusinen aktivt medverkat 

och övat inflytande på händelseutvecklingen i en brottsfrämjande riktning. Kusinen hade gjort 

detta för att brodern skulle kunna genomföra det mord som planerades samt genom 

handlingarna uppmuntrat honom i sitt uppsåt. Genom dessa handlingar har kusinen enligt 

svensk rätt gjort sig skyldig till medhjälp till mord. Det efterföljande meddelandet kan inte ses 

som medhjälp då det utfördes efter det att medverkansobjektet hade avslutats. Meddelandet 

om uppdragets slutförande kan dock ses som en rapport om ett utfört uppdrag och således 

som ytterligare en indikation på att kusinen var väl införstådd i vad målet var samt att det 

fanns en annan person som drog i trådarna. 

 

4.2.5 Den manliga bekanta 

Den medverkande mostern talade inte danska och hade under resan till sitt möte med Ghazala 

Khan och hennes man med sig en följeslagare som var en manlig bekant till familjen. Mannen 

skulle följa mostern fram och tillbaka på begäran av Ghazala Khans pappa och drogs in i det 

hela av en tillfällighet. Frågan är om mannen var medveten om vad slutmålet med planen var. 

Om han inte visste att syftet med hans gärning var att hjälpa mostern att träffa Ghazala Khan 

och hennes man för att mordet skulle kunna ske kan han inte sägas ha haft uppsåt till att 

främja det mord som sedan skedde. Om det skulle vara så att han var medveten om den plan 

som iscensattes och vars mål utgjordes av mordet på Ghazala Khan blir bedömningen 
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annorlunda. Den manliga bekantes handling kan ha varit obehövlig i förhållande till 

genomförandet av medverkansobjektet om mostern hade kunnat ta sig till mötet med Ghazala 

och hennes man utan hjälp från den medföljande mannen. Vid köpet av tågbiljetten som hon 

behövde för att ta sig till mötet hade mostern Ghazalas man i telefon som hjälpte henne att 

tala med biljettförsäljaren och därigenom lösa en biljett. Den medverkandes gärning kan dock 

vara obehövlig i förhållande till medverkansobjektet och ändå uppfylla kraven för medhjälp. 

Om erforderligt uppsåt skulle föreligga för den medföljande mannen skulle hans gärning 

kunna uppfylla de krav som ställs för medhjälp i svensk rätt. Om den manliga bekantes 

handling däremot skulle vara obehövlig i förhållande till medverkansobjektets förverkligande 

krävs det att brodern, såsom gärningsperson i strikt mening, var medveten om den handling 

som mannen företog. Skulle situationen vara så att brodern inte var medveten om den manlige 

bekantes handling och handlingen även varit obehövlig, har handlingen varken psykiskt eller 

fysiskt haft någon betydelse för medverkansobjektets genomförande, och således inte uppfyllt 

kraven för medhjälp.
207

 

 

4.2.6 Broderns vän 

Med sig i bilen till brottsplatsen hade Ghazala Khans bror även en vän. Vännen fälldes till 

ansvar i dansk domstol såsom de övriga personerna vars ansvar utreds i detta avsnitt. Om 

vännen var medveten om planen och dess syfte och genom sitt handlande avsåg att stötta 

gärningspersonen torde det uppfylla de krav som ställs på en medverkansgärning. 

Medverkansobjektet torde även här utgöras av mordet på Ghazala Khan om vännen var 

medveten om vad brodern skulle göra. Även om vännen inte gjort något mer än att åka med i 

bilen med avsikt att stötta gärningspersonen uppfyller det kravet på att en medverkansgärning 

ska ha övat inflytande om än blott genom att styrka gärningspersonen i sitt brottsliga beslut. 

Vännen borde därmed enligt svensk rätt kunna hållas ansvarig för medhjälp till mord. 

 

4.2.7 Taxichauffören 

Slutligen fälldes även taxichauffören, som var anställd i pappans företag och som hade 

skjutsat gärningspersonen, kusinen och vännen till brottsplatsen, till ansvar i Danmark. Jag 

ställer mig dock frågande till om chaufförens agerande uppfyllt de krav som ställs enligt 

svensk rätt om det varit så att händelseförloppet hade utspelat sig i Sverige. Chauffören hade 

oförberedd blivit ombedd att köra brodern och de två andra passagerarna och hade då han 
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tillfrågades inte varit införstådd i var han skulle köra eller varför han skulle köra dit. När 

chauffören vid brottsplatsen hörde skotten och förstod vad som hänt lämnade han brodern och 

körde, trots de två passagerarnas protester, från brottsplatsen. Planen kunde därigenom inte 

slutföras eftersom chauffören även skulle ha kört brodern tillbaka till Köpenhamn. 

Chaufförens situation och agerande kan jämföras med det tidigare nämnda fallet NJA 1984 s. 

922. I det fallet hade en person befunnit sig i en bil med flera andra när bilen plötsligt hade 

stannat och hans kamrater klivit ur för att springa efter några för honom helt okända personer. 

Personen hade då uppmanat chauffören att köra efter kamraterna och först när kamraterna var 

tillbaka i bilen hade han fått veta att hans kamrater hade gjort sig skyldiga till misshandel. 

Chauffören hade vid mordet på Ghazala Khan, trots att han bevittnat att gärningspersonen 

mottagit en påse från sin farbror och morbror med ett för chauffören då okänt innehåll, ingen 

vetskap om att han agerade chaufför till en person som avsåg att mörda en annan. Vid den 

tidpunkt då chauffören insåg vad som hände valde han att köra därifrån. Även om handlingen 

i sig, att köra brodern till brottsplatsen, utgör ett främjande torde chauffören inte haft uppsåt 

till det brott som brodern genomförde och skulle troligtvis inte fällas till ansvar enligt svensk 

rätt. Den danska rätten är enligt mig i denna del ingen förebild i den mån avgörandet i den 

delen inte berodde på tillfälligheter eller bevisteknikaliteter som inte med tydlighet framgår av 

domen. 

 

5 Avslutande kommentar 

Inledningsvis i denna framställning ställde jag frågan om det var avgörande för utgången av 

domen att mordet på Ghazala Khan skedde i Danmark och inte i Sverige. Mitt svar på den 

frågan är ja. I grund och botten är den danska och den svenska medverkansläran lika, men det 

finns en del skillnader som medför att ett hedersrelaterat mord såsom mordet på Ghazala 

Khan skulle bedömas olika beroende på vilket land brottet begicks i.  

 

Sett ur ett större perspektiv finns det i Sverige ett behov av att redan vid en mordutrednings 

början ställa sig frågan om mordet möjligtvis kan utgöra ett hedersmord. Fokuseringen på 

huvudpersonerna vid utredningen i kombination med målsättningen att hitta den primärt 

ansvariga motverkar annars möjligheterna att lagföra samtliga inblandade vid hedersmord. 

Det är i det inledande skedet av en utredning som det krävs att all information samlas in som 

skulle göra det möjligt att döma eventuella medverkande till ett hedersmord. Kunskap måste 

därmed finnas om just den kollektiva prägeln vid hedersmord. Fokus vid en utredning av 

hedersmord måste i min mening ligga på både utredningen av vem som är gärningsperson och 



 52 

vilka personer som eventuellt har medverkat. Även ur ett brottsförebyggande perspektiv är det 

viktigt att beakta de särskilda omständigheter som föreligger vid hedersmord och den 

kollektiva prägeln. Om samtliga deltagande hade kunnat straffas hade det i längden 

förhoppningsvis lett till svårigheter att uppmana en person att begå ett hedersmord.
208

   

 

En stor skillnad mellan den svenska och danska medverkansläran utgörs av det faktum att 

man i Danmark tillämpar en negativ medverkansteori. De delar således inte upp ansvars-

subjekten i kategorier utan lägger tonvikten på den subjektiva skulden. I Danmark skiljs 

därmed inte mellan gärningspersoner och övriga medverkande utan alla är i princip likställda 

och döms enligt samma straffbud. I Sverige skiljer man däremot på gärningspersonen och 

övriga medverkande. Man straffar gärningspersonen enligt det aktuella straffbudet medan de 

medverkande fälls till ansvar enligt 23 kap. 4 § BrB. Den danska medverkansläran lägger 

störst fokus på den kriminella viljan medan den svenska vid ansvarsbedömningen av 

uppsåtliga brott ogärna går förbi den person som utgör gärningsperson i strikt mening och 

därmed står det brottsliga resultatet närmast.
209

 Medverkansläran i Sverige kan därför inte ses 

som riktigt lika omfångsrik som medverkansläran i Danmark.  

 

En ännu outforskad möjlighet för de svenska domstolarna vore, i min mening, att döma 

samtliga inblandade vid hedersmord för vållande till annans död, även om hedersmotivet som 

sådant är svårt att passa in i ett oaktsamhetsbrott. Som nämndes ovan vore förvisso ett sådant 

scenario svårkonstruerat, men det borde i varje fall vara teoretiskt möjligt med tanke på att 

medverkansansvaret är självständigt och en medverkande således kan dömas för medverkan 

till ett annat brott än det som gärningspersonen döms för.  

 

Även om diskussioner kan föras om vem det är som kan ses som mest straffvärd vid heders-

mord anser jag den medverkanslära som tillämpas i Sverige idag väl fungerande. Trots det 

skulle jag gärna se att en person som anstiftat ett brott likt hedersmordet på Ghazala Khan 

döms till ett straff på en nivå närmare en gärningsperson i strikt mening. Ghazalas bror befann 

sig i en underlägsen situation och var bunden av en stark familjehierarki. Jag skulle därför i 

första hand förespråka att en person som agerat på samma sätt som Ghazala Khans pappa 

under liknande omständigheter dömdes som gärningsperson genom ett utvidgat 

gärningsmannaskap. Min uppfattning är att någon lagändring egentligen inte behövs utan att 
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de prejudicerande instanserna skulle kunna skapa en sådan ordning då det inte skulle utgöra 

ett alltför stort steg från dagens rättsläge. 

 

I litteraturen förs en diskussion om det finns ett behov av en så vidsträckt kriminalisering av 

medverkansansvaret eftersom möjligheterna att döma medverkande som finns idag i praktiken 

inte tillämpas i den omfattning som vore möjlig. Anledningen som nämns är att polisens 

utredningsarbete behöver fokusera på huvudpersonerna.
210

 Det torde med anledning av det 

som framförts i denna framställning, i min mening, inte krävas att medverkansansvaret 

utvidgades genom ny lagstiftning för att realisera möjligheten att lagföra de medverkande vid 

ett hedersmord. Istället skulle en tillämpning av medverkansansvaret i dess verkliga räckvidd 

möjliggöra detta. Ett ifrågasättande av en så vidsträckt kriminalisering är därför enligt min 

mening inte påkallad då det finns både möjligheter och behov att tillämpa reglerna på detta 

sätt.  

 

Som sades ovan skulle det sannolikt inte alltid vid hedersmord gå att bevisa att de deltagande 

stärkt just gärningspersonen i strikt mening i sitt uppsåt, varför bristen på straffbarhet vid 

medhjälp till medhjälp utgör ett visst hinder. Typexemplet i fallet Ghazala Khan vore mannen 

som följde med Ghazalas moster. Som en andrahandslösning skulle jag därför vilja propagera 

för att domstolarna, vid brott där den kollektiva prägeln är framträdande, dömde de som styrkt 

övriga deltagare i sitt uppsåt till ansvar för medhjälp, även om deras handlande varit 

obehövligt och det inte vore möjligt att bevisa att de styrkt den som vore att betrakta som 

gärningsperson i strikt mening i sitt uppsåt. Någon form av kvalifikation på agerandet borde 

dock krävas, förslagsvis i form av att de i varje fall styrkt uppsåtet hos de övriga deltagande i 

sådan omfattning som inte kan betraktas vara helt utan värde för genomförandet av brottet 

som helhet. Detta med undantag för om agerandet skulle gå att betrakta som anstiftan till 

medhjälp, vilket är straffbart till skillnad från medhjälp till medhjälp. 

 

Självfallet kan etiska frågor resas kring ett så pass vittgående medverkansansvar som 

föreslagits. I min mening skulle det dock inte gå emot de grundläggande principer som styr 

det svenska rättssamhället så länge det genomförs med en viss återhållsamhet och efter-

tänksamhet. Beviskravet skulle vara detsamma varför det förhoppningsvis inte skulle leda till 

godtycklighet i rättstillämpningen. Då en person i likhet med Ghazala Khans pappa varit den 
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som beslutat om mordet och sedan planlagt det torde det ses som etiskt riktigt att döma 

personen genom ett utvidgat gärningsmannaskap, med anledning av att den som utfört dådet i 

sådana situationer många gånger inte haft något egentligt val. Vad gäller min föreslagna 

andrahandslösning om en utvidgning av ansvaret för medhjälp ställs där ett kvalifikationskrav 

på att den medverkandes delaktighet inte är helt utan värde, vilket förvisso kan ses som svårt 

att konkretisera. För en rättssäker rättstillämpning torde det krävas exempelvis att det var 

påvisbart att personens styrkande av de övriga medverkandes i deras uppsåt haft en, i varje 

fall indirekt, inverkan på gärningspersonen. En förändrad tillämpning i linje med det som 

föreslagits skulle även kunna påverka möjligheterna att döma personer som deltagit i 

organiserad brottslighet, då hedersrelaterad brottslighet i många avseenden påminner om 

organiserad sådan. 

 

Slutligen skulle jag vilja framhäva att det trots allt finns en medvetenhet idag som inte fanns 

vid exempelvis hedersmorden på Sara och Fadime, vilka skedde 1996 och 2002. Numera är 

poliser och åklagare medvetna om att hedersmord bär en kollektiv prägel och att det därför är 

viktigt att utreda vilka som egentligen medverkat.
211

 När domstolen i Danmark avgjorde 

målet om mordet på Ghazala Khan hade den en omfattande bevisning som utgjorde resultatet 

av ett aktivt arbete med en insikt om hedersmords karaktär. Om domstolen i Sverige hade haft 

tillgång till bevisning i samma omfattning som den danska hade en liknande dom kunnat 

meddelas med den skillnaden att de medverkande troligtvis hade dömts för medhjälp och 

anstiftan och inte enligt straffbudet för mord. 
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