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Sammanfattning 

 

Syftet med detta examensarbete är att utreda huruvida det krävs att en särskild lagstift-

ning införs i brottsbalken för att komma till rätta med det ökande hedersrelaterade vål-

det. Metoden som har använts är den rättsvetenskapliga. Det hedersrelaterade våldet är 

utbrett och ännu har inte några enhetliga begrepp, definitioner eller dess rättsliga bety-

delse formulerats. Det råder vidare en stor kunskapsbrist hos såväl svenska domstolar 

som myndigheter angående hederskulturen och dess betydelse vilket märks tydligt när 

drabbade personer kommer i kontakt med dem som arbetar med dessa frågor. Enligt 

nuvarande lagstiftning faller den hedersrelaterade brottsligheten in under brottsbalkens 

bestämmelser om de så kallade fridskränkningsbrotten i 4 kap. 4 a § BrB, samt 3 kap. 

1 § BrB för mord. Det finns emellertid mycket stora skillnader mellan annan vålds-

brottslighet och den hedersrelaterade, vilket innebär att en särreglering på området är 

av stor vikt för att kunna tillförsäkra utsatta personer det skydd som behövs samt att 

gärningsmännen kan ställas inför rätta och få adekvata straff. Dessa skillnader belyses 

bl.a. genom en rättsfallsanalys som behandlar både mål med ett hedersrelaterat motiv 

så väl som sådana mål som saknar det. Flera av de problem med den nuvarande lag-

stiftningen som uppmärksammas leder till att en särreglering framstår som en lämplig 

åtgärd. 
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Förord 

 

Detta examensarbete sätter punkt för min tid som juriststudent. 4,5 år har flugit förbi 

och det känns nästintill overkligt att denna ”era” är över.  

 

Till att börja med vill jag rikta ett stort tack till min familj, Wenze och mina två älska-

de barn Dominique och Alexis. Tack för ert tålamod, för att ni har stått ut med alla 

sena nätter samt alla ”mamma ska bara”. Utan er hade jag inte varit här idag. 

Ni har varit min klippa! 

 

Jag vill även tacka min handledare Moa Ek för den vägledning du gett mig under arbe-

tets gång. För din uppmuntran och ditt lugn, du har varit otroligt värdefull.  

 

Stockholm, maj 2015 

Belinda Myöhänen Härnlund  
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Förkortningar 

 

BrB  Brottsbalken (1962:700) 

FB  Föräldrabalken (1949:381) 

FN  Förenta Nationerna 

GAPF Riksföreningen - Glöm aldrig Pela och Fadime 

HD  Hösta domstolen 

IRIN  Integrated Regional Information Networks 

NJA  Nytt juridiskt arkiv 

RB  Rättegångsbalken (1942:740) 

RF  Regeringsformen (1974:52) 

SKR  Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund 

Skr.  Regeringens skrivelse 

SoL  Socialtjänstlagen (2001:453) 

SOU  Statens offentliga utredningar 

St.  Stycke 
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1. Inledning 

 

Hedersrelaterat våld är idag inte längre ett nytt fenomen för Sverige. Redan 1997 be-

handlade tingsrätten mordet på Sara
1
, ett mord som klart och tydligt hade ett hedersre-

laterat motiv. Tingsrätten uttalade sig dock inte om heder utan angav endast att det rört 

sig om kulturella mönster. En ung kvinna vid namn Fadime träder några år senare 

fram i media samt talar i Riksdagen om det hedersrelaterade våldet. Ingen tar hennes 

vädjan på riktigt allvar och fem år efter mordet på Sara, skjuts Fadime
2
 till döds av sin 

egen far.  Detta blir startskottet för en intensiv debatt kring det hedersrelaterade våldet 

i Sverige. Allmänheten introduceras till ett nytt, främmande synsätt på heder. Att he-

dern för vissa är värd att döda för, även sina egna döttrar. 

 

Trots detta råder ingen enhetlig definition av hedersbegreppets innebörd eller vilken 

betydelse det skall ha vid en rättslig bedömning år 2015. Debatten kring huruvida det 

hedersrelaterade våldet skall vara föremål för särskild lagstiftning eller inte är högak-

tuell. GAPF
3
:s ordförande Sara Mohammad samt advokaten Elisabeth Massi Fritz

4
 är 

två av de profiler som arbetar mot det hedersrelaterade våldet och öppet säger sig vara 

för en sådan särreglering.  2012 lämnades en motion
5
 för en sådan reglering in, vilken 

dock avslogs. Andra röster i debatten förhåller sig kritiska till förslaget då det kan ver-

ka stigmatiserande för vissa grupper.
6
 

 

Enighet råder dock om att det hedersrelaterade våldet är ett stort och verkligt problem 

i dagens Sverige. Frågan är hur den skall lösas. Detta examensarbete ämnar att under-

söka huruvida en särreglering vore ett alternativ som kan förhindra att fler kvinnor går 

samma tragiska öde, som t.ex. Sara och Fadime, till mötes. Huruvida lagstiftningen 

behöver komma ikapp verkligheten? 

 

 

                                                           
1
 Umeå tingsrätt mål B 119/97 

2
 Uppsala tingsrätt mål B 237-02 / Svea hovrätt mål B 4657-02 

3
 Riksorganisationen - Glöm aldrig Pela och Fadime 

4
 Se t.ex. debattartikeln http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.931165-erkann-hedersbrott-i-svensk-lagstiftning 

5
 Motion 2012/13:So542 

6
 Brå rapport – Polisens utredningar av hedersrelaterat våld, s.7 

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.931165-erkann-hedersbrott-i-svensk-lagstiftning


 

5 
 

2. Syfte och frågeställning 

 

Det övergripande syftet är först och främst att belysa huruvida hedersrelaterat våld 

som motiv ställer krav på att en särskild lagstiftning införs. Att utreda detta är av stor 

vikt då det idag är oklart hur man skall behandla hedersrelaterad brottslighet. Då det är 

en typ av brottslighet som ännu inte har reglerats särskilt
7
, faller sådan brottslighet ty-

piskt sett in under fridskränkningsbrotten i brottsbalkens 4:e kapitel. Problemet är 

dock att den hedersrelaterade brottsligheten trots sina likheter med fridskränknings-

brotten ändå skiljer sig åt markant, varför det vanligtvis uppstår problem när gär-

ningsmännen skall ställas inför rätta. Den utveckling som har skett i samhället där he-

dersrelaterat våld inte längre är ett främmande fenomen, kräver att det tydligt utreds 

huruvida ett behov av särskild lagstiftning föreligger eller inte. Detta för att framförallt 

se över möjligheterna till ett förstärkt skydd för de utsatta samt huruvida möjligheten 

att täcka in ett större antal gärningar än i dagsläget, och därmed komma åt denna typ 

av brottslighet, finns.  

 

För att utreda huvudfrågeställningen: 

*Föreligger ett behov av en särskild reglering för hedersrelaterad brottslighet? 

 

Utreds även flera underfrågor: 

*Vad är hedersrelaterad brottslighet? 

* I vilken utsträckning förekommer hedersrelaterad brottslighet? 

*På vilket sätt skiljer sig den hedersrelaterade brottsligheten från fridskränkningsbrot-

ten? 

* Vilka svårigheter uppkommer med dagens lagstiftning? 

 

 

3. Metod och material 

 

Uppsatsen kommer att skrivas utifrån en rättsvetenskaplig metod, rättskälleläran - lag-

text, praxis, förarbeten, lagkommentarer samt doktrin används. Vidare kommer empi-

riskt material att lyftas fram i form av rättsfall och diverse handböcker inom ämnet. 

                                                           
7
 Observera att delar av den hedersrelaterade brottsligheten har reglerats särskilt i svensk lag, nämligen köns-

stympning enligt SFS 1982:316 samt tvångsäktenskap enligt SFS 2014:381 . 
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Eftersom hedersproblematiken är tvärvetenskaplig kommer även ett sociologiskt per-

spektiv att användas till viss del. Vissa delar är mer av deskriptiv karaktär, andra ana-

lyserande, men det förekommer även avsnitt som är influerade av en kritisk metod 

samt att jämförelser av olika slag innefattas i uppsatsens olika delar. 

 

Materialet som har använts kommer huvudsakligen ifrån straff- och processrättslig 

doktrin, tings- och hovrättsavgöranden då det i stort sett saknas praxis från Högsta 

domstolen, artiklar, handböcker från åklagarmyndigheten, socialstyrelsen, GAPF, 

Amnesty International etc. samt förarbeten, utredningar och liknande.  

 

Vad gäller sökningar efter relevanta underrättsavgöranden har juridiska databaser så-

som Zeteo, Karnov och Infotorg använts. 

 

4. Disposition och avgränsningar 

 

4.1 Disposition 

 

I det inledande kapitlet redogörs allmänt för hedersrelaterat våld, genom att begreppet 

hedersrelaterat våld definieras samt vad den särskilda hederskulturen innebär (kap 5). 

Därefter redovisas förekomsten av hedersrelaterat våld både nationellt och internatio-

nellt (kap 6). Efter det följer en kort historisk utblick över viss internationell lagstift-

ning rörande hedersrelaterat våld (kap 7). Vidare följer en beskrivning av hur heders-

relaterat våld hanteras i svensk lagstiftning i dagsläget samt en beskrivning av brotten 

som omfattas av 4:4 a brottsbalken, efter det följer en kort jämförelse mellan de olika 

brotten som innefattas. Kapitlet redogör för dels fridskränkningsbrotten, dels för brott 

med hedersrelaterade motiv (kap 8). Därefter följer en redogörelse för kvinnors och 

barns rättigheter och rättstrygghet enligt nationell, folk- och unionsrätt (kap 9-10). Ef-

terföljande kapitel tar upp den tilltalades rättssäkerhet enligt Europakonventionen och 

våra rättsstatliga grundprinciper, samt att det kort utifrån de straffrättsliga grundprin-

ciperna och uppsåtsbegreppet redogörs för de straffrättsliga grunder som är för uppsat-

sen relevanta (kap 11).  På det följer sedan en beskrivning av processrättsliga aspekter 

som bevisvärdering, bevisprövning samt bevissvårigheter. Dessa kapitel innefattar en 

genomgång av dels allmänna aspekter, dels de särskilda förutsättningar som finns när 
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det skall appliceras specifikt på hedersrelaterade brott (kap 12-14). Därefter följer en 

analys av för området relevant rättspraxis. Uppsatsens rättsfall beskrivs kortfattat för 

att sedan åtföljas av en analys av respektive domslut. Författarens kommentarer kring 

de hedersrelaterade domarna presenteras kort. Kapitlet avslutas med en jämförelse 

mellan fridskränknings- respektive hedersrelaterade mål som presenterats (kap 15). 

Författarens slutsatser presenteras därefter (kap 16). Sist presenteras en avslutande 

diskussion vilket sätter punkt för uppsatsen (kap 17). 

 

4.2 Avgränsningar 

 

Hedersrelaterat våld är ett mycket stort och komplext område. Det är inte enbart flick-

or och kvinnor som faller offer för hedersrelaterade brott, utan även pojkar och män är 

utsatta för den här typen av brottslighet. Det är främst i egenskap av bröder eller fäder 

till den kvinna, som anses ha vanhedrat familjen, som pojkar och män drabbas. När 

kollektivet kräver att åtgärder vidtas för att familjens heder skall återupprättas, faller 

uppdraget vanligtvis på kvinnans manliga släktingar. Det förekommer dock även att 

pojkar och män är direkta brottsoffer för hedersrelaterat våld.  

 

Jag skall dock avgränsa mig till att endast fokusera denna uppsats på flickor och kvin-

nor som brottsoffer, dels på grund av ämnets komplexitet men framför allt på grund av 

den tids- och platsbrist som ramarna för detta examensarbete ställer upp. 

 

Då hedersproblematiken som bekant spänner över ett stort område och innefattar fler-

talet olika gärningar, brott och problem, har jag tvingats att ytterligare avgränsa mig på 

grund av ovan nämnda anledningar, och kommer därmed att fokusera främst på det 

mer allmänna hedersrelaterade våld som vanligen drabbar flickor och kvinnor i famil-

jer med starka influenser av hedersrelaterad kultur. Exempel på sådana brott är miss-

handel, olaga hot samt olaga frihetsberövande, där motivet till brottet har varit heders-

relaterat. Även hedersmord tas i begränsad omfattning upp. Detta innebär att övriga 

brott och handlingar såsom t.ex. tvångs- och barnäktenskap samt könsstympning som 

vanligtvis också räknas tillhöra det hedersrelaterade våldet, inte kommer att redogöras 

för i större utsträckning än nödvändigt, särskilt då dessa brott redan har särreglerats i 

svensk lagstiftning. 
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5. Hedersrelaterat våld 

5.1 Definition av hedersrelaterat våld 

För förståelse av brottstypen skall det först utredas vad hedersrelaterat våld egentligen 

är. Olika aktörer har, utifrån sina egna behov och ståndpunkter, formulerat olika defi-

nitioner av begreppet. En del definitioner är snäva och en del är vida. Åklagarmyndig-

hetens projektgrupp
8
 har, utifrån ett rättsväsendeperspektiv, formulerat en definition 

av hedersrelaterat våld uteslutande fokuserat på motivet till gärningen.
9
 

 

Det finns ingen nationell eller internationell vedertagen definition av begreppet och 

flertalet olika perspektiv har i tidigare litteratur presenterats, varav några av dem 

kommer att presenteras i detta arbete. Jag har valt att inte använda mig utav den ena 

eller andra definitionen, utan nöjer mig med att presentera dem. Detta eftersom defini-

tionerna jag har valt att lyfta fram representerar och förklarar fenomenet hedersrelate-

rat våld bra på olika sätt, vilket bidrar till en mer allmän och övergripande syn som 

kan leda till ökad förståelse för begreppet. 

 

Åklagarmyndighetens
10

 definition lyder:  

”Hedersrelaterat våld är brott riktade mot någon - ofta en släkting - som, enligt gär-

ningsmannens 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.”
11

 

 

 

 

                                                           
8
 Projektgruppen har bestått av vice chefsåklagaren Annette Olsson, projektledare, kammaråklagaren Lena 

Lithner och extra åklagaren Helena Treiberg Claeson, sekreterare, alla tre verksamma vid UC Göteborg, vice 
chefsåklagaren Katarina Johansson Welin från Internationella Åklagarkammaren Stockholm, kammaråklagaren 
Johnny Järlefelt från Söderorts åklagarkammare i Stockholm, kammaråklagaren Jenny Lindell från 1:a åklagar-
kammaren i Malmö samt, för Rikspolisstyrelsens räkning, kriminalinspektören Bo Lagerkvist från Länskriminal-
polisen, Polismyndigheten i Södermanlands län.   
9
 Åklagarmyndighetens handbok om hedersrelaterat våld, s.6 

10
 Denna definition av hedersrelaterat våld används även av Rikspolisstyrelsen. 

11
 Åklagarmyndighetens handbok om hedersrelaterat våld, s.6   
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Socialstyrelsens definition lyder: 

”Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig uttryck i form av fysiskt och psykiskt 

våld, men även socialt, till exempel genom att en person isoleras eller att hennes eller 

hans vardagsaktiviteter kontrolleras. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket ut-

märks av att det är planerat, kollektivt sanktionerat och ibland kollektivt utövat samt 

att ett så kallat hederstänkande har en avgörande roll.”
12

 

 

Regeringens definition lyder: 

”Hedersrelaterat våld och förtryck, liksom mäns våld mot kvinnor generellt, har sin 

grund i kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet. I hederstänkandet står 

föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses 

som avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Kontrollen kan 

sträcka sig från begränsningar i vardagen som rör exempelvis klädval, socialt um-

gänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb, giftermål och skilsmässa. Det 

är inte ovanligt att kontrollen utvecklas till hot om våld och våld, och ibland även död-

ligt våld. Pojkar samt homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande 

identitet och uttryck kan också drabbas.”
13

 

 

FN:s definition av hedersrelaterat våld: 

”Honour is defined in terms of women’s assigned sexual and familial roles as dictated 

by traditional family ideology. Thus adultery, premarital relationships (which may or 

may not include sexual relations), rape and falling in love with an ‘inappropriate’ 

person may constitute violations of family honour.”
14

 

 

5.2  Hederskultur 

 

För att förstå definitionen måste man även ha klart för sig vad heder är, samt hur den 

särskilda hederskulturen ter sig. Heder är för de allra flesta ett positivt laddat ord, detta 

är inte fallet beträffande hedersrelaterat våld, förutom för förövarna och personer i de-

ras närhet, och därför har också begreppet hedersrelaterat våld flertalet gånger ifråga-

satts starkt. Det är inte lätt för människor med västerländska värderingar att förstå att 

                                                           
12

 http://www.socialstyrelsen.se 
13

 http://www.regeringen.se/sb/d/2593/a/156355 
14

 FN, Ekonomiska och sociala rådet, 1999. 
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brott begångna i ”hederns namn” är fullt rationella ur förövarnas, medhjälparnas och 

även offrens synvinkel. Heder är per definition detsamma som anseende, ära, aktning 

eller respekt och ger social ställning eller rang i den egna gruppen. Med hedern i be-

håll bevarar man sitt goda anseende, man håller måttet - i moraliskt avseende, man är 

rättskaffens och rättrådig. I dessa sammanhang handlar en kvinnas heder främst om 

hennes oförvitlighet i sexuellt avseende.
15

   

 

I de flesta länder ses familjen som det fundament på vilket samhället vilar, men i fler-

talet länder är familjen även hierarkiskt uppbyggd utifrån kön och ålder: de unga är 

underordnade de äldre, kvinnorna är underordnade männen. Den enskilda familjens 

status är till största del beroende av familjens heder. I sådana samhällen är mannens 

värde, status och acceptans, både i de egna och i samhällets ögon, avhängigt av fakto-

rer såsom stam- eller klantillhörighet, familjeheder och ägande. Heder är relaterat till 

patriarkala familje- och släktskapsrelationer och individen betraktas i första hand som 

en del av gruppen, klanen eller familjen.
16

 

 

Mannens heder är i sin tur beroende av familjemedlemmarnas uppförande.
17

 Särskilt 

viktig för familjens heder är de kvinnliga familjemedlemmarnas sexualitet och beteen-

de överlag. Kvinnornas kyskhet utgör gränsen mellan heder och skam, varför kvinnor-

na med andra ord därmed är bärare av männens och hela familjens heder.
18

 

 

Ofta karaktäriseras så kallade hederskulturer av varierande grader av könssegregation 

och kvinnokontroll. Det tar sig bland annat uttryck i att kvinnans rörelsefrihet begrän-

sas till den så kallade privata sfären. Den sociala kontrollen utförs av såväl kvinnor 

som män, både inom och utanför familjen.
19

 

 

En kvinna tillåts inte begå misstag, och blotta misstanken om att hon är involverad i en 

otillåten sexuell relation med en man, kan innebära livsfara för henne. Det är inte 

ovanligt att kvinnor och flickor drabbas av hedersrelaterat våld som enbart har grundat 

sig på familjens misstankar, misstankar som vanligen visar sig ha varit felaktiga. Un-

                                                           
15

 Åklagarmyndighetens handbok om hedersrelaterat våld, s.6   
16

 Amnesty Internationals manual om hedersmord s.5 
17

 Amnesty Internationals manual om hedersmord s.5 
18

 http://gapf.se/ 
19

 Amnesty Internationals manual om hedersmord s.5 
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dersökningar som gjorts i t.ex. Jordanien visar att flertalet kvinnor som mördats i he-

derns namn är unga och ogifta och mellan 90-95% av dessa kvinnor har vid obduktion 

visat sig vara oskulder.
20

 

 

I hederskulturer är den unga, ogifta kvinnans värde starkt sammanflätat med hennes 

oskuld. Det är familjens uppgift att vaka över dottern och ofta begränsas den unga 

kvinnans rörelsefrihet drastiskt när hon når förpubertal ålder. För att förhindra otillåtna 

föräktenskapliga sexuella förbindelser och bevara de unga flickornas kyskhet är det 

vanligt att låta eller tvinga sina döttrar till att ingå äktenskap vid tidig ålder. En kvin-

nas oskuld “ägs” av männen omkring henne: först av fadern som överlämnar gåvan till 

en annan man i samband med dotterns giftermål och därefter av hennes äkta make.
21

 

 

Den traditionella kvinnorollen tillmäter kvinnan värde och respekt genom moder- och 

hustruskapet i hederskulturer. Den gifta “goda” kvinnan är den som underordnar sig 

mannens och familjens behov och hjälper mannen att bevara sitt rykte och sin heder 

genom att låta honom fullgöra sin plikt att se till att hon uppträder anständigt. Om en 

gift kvinna begår äktenskapsbrott har hon därmed visat på makens oförmåga att skyd-

da henne, vilket är hans plikt. En viktig uppgift för den gifta kvinnan är att uppfostra 

sina döttrar till att följa gällande normer för hur kvinnor förväntas uppföra sig.
22

 

 

Hederskulturer är vanligtvis djupt rotade i starkt patriarkala samhällen och där betrak-

tas kvinnors föräktenskapliga eller gifta kvinnors utomäktenskapliga sexuella förbin-

delser som det allvarligaste hotet mot männens och familjens heder. Begreppet he-

dersmord är kopplat till kvinnans (otillåtna) bruk av sin sexualitet och/eller ett omora-

liskt, oacceptabelt uppförande.
 23

 Kvinnan anses, genom sitt påstådda eller verkliga be-

teende, ha dragit skam över sin familj genom att bryta mot de accepterade samhälls-

normerna för hur en kvinna förväntas uppföra sig, detta är något som måste åtgärdas 

för att familjens heder skall återupprättas. Uppgiften att återupprätta den förlorade he-

dern efter att en kvinna anses ha dragit skam över familjen faller normalt sett på kvin-

nans manliga släktingar eller närstående, men det förekommer även att kvinnor är del-

aktiga i sådana handlingar som företas för att säkerställa att familjens rykte och heder 
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bibehålls. Det är inte ovanligt att en sådan uppgift kulminerar i hedersmord, ett mord 

som ses som en rättvis och berättigad handling. En man som begår ett hedersmord för-

svarar inte bara sin egen heder utan även moralen i samhället.
24

 Den man som inte 

agerar för att återställa den förlorade hedern, förlorar omvärldens respekt och utsätts 

för öppet hån och starka påtryckningar.
25

 

 

Undersökningar från Jordanien visar att det oftast är bröder som är förövare, följt av 

fäder. Men även manliga kusiner eller farbröder utför ibland morden, liksom kvinnans 

make eller makens släkt. Ofta utses en minderårig bror till att utföra mordet, eftersom 

deras ringa ålder medför lägre straff.
 26

 Huruvida resultaten av denna undersökning 

kan appliceras på hedersrelaterat våld i Sverige är oklart, men det kan poängteras att 

det inte rör sig om uppgifter som tycks vara helt främmande för såväl drabbade som 

dem som arbetar med hedersrelaterat våld i Sverige. Såväl den mördade kvinnan som 

förövaren är i viss mån offer för hedersetikens krav på återupprättad heder världen 

över. 

Ett skäl till att kvinnor medverkar eller underlåter att ingripa för att förhindra mordet 

kan vara att familjens ekonomiska situation eller framtidsutsikterna för övriga kvinnli-

ga släktingars giftermål tros kunna försämras om inte familjehedern återupprättas. 

Många kvinnor är också helt beroende av familjen för sin försörjning. I hederskultu-

rerna är föreställningen om familjens heder även internaliserad hos de flesta kvinnor.
27

 

 

Inte bara flickors och kvinnors sexualitet är avgörande för familjens heder, utan även 

andra opassande beteenden hos de kvinnliga familjemedlemmarna kan dra skam och 

vanära över familjen, och i förlängningen över hela samhället. Kvinnor mördas för att 

de gift sig med män de själva valt, för att de vägrat ingå tvångsgifte, för att de skilt sig 

från män som misshandlat dem, för att de flirtat, visat brist på lydnad eller för att de 

“tillåtit sig själva” att bli våldtagna.
28
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Allmänt kan sägas att hedersrelaterat våld har sina rötter i kvinnors underordnade so-

ciala status som ofta samverkar med de normer, trosföreställningar och samhällsinsti-

tutioner som upprätthåller patriarkala strukturer. Hedersrelaterade brott, som i sin 

värsta form kulminerar i mord, är en del av ett betydligt mer omfattande problem som 

årligen drabbar miljontals kvinnor världen över: nämligen fysiskt, sexuellt och psyko-

logiskt våld utövat av deras närstående män.
29

 

 

 

6. Förekomsten av hedersrelaterat våld 

 

6.1 Nationellt 

 

Ingen vet i dag hur stort problemet med våld i familjehederns namn är i Sverige, då det 

saknas ordentlig statistik. Mörkertalet tros vara mycket stort, bland annat på grund av 

problemets art. Om flickor med hedersproblematik offentliggör sin historia genom ett 

besök hos till exempel socialtjänsten kan det i sig innebära ytterligare sanktioner och 

hot. Många unga flickor väljer därför att söka andra vägar för att få hjälp.
30

 

 

Uppskattningsvis sker det fem hedersmord i Sverige per år, men mörkertalet är stort 

då många fall rubriceras som självmord eller olyckor på grund av bristande bevis. I 

Sverige har vi minst tio stycken så kallade ”balkongflickor”
31

 som har rubricerats som 

självmord.
32

  

 

Kickis Åhre-Älgamo har under tre år jobbat som specialutredare av hedersbrott på 

Rikskriminalpolisen, när hon fick frågan om huruvida polisen känner till fenomenet 

med balkongflickor svarade hon; 
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”Det är ju en strategi som vissa familjer och släkter använder sig utav där man 

inte själva vill göra det så kallade ”slaskjobbet”, säger hon. Bland de tjejer jag 

möter är det inte alltför ovanligt att de blivit uppmanade att ta sitt eget liv. De 

får välja metoder själva, de får ta piller, eller hänga sig eller hoppa framför ett 

tåg eller liknande. Och idag förekommer det att många unga tjejer flyr ifrån sina 

familjer för att de blivit uppmanade att ta sitt eget liv.”
33

 

 

År 2006 sammanställde åklagarmyndighetens projektgrupp en tabell rörande antalet 

brott med hedersrelaterade motiv som blivit föremål för åtal. Sammanställningen rörde 

rättsfall från 1994 fram till 2006 och omfattade totalt 54 brott som bedömdes ha haft 

hedersrelaterade motiv. De flesta ärendena härrörde från åren 2001-2006, vilket kan 

förklaras dels av att det kan vara svårt att minnas äldre ärenden, dels av att det inte var 

förrän efter mordet på Fadime Sahindal i januari 2002 som problematiken fick riktigt 

stor uppmärksamhet.
34

 

 

Länsstyrelserna beräknade 2004 att mellan 1 500–2 000 flickor och unga kvinnor var 

utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.
35

 Enligt en gjord uppskattning upplever 

cirka 70 000 personer mellan 16 och 25 år i Sverige, att föräldrars uppfattningar, reli-

gion eller kultur sätter gränser för vem de kan gifta sig med.  Uppskattningsvis 8 500 

av dessa är oroliga över att inte själva kunna välja vem de skall gifta sig med.
36

 

 

En avhandling
37

 från Socialhögskolan av Sara Högdin visar bland annat att 27 procent 

av de svenska flickorna med utländsk bakgrund har restriktioner hemifrån som kan 

kopplas till hedersrelaterat förtryck. Översatt i faktiska siffror kan det röra sig om för-

bluffande, 3 000 flickor i Stockholms län och 100 000 flickor i hela landet.
38
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Under 2012 hade SKR
39

:s kvinnojourer
40

 mellan 8 000 och 10 000 kontakter med tje-

jer och kvinnor som sökte stöd för att de var utsatta för hedersrelaterat våld och för-

tryck. De flesta kontaktade jouren via telefon. Andra kontaktvägar var mejl eller per-

sonliga besök. Var femte kontakt till någon av SKR:s kvinnojourer handlar om heders-

relaterat förtryck och våld.
41

 

 

Hur många hedersmord som begåtts i Sverige är svårt att med säkerhet svara på. Det 

är sällsynt att åklagare anger heder som motiv i gärningsbeskrivningar, likaså är det 

ovanligt att domstolarna tar upp hedersmotivet i sina domskäl. Detta kan ha flera 

tänkbara anledningar; nämligen att det kan vara svårt för domstolen att utläsa att moti-

vet varit hedersrelaterat, på grund av den kunskapsbrist kring området som råder i 

svenska domstolar, men en annan anledning till att det inte anges kan vara att domsto-

len helt enkelt väljer att bortse från hedersmotivet, eller i vart fall inte uttryckligen tar 

upp det i sina domskäl. Det finns dock ett visst antal fall av hedersmord där domstolen 

har uttalat att det finns ett hederstänkande, en viss hederskod eller att återupprättandet 

av heder har varit motivet till gärningen. Dessa hedersmord har alla fått mer eller 

mindre medial uppmärksamhet, varav mordet på Fadime Sahindal är det mest kända.  

 

 

6.2 Internationellt 

 

Hedersrelaterat våld är ett globalt fenomen som förekommer i flertalet olika länder 

och samhällen. Enligt en FN-rapport som publicerades i januari 2000, hade den sär-

skilda rapportören om utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar, motta-

git rapporter om hedersmord i Bangladesh, Brasilien, Ecuador, Egypten, Indien, Israel, 

Italien, Jordanien, Kina, Pakistan, Marocko, Storbritannien, Sverige, Turkiet och 

Uganda, under perioden 1 november 1998 till 5 december 1999.
42

 Listan över länder 

är inte uttömmande och visar klart och tydligt att det rör sig om en vitt spridd företeel-

se snarare än något som hänför sig till ett särskilt land, region eller religion. Gemen-
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samt för alla de länder där hedersrelaterat våld förekommer är att mörkertalen när det 

gäller antalet drabbade är stort. 

Enligt FN:s särskilda rapportör om utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrätt-

ningar handlar det årligen om upp till 5000 kvinnor runt om i världen, som mördas av 

sina manliga närstående för att återupprätta familjens heder. En utblick över världen 

visar entydigt att mörkertalet gällande hedersmord är stort och enligt Amnesty Interna-

tional dokumenteras årligen cirka 1000 fall – enbart i Pakistan.
43

 Även generellt tycks 

antalet hedersmord i världen öka, visar en rapport från FN-organet UNFPA
44

. 

I samband med en konferens om hedersmord som hölls i Beirut i maj 2001, hävdade 

libanesiska advokater att i genomsnitt en kvinna i månaden faller offer för heders-

mord. Siffran baserades på antalet fall som tagits upp i rättegång och advokaterna me-

nade att det verkliga antalet är betydligt högre. En förklaring som har angetts till att 

det råder stora svårigheter med att göra korrekta uppskattningar på hur vanligt för-

kommande det är, är att hedersmord ofta arrangeras så att de ska se ut som olyckor.
45

 

Uppfattningen om problemets omfattning går vitt isär i Syrien och även där saknas det 

statistik kring hur många flickor och kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld och 

hedersmord. Exempelvis menar US State Department att hedersmord i Syrien är 

mycket sällsynta och sker företrädelsevis på landsbygden. I en artikel från IRIN
46

 som 

publicerades i oktober 2005, finns det tvärtom uppgifter om att hedersmord är vanliga 

i Syrien. Bland annat omnämns uppgifter från en oberoende hemsida om diskrimine-

ring av kvinnor, Syria Women Observatory, som uppskattar att omkring 200 heders-

mord årligen äger rum i landet.
47

 

I Jordanien rapporteras det årligen mellan 20-30 hedersmord, men även här anses sta-

tistiken vara missvisande och det uppskattas att det verkliga antalet offer tros vara be-

tydligt fler än vad den officiella statistiken antyder.
48

 

Könsstympning är ett annat brott som ofta räknas till den hedersrelaterade brottslighe-

ten och två miljoner flickor och kvinnor riskerar att utsättas för könsstympning varje 
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år. Hittills beräknas det att mer än 135 miljoner flickor och kvinnor har utsatts för 

könsstympning.
 49

 

Utöver hedersmord och könsstympning begås även andra brott i hederns namn världen 

över. Det omfattar t.ex. barnäktenskap, tvångsäktenskap, misshandel, syraattacker, fri-

hetsberövande, försvinnanden, våldtäkter eller andra sexuella övergrepp och trakasse-

rier.
50

 Statistik över hur många av dessa brott som har haft hedersrelaterat motiv sak-

nas. 

 

7. En kort historisk utblick över internationell lagstiftning rörande hedersrelaterat 

våld  

Lagar som medger strafflindring för hedersmord är inget nytt, snarare kan tendensen 

att se med blidare ögon på den typen av brott spåras långt tillbaka i tiden. Redan i den 

ottomanska strafflagen behandlades hedersmord genom artikel 188. Denna artikel ba-

serades i sin tur på den franska strafflagen från 1810 (artikel 324), som medgav straff-

lindring för äkta män som begått så kallade “crime of passion”. Så sent som 1975 av-

skaffades artikel 324 ur strafflagen i Frankrike.
51

 

Även i modern tid har flertalet länder institutionaliserat idén om männens rätt att för-

svara sin heder i sin lagstiftning, det tycks vara särskilt vanligt i bland annat Latiname-

rika och Mellanöstern. Fäder, bröder och äkta män som mördat en kvinnlig familje-

medlem i hederns namn kan enligt lagen komma att åtnjuta strafflindring eller straffri-

het i bland annat Irak, Jordanien, Syrien, Marocko, Qatar, Turkiet och på Haiti.
52

  

 

För att nämna några exempel på hur det ser eller har sett ut i olika länder gällande 

strafflagstiftning rörande hedersrelaterat våld och/eller hedersmord mer specifikt, kan 

det t.ex. konstateras att det i Brasilien, var vanligt att män som anförde förlorad heder 

som motiv till mord på kvinnor, frikändes eller dömdes till kortare straff, trots att lag-

ligt stöd för sådana domar saknades, ända fram till mitten av 1980-talet.
53
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Vänder man istället blicken mot mellanöstern, närmare bestämt Jordanien, där männi-

skorättsorganisationer, kvinnorörelser och enskilda personer under flera års tid drivit 

omfattande kampanjer för att få bort strafflättnader för hedersmord ur lagstiftningen, 

har underhuset i parlamentet vid två tillfällen röstat emot förslag till lagreformer som 

syftat till att avskaffa de aktuella lagparagraferna. Istället antog parlamentet i decem-

ber 1999 ett förslag som utökade existerande lag till att även omfatta kvinnliga gär-

ningsmän.
54

 

 

Även i norra Irak/Kurdistan dröjde sig sådan lagstiftning som behandlade hedersmord 

mildare än ”vanligt våld” kvar länge, och det var först i augusti 2002 strafflättnader för 

hedersmord avskaffades ur landets lagstiftning. Fram till dess hade den irakiska 

strafflagen No.111 från 1969 tillämpats, vilken alltså medgav strafflättnader för för-

övaren.
55

  

 

I den libanesiska lagstiftningen gjordes år 1999 vissa ändringar gällande hedersmord. 

Fram till dess medgav strafflagen strafflättnader eller till och med straffrihet för he-

dersmord. Men trots vissa förändringar i lagen tas gärningsmannens motiv fortfarande 

i beaktande och förövaren kan i praktiken slippa undan med ett kortare fängelsestraff. 

Detta gäller dock bara män, kvinnor som mördar sina män i hederns namn åtnjuter 

däremot ingen strafflindring.
56

 

 

Även Syrien har en lagstiftning som, trots att den genomgått förändringar på senare år, 

medger strafflindring och/eller strafflättnader för hedersrelaterat våld. Den nya artikel 

548 som ersatte den tidigare lyder: “Han som ertappar sin hustru, syster, moder eller 

dotter med att begå en olaglig sexuell handling och oavsiktligt dödar eller skadar dem 

ska avtjäna minst två år i fängelse”.
57

 Den syriska lagändringen innebär visserligen ett 

stopp för total straffrihet men leder samtidigt till att hedersmord även fortsättningsvis 

behandlas annorlunda än andra mord. Reformen omfattade endast artikel 548 och flera 

andra artiklar som också är tillämpliga vid hedersmord är oförändrade.
58

 T.ex. anger 

artikel 192 i den syriska strafflagen att domaren kan sänka straffet i fall av heders-
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mord, om domaren fastställt att motivet för brottet varit hedervärt. Istället för döds-

straff kan livstids fängelse utdömas och istället för livstid straffarbete kan domaren 

döma till livstids fängelse eller fängelse i 15 år. “Milt fängelsestraff” kan ersätta fäng-

else eller straffarbete.
59

 Artikel 242 är ytterligare en artikel i den syriska strafflagen 

som medger att domaren kan sänka straffet, både för kvinnor och män, i de fall då 

mord har begåtts i vredesmod och motiverats av en olaglig handling från offrets sida.
60

 

 

8. Hantering av hedersrelaterat våld i svensk lagstiftning 

       8.1 Brott som omfattas av 4:4 a Brottsbalken (1962:700) 

Då hedersrelaterat våld inte har särreglerats i den svenska lagstiftningen faller dessa 

brott
61

 in under 4 kap. 4 a § brottsbalken (1962:700) (BrB), tillsammans med övrigt 

familjevåld, de så kallade fridskränkningsbrotten som drabbar kvinnor och barn.  

 

Bägge typer av brott riktar sig mot kvinnan eller barnen i familjen, förövaren är såle-

des en närstående till offren i bägge fallen. Brottsoffret har samma särskilda behov av 

skydd, vilket är oerhört viktigt att lagstiftningen tillgodoser, eftersom det rör sig om ett 

systematiskt våld som bryter ned offret och begränsar dess liv, när denne befinner sig i 

en särskilt utsatt situation på grund av familjerelationen till förövaren. Vidare resulte-

rar offrets och förövarens familjerelation vanligen i att anmälningsbenägenheten 

minskar, vilket i sin tur innebär att mörkertalen blir mycket stora gällande sådan typ av 

brottslighet som det nu rör sig om. 

 

 Vad gäller motiven för brotten kan de vid en första anblick tyckas vara vitt skilda, 

men vid en närmare granskning finner man snart att även fridskränkningsbrottens mo-

tiv inte sällan handlar om att förövaren känner sig vanhedrad eller skymfad av offrets 

beteende. Således skulle man kunna hävda att även förövaren i andra fridskränknings-

fall har motivet att försvara ”sin egen heder”.   
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Trots stora likheter mellan fridskränkningsbrotten och den hedersrelaterade brottslig-

heten så föreligger det även mycket stora skillnader mellan brottstyperna. För att klar-

göra den diskrepans som föreligger skall det vidare utredas vad som särskilt känne-

tecknar de olika brottstyperna i fråga. 

 

En skiss upprättad av kriminalinspektören Bo Lagerkvist, visar hur det tydligt går att 

särskilja hedersrelaterat våld från ordinärt familjevåld. Kriminalinspektör Lagerkvist 

beskriver de generella skillnaderna enligt följande: 

 

Vid ”vanligt” våld mot person i nära relation: 

Ett individbaserat brott där det vanligtvis rör sig om en gärningsman. Vidare fördöms 

sådant brott oftast, även bland de närstående. Vilket innebär att det råder liten eller 

ingen lojalitet alls med gärningsmannen. Sådana brott är vanligtvis oplanerade. Gär-

ningsmannen känner ofta ånger och ändrar akut sitt beteende efter våldsutövning. 

 

Vid hedersrelaterad brottslighet: 

Det rör sig om ett kollektivbaserat brott, vanligtvis finns flera gärningsmän – fa-

milj/släkt/klan. Brottet är sanktionerat och det råder stor lojalitet med gärningsmän-

nen, lojalitet finns även utanför den egna familjen/klanen inom den etniska gruppen. 

Hedersrelaterad brottslighet är vanligen planerat, det finns exempel på årslång plane-

ring. Gärningsmännen känner stolthet istället för ånger efter begånget brott, gärningen 

fördöms alltså inte utan ger respekt i den etniska gruppen.
62

        

    8.2 Fridskränkningsbrotten 

Flera straffbestämmelser i brottsbalken ger skydd för personer som utsatts för våld i 

nära relationer. Det gäller främst bestämmelserna i 3 kap. om brott mot liv och hälsa 

(t.ex. misshandel), 4 kap. om brott mot frihet och frid (t.ex. olaga hot, hemfridsbrott 

och ofredande) samt 6 kap. om sexualbrott.  I samband med kvinnofridsreformen in-

fördes två nya brott i 4 kap. BrB som tar sikte på upprepade straffbara kränkningar 

mot närstående, nämligen grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. I 4 kap. 

4 a § BrB föreskrivs att den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4 eller 6 kap. mot 

en närstående eller tidigare närstående person, döms, om var och en av gärningarna 
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utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit äg-

nade att allvarligt skada personens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse, 

lägst sex månader och högst sex år. Har gärningarna begåtts av en man mot en kvinna 

som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med 

under äktenskapsliknande förhållanden, skall i stället dömas för grov kvinno-

fridskränkning till samma straff.
63

 

 

Fridskränkningsbrotten begås alltid av en närstående eller tidigare närstående, det rör 

sig med andra ord om antingen en make
64

 eller förälder. Gärningsmannen är vanligtvis 

ensam och enda förövare, och handlingarna sker ofta i skymundan då det är en typ av 

brottslighet som inte skulle accepteras av offrets eller gärningsmannens omgivning. 

Många gånger skäms offret för sin situation och gör därmed sitt bästa för att hålla det 

dolt, i hopp om att relationen till gärningsmannen skall förbättras om hon eller han 

lyckas ändra sitt eget beteende och därigenom kunna behaga gärningsmannen. 

8.3 Våldsbrott med hedersrelaterade motiv 

Till skillnad från annat familjevåld där förövaren nästan uteslutande är en man i kärn-

familjen, är det normalt fler gärningsmän involverade vid hedersrelaterad brottslighet. 

Förutom far och make kan förövaren vara en bror, en manlig kusin, en farbror, en 

morbror eller en svåger. Även kvinnliga förövare förekommer såsom mödrar och 

andra kvinnliga släktingar.
65

   

Det är inte ovanligt att en ung manlig släkting tar på sig skulden för en gärning som 

han enbart delvis eller inte alls bär ansvaret för.
66

    

I vissa fall kan begränsningar av målsägandens livsutrymme utgöra brottsliga gärning-

ar. Oavsett vilket, är förekomsten av stark kontroll och bevakning ett tydligt tecken på 

att målsäganden lever i en familj med starkt hederstänkande. Det kan t.ex. röra sig om 

att hon inte får bestämma över sitt utseende, vilka hon får umgås med, var hon får vis-

tas eller vad hon får göra på sin fritid. Det förekommer att föräldrarna inte tillåter dött-

rarna att delta i all skolundervisning t.ex. sex- och samlevnadsundervisning samt gym-
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nastik. Skolaktiviteter såsom klassfester, utflykter och skolresor brukar inte heller tillå-

tas. Fortsatta studier kan också begränsas.
67

   

Eftersom deras frihet är så beskuren utnyttjar dessa flickor inte sällan skoltiden till att 

träffa kamrater och eventuella pojkvänner, vilket medför att det kan förekomma skolk 

och lögner.
68

    

Ett hedersmord betraktas och bedöms inte annorlunda än ett mord som saknar heders-

motiv. Hedersmord faller alltså in under brottsbalkens 3 kap. vilket innebär att ingen 

åtskillnad görs mellan morden i det avseendet. Motivet som ligger bakom hedersmord, 

nämligen att återupprätta hedern, utgör dock en sådan stor skillnad och avgörande fak-

tor för gärningsmannens handlande samt brottets förekomst, att det kan ifrågasättas om 

man inte riskerar att missa helhetsbilden om sådana mord ses som vilket annat mord 

som helst. 

Hedersmordet föregås ofta av att familjen försökt få dottern att anpassa sig till gällan-

de normer genom hot, trakasserier, misshandel och husarrest.  Det rör sig med andra 

ord om brott som faller in under fridskränkningsbrotten i 4 kap. 4 a § BrB. Dock bru-

kar man kunna skåda en annan typ av grymhet i behandlingen av den utsatta när det 

gäller hedersrelaterade brott. Det rör sig inte sällan om rena trakasserier från familjens 

sida. Även gärningar som inte nödvändigtvis karaktäriseras som brott enligt svensk 

lagstiftning är vanliga, vilket ställer till stora problem då någon står åtalad för brott 

som haft hedersrelaterat motiv. Den hedersrelaterade brottsligheten består, som be-

skrivits ovan, nämligen inte enbart av misshandel eller olaga hot, utan är en mer om-

fattande begränsning av offrets livssituation och rörelsefrihet.  

Vad gäller möjligheten att ställa gärningsmännen inför rätta uppstår vanligen också 

stora problem med den lagstiftning som finns idag. Den som står åtalad är vanligen 

endast den gärningsman som är direkt ansvarig för brottet, dvs. den som i själva verket 

har utfört t.ex. misshandeln. På grund av brottets natur är det dock sällsynt att endast 

en person är ansvarig. Hot, trakasserier och kontrollerandet av kvinnan utförs i själva 

verket av flera, som därmed är indirekt ansvariga. För att kunna ställa eventuella med-

gärningsmän eller anstiftare till brotten inför rätta krävs med andra ord ett breddat syn-

sätt på vad som egentligen utgör brottsliga gärningar när det rör hedersrelaterade brott.  
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9. Kvinnors rättigheter och rättstrygghet 

 

9.1 Nationell rätt 

Polisen spelar självklart en viktig roll i arbetet mot våld i nära relationer dels när det 

gäller redan begångna brott, dels genom att lämna hotade kvinnor och andra närståen-

de skydd i syfte att förebygga ny brottslighet, 2 § polislagen (1984:387).  Till polisens 

uppgifter hör också att i ärenden om våld inom familjen samarbeta med andra myn-

digheter och organisationer enligt 3 § polislagen. Särskilt åligger det polisen att fortlö-

pande samarbeta med myndigheterna inom socialtjänsten och snarast underrätta dessa 

om förhållanden som bör föranleda någon åtgärd av dem. Det åligger också andra 

myndigheter att ge polisen stöd i dess arbete.
69

 

En kvinna som utsatts för våld i en nära relation kommer ofta i kontakt med hälso- och 

sjukvården. Det kan ske genom att hon besöker en akutmottagning, en kvinnoklinik el-

ler en vårdcentral. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) reglerar det ansvar hälso- 

och sjukvården har när det gäller våld mot kvinnor, och i lagen (1998:531) om yrkes-

verksamhet på hälso- och sjukvårdens område finns bestämmelser om personalens 

skyldigheter.  I hälso- och sjukvårdens ansvar ingår att upptäcka utsatthet för våld, 

göra en medicinsk bedömning, ge behandling och följa upp givna insatser. En våldsut-

satt kvinnas behov är ofta sammansatt. Många gånger behöver hon stöd, behandling 

och insatser av olika slag. Efter ett akut medicinskt omhändertagande kan hon behöva 

mera långsiktig hjälp i form av stödsamtal och psykoterapi. I hälso- och sjukvårdens 

ansvar ligger också att hänvisa våldsutsatta kvinnor till socialtjänsten och andra som 

kan medverka till att kvinnan får de insatser hon och hennes familj behöver.
70

 

 

För de flesta myndigheter gäller att uppgifter om konkreta brottsmisstankar trots sek-

retess får lämnas ut till bl.a. åklagare och polis, om fängelse är föreskrivet för brottet 

och detta kan antas föranleda annan påföljd än böter, 14 kap. 2 § 4 st. sekretesslagen 

(1980:100). Myndigheterna på sjukvårdens och socialtjänstens områden utgör undan-

tag i detta hänseende. Uppgifter som omfattas av t.ex. sjukvårdssekretess enligt 7 kap. 

1 §, får lämnas ut endast om det för brottet är föreskrivet ett minimistraff om fängelse i 

två år. Sjukvårds- och socialtjänstsekretess hindrar emellertid inte att anmälan görs till 
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åklagar- eller polismyndighet om brott enligt 3, 4 eller 6 kap. BrB mot den som inte 

fyllt arton år enligt stadgandet i 14 kap. 2 § 5 st.
71

 

 

Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta personer regleras i Socialtjänstlagen (2001:453) 

(SoL). I denna lag understryks numera uttryckligen socialtjänstens ansvar för kvinnor 

som utsatts för våld i nära relationer. I 5 kap. 11 § SoL föreskrivs att socialnämnden 

bör verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp. So-

cialnämnden bör härvid särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för 

våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra 

sin situation.
72

 

 

9.2 Unions- och folkrätt 

 

Diskriminering av och våld mot kvinnor utgör allvarliga kränkningar av de grundläg-

gande fri- och rättigheterna. Flera internationella deklarationer, konventioner och reso-

lutioner har antagits för att ge kvinnor ett fullvärdigt skydd. Enligt dessa är staten 

skyldig att erbjuda kvinnor skydd, oavsett om kränkningarna sker i den offentliga eller 

privata sfären.
73

 

 

T.ex. i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna aktualiseras flertalet 

olika artiklar när det rör sig om hedersrelaterat våld. Artikel 3, fastslår att alla männi-

skor har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.  Enligt artikel 5 har alla människor 

rätt att inte utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behand-

ling eller bestraffning. Äktenskap må ingås endast med de blivande makarnas fria och 

fullständiga samtycke enligt artikel 16:2. Fri- och rättigheterna tillfaller alla människor 

”utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller 

annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i öv-

rigt” (artikel 2).
74

 

 

 Den allmänna förklaringen fastslår således att alla människor har rätt att få leva ett liv 

i jämlikhet, utan diskriminering och med lika skydd från lagens sida. Kvinnor och 
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flickor som utsätts för hedersrelaterat våld fråntas ofta denna självbestämmanderätt, 

och bestraffningar på grund av hennes beteende hör till vanligheterna. Hedersrelaterat 

våld utgör således en kränkning av alla de artiklar som nyss nämnts, varför det är sär-

skilt viktigt med ett fortsatt arbete på både unions- samt FN-nivå. 

 

Hedersmord utgör en extrem form av könsrelaterat våld. FN:s generalförsamling antog 

1993 en deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor. Deklarationen fördömer allt 

fysiskt, sexuellt och psykologiskt våld mot kvinnor, vare sig det sker inom familjen, i 

samhället eller om det utförs av eller accepteras av statsmakten.
75

 

 

Det internationella samfundets engagemang i frågor rörande våld mot kvinnor kom att 

lyftas fram ytterligare vid FN:s kvinnokonferens i Peking år 1995. Konferensen antog 

en handlingsplan i vilken regeringarna bland annat åtog sig att lagstifta mot och stärka 

befintlig lagstiftning som rör våld mot kvinnor. I handlingsplanen riktas särskild upp-

märksamhet mot sådana våldsbrott mot kvinnor som utgör brott mot de mänskliga rät-

tigheterna. Regeringarna åtog sig också att avstå från att åberopa sedvänjor, traditioner 

eller religiösa hänsyn som skäl för att underlåta att vidta åtgärder för att bekämpa vål-

det mot kvinnor. För Sveriges del utgjorde kvinnofridsreformen ett viktigt led i arbetet 

med att genomföra åtagandena i handlingsplanen.
76

 

 

I januari 2001 antog FN:s generalförsamling en resolution (55/66) om avskaffande av 

brott mot kvinnor i hederns namn. Resolutionen fastslog att hedersrelaterade brott mot 

kvinnor är en fråga som berör kvinnors mänskliga rättigheter och att det åligger med-

lemsstaterna att förhindra och utreda sådana brott, samt ställa förövarna inför rätta. 

Staten är skyldig att ge offren skydd. Statens underlåtenhet att skydda offren utgör i 

sig en kränkning av de mänskliga rättigheterna.
77

 

 

Även FN:s konvention om avskaffande av all diskriminering av kvinnor, stadgar att 

kvinnor skall ses som jämlika på alla plan, något som de kvinnliga offren för hedersre-

laterat våld tyvärr inte betraktas som utav sin omgivning. Artikel 1 i denna konvention 

avser uttrycket "diskriminering av kvinnor" varje åtskillnad, undantag eller inskränk-
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ning på grund av kön som har till följd eller syfte att begränsa eller omintetgöra erkän-

nandet av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på det politiska, ekono-

miska, sociala, kulturella eller medborgerliga området eller något annat område för 

kvinnor, oberoende av civilstånd och med jämställdhet mellan män och kvinnor som 

grund, eller åtnjutandet eller utövandet av dessa rättigheter och friheter.
78

  

 

Även inom Europarådet pågår sedan flera år ett arbete med att motverka våld och 

övergrepp mot kvinnor. Ministerkommittén antog den 30 april 2002 en rekommenda-

tion i ämnet, Recommendation Rec(2002)5 of the Committee of Ministers to member 

States on the protection of women against violence. I rekommendationen uppmanar 

kommittén medlemsstaterna att skärpa sin lagstiftning rörande våld mot kvinnor samt 

vissa rekommendationer rörande hedersmord. Bland annat sägs att de myndigheter 

som berörs av ärenden om våld mot kvinnor (polis, sjukvård och socialtjänst) bör upp-

rätta handlingsplaner rörande förebyggande åtgärder och åtgärder som skyddar dem 

som utsatts för våld. I rekommendationen sägs också att det måste till ett strukturerat 

samarbete mellan dessa organ för att olika insatser skall kunna samordnas.
79

 

 

Vidare uppmanas länderna i rekommendationen att överväga att anta en nationell 

handlingsplan mot våld inom familjen och att på nationell nivå inrätta ett regeringsor-

gan, en nationell samordnare, som får till uppgift att implementera åtgärder som syftar 

till att bekämpa våld mot kvinnor samt att övervaka och utvärdera åtgärder som vidtas 

på området.  Länderna uppmanas även i rekommendationen att arbeta med attitydfrå-

gor och information om våld i nära relationer. Vidare understryks vikten av att det 

skapas program som kan hjälpa våldsamma män att komma till rätta med sina vålds-

tendenser. Slutligen anmodas länderna att vidta alla åtgärder, t.ex. informationskam-

panjer, för att förebygga hedersmord.
80

   

 

 

 

                                                           
78

 Länsstyrelsen Östergötland - http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/hedersfortryck/Sv/Pages/default.aspx 
79

 SOU 2002:71 s.44 
80

 SOU 2002:71 s.44 



 

27 
 

10. Barns rättigheter och rättstrygghet 

 

10.1 Nationell rätt 

 

Barnaga förbjöds i Sverige 1979. Regleringen är placerad i föräldrabalken (1949:381) 

(FB) 6 kap. 1 § och lyder: ”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. 

Barn skall behandlas med respekt för sin person och egenart och får inte utsättas för 

kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.”
81

 Barnmisshandel enligt 6 

kap. 1 § FB, definieras vidare än det straffrättsliga begreppet misshandel i BrB. Det 

förstnämnda omfattar även att tillfoga sådan kroppsskada eller smärta som är lindrig 

och hastigt övergående, till skillnad från misshandel. 

 

I FB står att föräldrar i takt med att barnen blir äldre ska ge dem mer frihet, 6 kap. 11 § 

lyder: ”Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets 

personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande 

ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål.”  – en 

frihet som är starkt begränsad i en hederskultur, t.ex. genom förbud att umgås med de 

kompisar man själv valt, att inte få vidareutbilda sig eller att själv välja äktenskaps-

partner.    

 

 SoL 14 kap. 1 § 2 st. reglerar en skyldighet för myndigheter vars verksamhet berör 

barn att genast anmäla till socialnämnden om de får kännedom om missförhållanden 

som berör barn. Samma skyldighet gäller yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet 

inom hälso- och sjukvård eller inom socialtjänstens område.
82

 

 

10.2 Unions- och folkrätt 

 

FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, antogs enhälligt av FN:s 

generalförsamling i november 1989 och kom att få ett mottagande som ingen tidigare 

konvention om mänskliga rättigheter hade fått. Barnkonventionen gäller barn och 

ungdomar upp till 18 år och är inriktad på individen, det enskilda barnet. Den kan sä-

gas innehålla fyra grundläggande principer; skydd mot alla former av diskriminering, 
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utgångspunkten att barnets bästa alltid skall komma i främsta rummet, barnets rätt till 

liv och utveckling och barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dessa respekterade.
83

 

 

Barnkonventionen ratificerades i Sverige 1990. Sverige har som nation en folkrättslig 

skyldighet att implementera dess innehåll. Artikel 2 fastslår att konventionsstaterna 

skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som 

anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess för-

älders eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan 

åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom handikapp, börd eller 

ställning i övrigt.
84

 Artikel 3 i Barnkonventionen innebär att barnets bästa skall kom-

ma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn, i såväl privata som offentliga 

sammanhang. Konventionsstaterna skall vidare tillförsäkra barnet sådant skydd som 

behövs för dess välfärd, och skall för detta ändamål vidta alla nödvändiga lagstift-

ningsåtgärder. Enligt artikel 6 skall konventionsstaterna göra allt i sin makt för att sä-

kerställa barnets överlevnad och utveckling. Artikel 12 anger att konventionsstaterna 

skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka 

dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i för-

hållande till barnets ålder och mognad.
85

 Artikel 19 p. 1 fastslår att konventionsstater-

na skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åt-

gärder i utbildningssyfte för att skydda barnet från alla former av fysiskt och psykiskt 

våld, skada eller försumlig behandling medan barnet är i föräldrarnas, vårdnadshava-

res eller annan persons vård. Artikel 19 p. 2 innebär att konventionsstaterna, då barnet 

far illa på nyss beskrivna sätt, bör vidta lämpliga skyddsåtgärder i form av identifie-

ring, undersökning, behandling, uppföljning och förfaranden för rättsligt ingripande.
86

 

 

Principen om barnets bästa utgör tillsammans med de övriga principiella artiklarna 

Barnkonventionens "budskap", det internationella samfundets hållning till barn, dess 

barn- och ungdomsperspektiv.
87
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11. Den tilltalades rättssäkerhet 

 

11.1 Europakonventionen 

Europakonventionen är direkt tillämplig i Sverige och svenska lagar och föreskrifter 

får inte meddelas i strid med denna enligt Regeringsformen (1974:52) (RF) 2 kap. 23 

§. Artikel 6 p. 1 i Europakonventionen innebär att den tilltalade har rätt till en rättvis 

och offentlig förhandling. Denna ska ske inom skälig tid och inför en opartisk dom-

stol. Europakonventionen artikel 6 p. 2 stipulerar att det föreligger en oskuldspresum-

tion, vilken innebär att den som misstänks för ett brott skall betraktas som oskyldig till 

dess att motsatsen är bevisad. Artikel 6 p. 3 förtydligar rätten till en rättvis rättegång 

(enligt p.1) genom att uppställa ett antal minimirättigheter för den som misstänks för 

ett brott. 

11.2 Rättsstatliga grundprinciper 

 

Legalitetsprincipen återfinns i 2 kap. 10 § och 8 kap. 3 § RF samt i 1 kap. 1 § BrB 

samt artikel 7 i Europakonventionen. Denna innebär i korthet ett förbud mot analog 

och retroaktiv lagstiftning. Förbudet mot analog lagstiftning skall tolkas som så att 

straffstadgandets ordalydelse utgör gränsen för vad som är ett brott, det skall finnas 

tydligt stöd i lagen för att straffrättsligt ansvar ska kunna utdömas. Förbudet mot ret-

roaktiv lagstiftning innebär att den lagstiftning som var aktuell vid tiden för brottet är 

den lagstiftning som skall tillämpas. Den tilltalade skall alltså kunna förutse vilka 

handlingar som är straffbara och skyddas mot en godtycklig rättstillämpning, på så vis 

ökar rättssäkerheten. 
88

 

 

Ytterligare en sådan rättsäkerhetsgarant utgör likabehandlingsprincipen i RF 1 kap. 9 

§, vilken fastslår domstolarnas skyldighet att beakta allas likhet inför lagen samt att 

iaktta saklighet och opartiskhet.  

 

Objektivitetsprincipen vad beträffar brottsutredningen finns lagfäst i rättegångsbalken 

(1942:740) (RB) 23 kap. 4 §. Den innebär exempelvis att en förundersökning ska be-

drivas så att inte bara det som talar emot den misstänkte beaktas utan även det som ta-
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lar för dennes oskuld. Därtill gäller de rättstatliga grundprinciperna om att den tilltala-

de, vid tvivel om dennes skuld, hellre skall frias än fällas (in dubio pro reo), och att 

vid valet mellan två rättsföljder den för den tilltalade lindrigare skall ha företräde (in 

dubio mitius).
89

 

 

Konformitetsprincipen innebär att straff eller annan brottspåföljd endast får drabba den 

som kunnat (dvs.  haft tillfälle och förmåga att) rätta sig efter lagen.
90

 En gärningsman 

anses oförmögen att följa lagen i de fall denne saknar förmåga att kontrollera sitt bete-

ende och blir därmed ursäktad för sitt handlande. Åtskilliga av grunderna för ansvars-

frihet finner sin motivering i principen, bristen i förmåga kan exempelvis bero på att 

handlingen är ofrivillig, reflexmässig, att handlingen är omöjlig att utföra på grund av 

bristande styrka, kunskap, skicklighet, eller att gärningsmannens kontrollförmåga på-

verkas av en psykiskstörning. Principen utgör således grunden för att uppställa krav på 

bl.a. gärningsculpa och skuld.
91

 

 

Skuldprincipen innebär dels att endast den som ådagalagt skuld bör drabbas av straff-

rättsligt ansvar, dels att straffet inte bör vara strängare än vad som motsvarar måttet av 

skuld, vilket är stadgat i 29 kap. 1 § BrB.
92

 Med skuld förstås i svensk rätt att en gär-

ning är begången uppsåtligen eller av oaktsamhet, där en uppsåtlig handling alltid är 

att anse som mer klandervärd.
93

   

 

Enligt täckningsprincipen krävs att huvudsaklig överensstämmelse råder mellan upp-

såt/oaktsamhet och den faktiska, rättstridiga handlingen. Annorlunda uttryckt: gär-

ningsmannens uppfattning eller föreställning om ett händelseförlopp skall överens-

stämma med det verkliga händelseförloppet såsom det har bevisats i en brottmålspro-

cess. Man prövar således om gärningsmannens uppsåt eller oaktsamhet ”täcker” den 

otillåtna gärningen. Om gärningsmannen har en (tillräckligt) felaktig bild av vad det är 

han eller hon har gjort och orsakat, så har han normalt inte uppsåt.
94

 Det är dock givet 

att fullständig kongruens inte kan krävas mellan gärningsmannens verklighetsbild och 
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det faktiska händelseförlopp som styrks i en rättegång. Hur stor skillnaden kan vara 

utan att kravet på täckning åsidosätts är emellertid omtvistat.
95

  

 

11.3 Kravet på uppsåt inom straffrätt 

 

Inom straffrätten är uppsåt ett krav för att någon ska kunna dömas, såvida inte brotts-

beskrivningen uttryckligen anger att det räcker med oaktsamhet/vårdslöshet, genom 

lokutionen "den som av oaktsamhet orsakar [...]" eller liknande. Normalt
96

 uppställer 

inte lagen ett krav på ett särskilt uppsåt, det är okvalificerat. Det spelar heller ingen 

roll om det är olika former av uppsåt som uppfyller dem olika rekvisiten.
97

 

 

Alla rättsordningar har uppsåtsbegrepp som på ett eller annat sätt innefattar dels ett 

kognitivt element, dels ett mer voluntativt
98

 element.  

 

Uppsåtsformer som relaterar till det voluntativa elementet innebär att vad som anses 

vara uppsåtligt bestäms av gärningsmannens inställning/attityd till sin gärning och den 

orsakade följden. I en renodlad form kan detta fastställas oberoende av hur mycket 

som gärningsmannen faktiskt har uppfattat eller vet om gärningen. För att avgöra om 

uppsåt föreligger används underbegrepp som t.ex. syfte, avsikt och ibland vilja, vilka 

alla relateras till olika former av attityder. Viktigast i detta sammanhang är likgiltighet 

(men också fientlighet) inför det skyddade intresset.
99

    

 

Det kognitiva elementet relaterar till den kunskapsmässiga eller intellektuella före-

ställningen hos gärningsmannen. Det handlar således om att fastställa med vilken grad 

av tro som gärningsmannen har föreställt sig vissa fakta. Det som får oss att dra slut-

satser om att en gärning är uppsåtlig är att gärningsmannens föreställning om vad han 

har gjort matchar en tillräckligt hög grad av uppfattad sannolikhet (t.ex. vetskap, insikt, 

visshet eller sannolikhet).
100
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Det finns ett samspel mellan de båda elementen såtillvida att en tillräcklig hög uppfat-

tad sannolikhet om vilka konsekvenser som en gärning kommer att ha också avslöjar 

gärningsmannens attityd eller inställning till orsakandet av följden.
101

 

 

Typfallet av en uppsåtlig gärning är en medveten, kontrollerad handling eller underlå-

tenhet. I detta avseende kan sägas att alla gärningar (i betydelsen konkret handlande 

eller underlåtenhet) är avsiktliga om gärningsmannen vet vad han gör. Gärningsman-

nen styr sitt beteende och är sålunda medveten om vad som händer. Att en handling el-

ler underlåtenhet utförs avsiktligt innebär inte att alla följder som orsakas av handling-

en också är avsiktliga.
102

 T.ex. kan den som skjuter en fotboll ha för avsikt att bollen 

skall sparkas iväg, en avsiktlig handling företas. Om det sedan resulterar i att bollen 

träffar en ruta som går sönder, så kan man inte påstå att den trasiga rutan var avsiktlig. 

Sakskadan är endast att anse som avsiktlig om det var personens syfte med gärningen 

att åsamka denna följd. En handling kan alltså vara avsiktlig utan att orsakandet av 

skada är det. 

 

När vi prövar uppsåt utgår vi ifrån avsiktliga gärningar, och som framgår av exemplet 

behövs den specifikt juridiska begreppsbildningen avseende uppsåt bara för följder av 

och omständigheter kring gärningar. Vilka dessa rekvisit närmare är bestäms i första 

hand av den straffbestämmelse som man prövar personligt ansvar mot, men också 

brottsbegreppets övriga delar. Uppsåt förutsätter således att gärningsmannen har upp-

såt i förhållande till de relevanta följder som han orsakar och de omständigheter som 

omger gärningen.
103

 

 

Uppsåtets kärna kan beskrivas som direkt syfte/avsikt med gärningen eller full vetskap 

om konsekvenserna och alla relevanta omständigheter som omger gärningen. I svensk 

rätt är uppsåtsbegreppet dock mycket vidare än detta.
104

 

 

Följande tre former av uppsåt ställs upp enligt gällande rätt; avsiktsuppsåt (syfte), in-

siktsuppsåt (praktisk visshet) samt likgiltighetsuppsåt (misstanke + likgiltig inställning 

till följden).  
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11.3.1 Avsiktsuppsåt 

 

Är normalt den mest kvalificerade formen av uppsåt. Bygger i huvudsak på det volun-

tativa elementet, man vill/avser något. Avsiktsuppsåt föreligger om en gärning utförs 

med en viss avsikt. Gärningen (inklusive följden) utgör ett syfte med gärningen på så 

sätt som förklarats ovan. Vad som krävs är att en medveten, kontrollerad gärning ut-

förs ”för att” en viss följd skall inträffa. Det bör poängteras att det vid avsiktsuppsåt, 

precis som vid likgiltighetsuppsåt, inte krävs att gärningsmannen värderar brottet posi-

tivt. Trots att han ser följden som ett syfte eller genomgångsled till ett annat längre 

bort liggande syfte, kan han uppriktigt beklaga effekterna av brottet. Avsiktsuppsåt 

kan man endast ha i förhållande till en följd av en gärning. Det är endast följder eller 

effekter som kan vara föremål för syften eller avsikter. Avsiktsuppsåtet förutsätter på 

den kognitiva sidan att gärningsmannen ser det som praktiskt möjligt att syftet uppnås 

(misstanke).
105

  

 

11.3.2 Insiktsuppsåt 

 

Insiktsuppsåtet bygger uteslutande på det kognitiva elementet, och förutsätter att gär-

ningsmannen ser ett visst faktum som mycket sannolikt. I princip krävs att gärnings-

mannen inte hyser några tvivel om att en följd kommer att inträffa som en konsekvens 

av gärningen eller att en omständighet föreligger. Han har då vad som kallas för prak-

tisk visshet. Han avser kanske inte en viss följd med sin handing, men han är i princip 

säker på att handlingen oundvikligen kommer resultera i en viss följd. Att denna följd 

varken är målet eller ett medel för att nå målet spelar ingen roll, han har likväl insikts-

uppsåt till följden .
106

 

 

11.3.3 Likgiltighetsuppsåt 

 

Utgör uppsåtets nedre gräns i förhållande till medveten oaktsamhet. HD har slagit fast 

att en grundförutsättning för uppsåt är att gärningsmannen i vart fall har varit medvetet 

oaktsam i förhållande till effekten eller gärningsomständigheten (insikt om risk). Där-
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utöver är gärningsmannens inställning till effekten vid tidpunkten för gärningen avgö-

rande för om han skall anses ha handlat uppsåtligen eller inte. Dvs. om han har varit 

likgiltig inför följden.
107

 Gärningsmannen är medvetet oaktsam, han inser viss följd, 

men det är inte tillräckligt skäl för honom att avstå från gärningen. Likgiltighetsuppså-

tet består således av en kombination av faktorerna uppfattad sannolikhet och likgiltig-

het inför följden och omständigheterna.
108

 

 

 

12. Bevisvärdering i brottmål 

 

12.1 Allmänt  

 

Att bevisvärdera är att bedöma samband mellan påståenden om ett mänskligt beteende 

i det förflutna och de spår (bevis) som finns av denna händelse i syfte att söka sluta sig 

till att detta faktiskt har hänt i verkligheten.
109

  

 

Att värdera fakta i målet, bevisningen, är, och har alltid varit, ett av de mest centrala 

momenten inom rättsskipningen. Enligt den senare, moderna ståndpunkten har doma-

ren en ”frihet under ansvar” när den prövar bärigheten av ett bevistema i målet – han 

eller hon är inte bunden av några givna måttsatser eller metoder när den prövar styrkan 

hos de framlagda bevisen. I princip står det således domaren fritt att söka referenser 

för sin värdering när det gäller att bedöma fakta i målet, i vart fall så länge den inte 

tillämpar allmänt förkastade metoder.
110

 I Sverige råder alltså principen om fri bevis-

värdering vilket har stadgats i 35 kap. 1 § RB. RB innehåller ingen detaljerad eller ens 

precis, instruktion i metodfrågan. Istället skall rätten enligt paragrafen ”efter samvets-

grann prövning av allt, som förekommit, avgöra, vad i målet är bevisat.” Bevisvärde-

ringen skall dock vara objektiv och grundas på analys och värdering av varje enskilt 

bevis, som förekommer i processmaterialet.
111
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För modern bevisvärdering, enligt RB och dess anda, krävs ett materiellt synsätt, ett 

accepterande av natur- och samhällsvetenskaplig metod. Vid bevisvärderingen får inte 

klassintressen, moraluppfattningar och fördomar inverka på värderingen i det enskilda 

fallet. Det är dock ofrånkomligt att ju friare bevisprövningen är, desto större är också 

risken att domaren låter sina egna subjektiva referenser och preferenser inverka på be-

dömningen – i vart fall om det inte i systemet finns inbyggt en viss garanti för likfor-

mighet i rättstillämpningen.
 112

 

 

I brottmål prövas uteslutande om det faktiskt inträffade överensstämmer med åklaga-

rens gärningspåstående. I de flesta fall finns inte någon grund för total säkerhet i rät-

tens slutsats, detta eftersom rätten ofta är hänvisad till att bedöma ord mot ord i kom-

bination med partslojala vittnesmål och svårtolkade perifera bevis.
113

 

 

Även om kraven på bevisningens styrka sätts högt finns det i de flesta fall en risk för 

att utgången är felaktig. Därmed är säkerheten i slutsatsen aldrig absolut utan relativ, 

dvs. det finns en felmarginal. Att söka minimera denna felmarginal och ge verktyg för 

att säkerställa materiellt riktiga domar, dvs. förhindra att oskyldiga döms för brott, är 

den moderna bevisrättens främsta uppgift.
 114

 

 

Enligt överviktsprincipen kan det uttryckas som så att det sanningsvärde, som brott-

målsdomen uttrycker är en rationellt grundad övertygelse, som bygger på allmänt er-

kända och juridiskt relevanta kunskaper om den mänskliga tillvaron.
115

 

 

Vidare handlar inte bevisvärdering i brottmål om hur ofta vissa företeelser som den 

aktuella förekommer, utan om vad som förekommit i just det individuella fallet som 

skall prövas. Sannolikhetsuppskattningar av olika slag utgör därför bara hjälpmedel el-

ler kontrollstationer inför den slutliga sanningsprövningen.
116

 När sannolikhetsuttalan-

den görs har man bedömt sambandet mellan egenskaper hos det enskilda fallet och ett 
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”normalfall”. Bevisvärdet blir därmed inte ett uttryck för en allmän frekvens, utan en 

uppskattning av just det stöd som en generalisering erhåller i det enskilda fallet.
117

 

 

12.1.1 Erfarenhetssatser 

 

Det är med hjälp av erfarenhetssatser (rättens) som sambandet mellan ett eller flera 

bevisfakta och åklagartemat prövas. Erfarenhetssatser är den allmänna erfarenheten 

som finns samlad i rätten. Allmänna erfarenhetssatser utgör den juridiskt relevanta 

kunskap som rätten använder för att pröva sambanden mellan två eller flera juridiskt 

relevanta omständigheter. Sambandet uttrycks i en grundsats, som antas gälla gene-

rellt, generaliteten grundas på induktion. Det finns svaga och starka erfarenhetssatser.
 

118
 Ju större erfarenhet det finns i rätten när det gäller sambandet mellan olika variab-

ler i verkligheten utanför rättssalen, desto bättre möjligheter finns det också att göra en 

korrekt bevisvärdering.
119

 Det är rättens uppgift att verifiera uppställt bevistema, och 

om det inte uppfylls, vad som annars kan ha hänt, behöver inte rätten bry sig om. 
120

  

 

Det är viktigt att komma ihåg att erfarenhetssatser inte producerar något bevisvärde, 

de utgör endast en referens, ett hjälpmedel, inget bevis i sig.
 121

 Det är därför viktigt att 

noga skilja på fakta i målet och de erfarenhetssatser mot vilka dessa prövats.  Slutsat-

sens säkerhet beror på hur goda grunder som finns för rättens övertygelse.
122

  

 

Prövning av det enskilda fallet får aldrig underlåtas, även om erfarenheten säger att ett 

samband mellan två företeelser aldrig/alltid förekommer.
123

 

 

12.1.2 Bevisstruktur 

I brottmål bildar åklagarens gärningsbeskrivning den tes, som skall godtas eller för-

kastas. Hela bevisprövningen är alltså inriktad på denna tes, på bevistemat, och det ka-

rakteristiska för bevisvärderingen är att domaren inte behöver finna den korrekta lös-
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ningen, endast pröva om det uppställda temat håller eller inte. Som tes bedöms bevis-

temat i regel i sin helhet; för att domen skall bli fällande krävs att samtliga led i gär-

ningspåståendet kan verifieras – om något led faller, faller också i regel hela åtalet. 

Som tumregel gäller att det som någon döms för måste finnas med i gärningsbeskriv-

ningen, men det är möjligt att utelämna någon del av beskrivningen och döma för ”nå-

got mindre” – domstolen kan aldrig gå utanför temat, men det finns i vissa samman-

hang, som undantag, möjlighet att reducera det.
124

  

12.2 Hedersrelaterade mål 

I hedersärenden utgörs, i likhet med andra familjevåldsärenden, den huvudsakliga be-

visningen normalt av målsägandens uppgifter. Högsta domstolen har i flera avgöran-

den uttalat att bevisningen, trots detta, kan befinnas tillräcklig för fällande dom förut-

satt att domstolen genom den utredning som förebringats i målet finner det ha blivit 

ställt utom rimligt tvivel att den åtalade har gjort sig skyldig till vad som lagts honom 

eller henne till last.
125

  

För att underlätta bedömningen av målsägandens trovärdighet eller tillförlitligheten av 

de uppgifter denne lämnar kan en hjälpmodell utarbetad av Torkel Gregow användas. 

Den är visserligen inriktad på bevisvärdering i mål om sexuella övergrepp mot barn 

men den kan i stort tillämpas på all tillförlitlighetsbedömning av förhörspersoners ut-

sagor.
126

   

En omständighet av betydelse för tillförlitligheten av målsägandes uppgifter är bl.a. 

om målsäganden kan antas ha någon anledning att lämna osanna uppgifter. Ett skäl 

skulle kunna vara att det finns starka personliga motsättningar mellan målsäganden 

och den misstänkte. I hedersärenden är emellertid de motsatta förhållandena ofta för 

handen. Målsäganden kan i förhör berätta om hur betydelsefull gärningsmannen är för 

henne och hur starka band hon har till familjen. Ofta är det sista hon vill, att göra en 

polisanmälan eller medverka i en förundersökning/rättegång mot en närstående. Fram-

kommer uppgifter som dessa stärker de tillförlitligheten av de uppgifter målsäganden 

har lämnat.
127
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En annan omständighet, som kan ha viss betydelse, är att målsäganden inte skulle un-

derkasta sig det obehag som en förundersökning och rättegång innebär om inte uppgif-

terna var sanna. Detta utgör rent allmänt sett inte någon garanti för att uppgifterna är 

riktiga men i hedersärenden handlar det normalt om målsägande som är väl medvetna 

om de konsekvenser som deras medverkan i rättsprocessen kommer att ha för dem 

personligen. Inte sällan tvingas de skiljas från sin familj, sitt hem, sin skola/arbetsplats 

och sina vänner för lång tid framöver, kanske för all framtid, till följd av att de måste 

flytta till skyddat boende och kanske får skyddade personuppgifter. Även detta förhål-

lande är ägnat att stärka tillförlitligheten av målsägandens uppgifter i dessa ärenden.
128

 

 

13. Bevisprövning i brottmål 

 

13.1 Allmänt 

 

Bevisprövningen går ut på att bedöma om de omständigheter som ingår i temat är till-

räckligt utredda och om utredningen ger vid handen att gärningspåståendet överens-

stämmer med det faktiskt inträffade. Ju mer allmänt hållen gärningsbeskrivningen är, 

desto lättare att bevisa den, ju mer detaljerad, desto svårare att fastställa den. 

 

Att pröva bevisning handlar inte alls om det logiska sambandet mellan orsak och ver-

kan (om A, så B) i form av rättsfaktum och rättsföljd, utan endast om fastställandet av 

fakta i målet, nämligen om A föreligger. (Värderingen gäller bara första ledet).
129

 

Grundförutsättningen för bevisprövningen är att varje led av gärningsbeskrivningen 

måste vara bevisad för att åklagaren skall erhålla fällande dom. 

13.2 Bevisfakta och hjälpfakta 

 

En central distinktion som måste göras vid bevisprövningen är mellan bevisfakta och 

hjälpfakta. Bevisfakta är sådana omständigheter som är av omedelbar betydelse för att 

verifiera eller falsifiera bevistemat. Hjälpfakta är sådana omständigheter som kan höja 

eller sänka värdet hos ett bevis eller rättsfaktum. Det utgör endast en tolkningshjälp. 
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Karaktären hos en omständighet, dvs. om den är bevis- eller hjälpfakta, är ingen given 

egenskap utan beror på bevistemat och dess formulering.
130

 

 

Huvudregeln är att; för att någon skall kunna fällas till ansvar för brott krävs att det 

finns något bevisfaktum som kan konstituera ett rättsfaktum (bevistema). Ingen får 

dömas enbart på hjälpfakta, detta är en av bevisprövningens främsta uppgifter. Det 

finns dock ett undantag från denna huvudregel, vilket är när ett hjälpfaktum ändrar sta-

tus
131

. Det kan under vissa bestämda premisser och vanligen i kombination med andra 

hjälpfakta, omvandlas till ett bevisfaktum, ett så kallat eliminationsbevis.
132

  

 

13.3 Ursprungssannolikhet 

 Den sannolikhet för temat som föreligger redan innan någon bevisning upptagits (ex 

ante). En viss ursprungssannolikhet för temat föreligger alltid, men den bör aldrig 

oavsett hur hög, räcka för att uppfylla ett tema och kan endast utgöra ett hjälpfaktum 

till stöd för annan bevisning.
133

 

13.4 Bevisvärderingsmetod 

 En viss metod används alltid när man värderar bevis, tyvärr har det inte skapats någon 

enkel och säker metod för bevisvärdering i brottmål ännu, men det finns flera olika te-

orier
134

 om hur plattformen för en rationell prövning bör se ut.
135

 

Det kan dock fastlås att det idag råder större enighet om att man måste tillämpa olika 

bevisvärderingsmetoder i brottmål. Det kan även konstateras att det råder full enighet 

både nationellt och internationellt om att det är beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel” 

som gäller i brottmål. I Skandinavien finns det numera också en allmän skepsis mot 

frekvensberäkningar och tillämpningen av formler, men även mot modeller som byg-

ger på beslutsteorier
136

.
137

 Den misstro, som finns mot att tänka i statistiska banor när 

man värderar bevis, är möjligen uttryck, inte bara för en sund skepsis, utan även för en 
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riktigare uppfattning: Det är fel – eller omöjligt – att göra bevisprövning till en fråga 

om formler.
138

 

 

14. Bevissvårigheter i brottmål 

 

14.1 Allmänt 

Vid bevisvärderingen finns det många ovidkommande, subjektiva och intuitiva fakto-

rer som kan göra sig gällande, varför det är oerhört viktigt med en noggrann och mer 

”vetenskaplig” prövning av bevis för att undvika de fel som följer av ett oreflekterat 

sätt att närma sig bevisfrågorna.
139

 

En svårighet är att sambandet mellan olika omständigheter i det enskilda fallet kan 

vara mycket komplext: En rad fakta talar för eller emot bevistemat, en rad hjälpfakta 

förstärker eller försvagar bevisen på respektive sida och de erfarenhetssatser mot vilka 

man prövar bevisen är mer eller mindre empiriskt grundade. Ett specifikt problem vid 

bevisvärderingen är därmed hur man skall väga samman dessa samverkande, motver-

kande eller tveksamt relevanta faktorer. Kan rätten nöja sig med en helhetsuppfatt-

ning? Eller måste först varje omständighet värderas var för sig?
140

 

Den stora faran med ursprungssannolikhet är att höga sannolikhetstal tas till intäkt för 

skuld eller i vart fall anses synonyma med bevisvärdet. Om sannolikheten för samband 

är mycket höga är det lätt att bedömaren får för sig att också bevisvärdet är lika högt. 

Men bevisvärdet beror av sambandet mellan tema och bevis i det enskilda fallet, inte 

av den generella sannolikheten för samband mellan två motsvarande omständighe-

ter.
141

 

Ett annat omfattande problemområde rör muntliga utsagor inför rätta: Hur bär man sig 

åt för att bedöma en människas trovärdighet? Hur gör man när ord står mot ord? 

Ytterligare ett problem som uppstår rör sannolikhetsbegreppet. Eller rättare sagt finns 

det fyra stycken problem som resulterar i att rätten aldrig når en absolut sanning. Det 
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första problemet som vi ställs inför är att den sanning som faktafastställandet skall 

leda till är en politisk, moralisk och social sanning, vars objektiva karaktär kan ifråga-

sättas. Även om alla är överens om vilka omständigheter som föreligger till bedöm-

ning, kan slutsatsen rörande brott bli olika, eftersom värderingar påverkar tolkningen 

av fakta.
142

 

 

Det andra problemet är att det finns sällan tillräcklig information om det påstådda 

brottet för att kunna fastställa fakta på ett fullständigt sätt. Det föreligger sällan opti-

mala förutsättningar i praktiken, istället är det ofta begränsat till offrets och den miss-

tänktes utsagor. Hänsyn måste tas till svårigheten att i efterhand utreda påståendet om 

ett brott.
143

 

 

För det tredje så begränsar processens ramar sanningssökandet, liksom brottsutredar-

nas resurser samt av de principer som uppställts för att skydda den tilltalades rättighe-

ter. Den moderna processen tar hänsyn till mänskliga rättigheter och den misstänktes 

skydd, den tilltalade har ingen bevis- eller utredningsbörda, detta ligger på staten.
144

 

 

Det fjärde problemet är de begränsade möjligheter till verifikation som föreligger. 

Domstolarna får inget kvitto på huruvida man har dömt rätt eller fel. Istället är de hän-

visade till sin egen övertygelse om att de kommit till rätt slutsats. Därmed är risken 

uppenbar att fel upprepas och bevisprövningen blir med erfarenheten ”självgående”.
145

 

 

Det kan även vara svårt för domare att skilja på juridiskt relevant- och ickerelevant 

empirisk kunskap. Kännedom om det normala krävs. Vilka erfarenhetssatser skall an-

vändas för en allsidig och korrekt prövning? Det är svårt att skilja allmänna erfaren-

hetssatser från fördomar.
146

 

 

Det finns ett annat stort problem vid bevisprövningen, nämligen att åklagarens bevis-

börda inte är helt identisk med gärningsbeskrivningen; hela gärningspåståendet fram-

går inte alltid av denna beskrivning – det kan finnas en del av bevisbördan som är im-
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plicit.
147

 T.ex. kravet på uppsåt som är det vanligaste, eller frånvaron av straffrihets-

grunder. 

 

Dessa olika problem kan sammanfattas som så att slutsatsen i en dom endast är en 

högst relativ sanning. Domstolarna måste nöja sig med en lägre ambitionsnivå än den 

veteskapligt säkra slutsatsen absolut sanning. I brottmålsprocessen uttrycks istället en-

dast en funktionell sanning. Kravet på att det skall vara ”ställt utom rimligt tvivel” 

istället för att full visshet uppnåtts uttrycker denna felmarginal.
148

 

 

14.2 Hedersrelaterade mål 

 

En person som kommer från en familj med starkt hederstänkande skymfar, som tidiga-

re nämnts, familjens heder genom att vända sig till myndigheterna. Detta innebär, för-

utom att målsäganden kan vara utsatt för livsfara, att hon betas möjligheten till ett 

normalt familjeliv. Ett skyddat boende är ofta det enda alternativet, vilket i sin tur in-

nebär en oerhörd omställning för en person som kommer från en kultur där kollektivet 

är det viktiga och där individen har en helt underordnad betydelse. Målsäganden måste 

för första gången själv ta ansvar för sitt liv utan det stöd som familjen utgör. För 

många blir detta en för tung börda att bära och de tar risken att återvända till familjen i 

förhoppning om att allt skall bli bra igen om de ändrar sina uppgifter och/eller vägrar 

att medverka i rättsprocessen.
149

  

 

Målsägandena utsätts vidare normalt för en enorm press, av släkt och ibland även av 

andra personer ur den etniska gruppen, att ta tillbaka sina uppgifter, i synnerhet efter 

det att familjemedlemmar eller släktingar har frihetsberövats. Det är inte ovanligt med 

uppgifter om att en närstående har insjuknat och att det enda som kan göra denne frisk 

är att målsäganden återvänder till familjen.
150
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Mot bakgrund av att målsägandens benägenhet att medverka ofta minskar betänkligt 

efter det att närstående har frihetsberövats kan det för övrigt vara klokt att säkra så 

mycket bevisning som möjligt innan frihetsberövanden tillgrips.
151

   

 

Ett annat problem i hedersrelaterade ärenden är att ofta kan det som målsäganden be-

rättar falla utanför en viss brottsrubricering vid första anblick, varför det kan vara svårt 

att bestämma huruvida en viss handling skall betraktas som ett brott eller inte. 

 

Ytterligare bekymmer vad gäller hedersrelaterade ärenden är att det är sällsynt att mål-

säganden får stöd av någon i familjen eller att det finns någon där som är villig att be-

rätta om vad som hänt vilket försvårar arbetet med att säkerställa bevis.  Svårigheter 

med stödbevisning vid hedersrelaterade brott till skillnad från familjevåld i övrigt, där 

det kan finnas närstående som är villiga att berätta om vad som hänt och där målsä-

ganden ofta anförtrott sig åt någon om vad som skett, är därför att det är betydligt mer 

sällsynt med detta slags stödbevisning i hedersärenden. Av naturliga skäl är motstån-

det större att lämna ut någon familjemedlem eller släkting om man lever i en stark he-

derskultur. Vidare är eventuella vittnen i släkt- och vänskapskretsen betydligt mer 

rädda för att medverka än annars.
152

   

 

Problemet rent bevismässigt när det gäller begränsandet av kvinnans livsutrymme är 

att det är mer sällan som våld kommer till användning eller ens uttryckliga hot. De hot, 

som används, är ofta subtila.
153

 

 

15. Rättsfallsanalys 

 

15.1 Fridskränkningsmål 

 

Mål B 2939-14 / B 67-15 – ”Fredrik och Frida”: 

Barnen Fredrik och Frida har under en längre tid utsatts för deras pappa J:s hårdhänta 

behandling. J har dragit barnen i öronen, händer och armar ofta. Något som barnen har 
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upplevt som smärtsamt och att ”pappa slår dem”. Inga andra motiv till handlingarna än 

att J har kort stubin och är väldigt lättretlig har presenterats. J dömdes mot sitt nekande 

för ringa misshandel enligt 3 kap. 5 § BrB, samt grov fridskränkning enligt 4 kap. 4a § 

1 st. BrB, i bägge instanser. 

 

Bägge barnen har beskrivit att J ofta är arg och tar i väldigt hårdhänt om de inte lyssnar 

på hans tillrättavisningar omgående. Detta beteende skall ha pågått i ca fyra års tid. 

Modern C har varit närvarande vid nästan alla tillfällen då J har utfört de beskrivna 

gärningarna. C har i polisförhör samt vid tingsrätten i stora hänseenden bekräftat bar-

nens berättelser. Hon har vidare uppgett att hennes åsikt är att J ofta överreagerar samt 

att barnen blivit mycket ledsna. När hon har försökt trösta barnen, framförallt sonen, 

har J blivit arg och sagt att hon ”klemar bort” barnen. 

 

En av familjens grannar M, har lämnat uppgifter om att han upplevt att J tillrättavisar 

sina barn på ett väldigt hårdhänt sätt. M har sagt att han vid flera tillfällen sett att J hårt 

dragit sonen i örat, men att han inte kan placera dessa händelser till en viss angiven tid-

punkt. 

 

Även en handläggare från socialtjänsten U, som varit i kontakt med sonen efter att sko-

lan gjort en orosanmälan, har vittnat om att sonen berättat på ett bestämt, sakligt och 

noggrant sätt att J slår honom. 

 

Ytterligare ett vittne Johanna har i domstolen vittnat om att dottern Frida har berättat 

om händelserna samt visat henne en bild på en skada som J tillfogat henne. 

 

J själv har nekat till brott och menat att han endast tagit tag i armen eller örat på barnen 

i uppfostringssyfte. Han har inte upplevt att barnen tillfogats smärta eller blivit ledsna 

av hans behandling. 

 

Tingsrätten konstaterade inledningsvis i sina domskäl att inget i utredningen tyder på 

att någon av familjemedlemmarna haft anledning att falskt tillvita J några gärningar.  

 

Vidare ansåg tingsrätten att C gett ett noggrant och eftertänksamt intryck under förhö-

ret vid huvudförhandlingen. Att det inte på något sätt framstått som att hon velat över-
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driva sina uppgifter i syfte att J skall dömas. Hon har i stället vid huvudförhandlingen 

närmast tonat ned sina tidigare uppgifter, vilka i stor utsträckning får stöd av den övri-

ga utredningen i målet. Något rätten förklarade med följande; ”Mot bakgrund av att 

hon skall ha varit närvarande vid i vart fall merparten av de händelser som har behand-

lats i målet går det, med hänsyn till hennes ansvar som vårdnadshavare, inte att bortse 

från att det, medvetet eller omedvetet, kan finnas en strävan hos henne att begränsa all-

varet i det inträffade.”
154

 

 

Dottern Frida ansågs ha lämnat en detaljerad, trovärdig och relativt utförlig berättelse 

om det som hon och hennes bror ska ha blivit utsatta för av sin pappa. Tingsrätten fann 

att hennes uppgifter fått starkt stöd av den övriga utredningen i målet. 

 

Utredningen, inte minst C:s uppgifter, ger tydligt stöd för att det varit J:s bristande tå-

lamod och förståelse för barns utveckling och agerande som bidragit till dennes hand-

gripliga ingripanden mot barnen. Varför de förklaringar J lämnat inte kan anses trovär-

diga enligt domstolen. 

 

Tingsrätten uttalade sig i frågan om huruvida handlingarna var att betrakta som grov 

fridskränkning. Det ansågs vara styrkt att det rört sig om ett stort antal tillfällen under i 

vart fall cirka tre och ett halvt års tid. Att J har utövat våld som en del i sin uppfostran.  

 

”Att ta någon i örat är i sig något som allmänt sett är att betrakta som en kränkande 

handling och enligt tingsrättens bedömning står det klart att var och en av de gärningar 

som riktats mot Fredrik Nilsen har utgjort ett led i en upprepad kränkning och varit så-

dana som typiskt sett leder till att ett barns självkänsla allvarligt skadas. Även om vål-

det inte har gett upphov till några fysiska skador finner tingsrätten att våldets karaktär 

och omfattning medför att J:s brottsliga agerande mot F ska bedömas som grov 

fridskränkning.”
155

 

 

Hovrätten fastställde tingsrättens dom. 
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Mål B 11634-13 – ”Christina” 

Christina (C) flyttade från Sundsvall till Stockholm för att bli sambo med P. Deras för-

hållande varade cirka två år före det att C och P flyttade ihop och paret har vid tiden för 

tingsrättens dom bott ihop i cirka två års tid. P har under ett års tid utsatt C för flera fall 

av misshandel (fem stycken). Tingsrätten dömde P mot sitt nekande för grov kvinno-

fridskränkning enligt 4 kap. 4a § 2 st. BrB. 

 

P har sparkat, slagit samt dragit C i håret vilket har orsakat C smärta och hon har mått 

mycket dåligt efter händelserna. I målet framkom att P har alkoholproblem samt att han 

ofta blir aggressiv när han förtär alkohol. C har beskrivit det som att P blir som förbytt. 

C har vid flera tillfällen kontaktat polis efter det att P har slagit henne. Hon har även fo-

tograferat vissa skador för att dokumentera misshandeln. 

 

P har beskrivits som ångerfull efter att han behandlat C illa. C har därför fortsatt sin re-

lation med P och hon har försökt se till att han skall få adekvat hjälp med sitt alkohol-

missbruk. Även efter det att C lämnat P och inte haft någon kontakt med denne under 

en viss tid, har hon återupptagit relationen eftersom P uppfattats som ångerfull och har 

velat arbeta på att förbättra relationen. 

 

Tre stycken polismän samt P:s arbetsgivare har angett sådana vittnesuppgifter som 

stödjer C:s version av händelserna, även ett rättsintyg har presenterats. 

 

P nekar till misshandel och har lämnat förklaringar till C:s skador som tingsrätten inte 

har ansett vara trovärdiga. 

 

Tingsrätten fann åtalet vara styrkt trots att ord står mot ord. Rätten konstaterade dock 

att det för en fällande dom i brottmål krävs att domstolen genom den utredning som 

har lagts fram finner det ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig 

till det som läggs honom till last. En trovärdig utsaga från målsäganden kan, i förening 

med vad som övrigt har framkommit i målet, vara tillräcklig för en fällande dom. 

   

Domstolen formulerade följande; C har lämnat en sammanhängande, klar och detalje-

rad berättelse som berättats på ett måttfullt sätt utan överdrifter enligt tingsrätten. C:s 
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uppgifter bedöms som tillförlitliga och hennes utsaga bedöms som trovärdig. För att 

åtal ska vara styrkt måste dock C:s uppgifter få stöd av annan utredning.
156

  

 

Rätten bedömde att polisen J:s uppgifter om att C varit upprörd och orolig samt uppvi-

sat skador då han tillkallats till platsen, gav C:s uppgifter stöd. Likaså även polisen N:s 

uppgifter, då han angett att C uppfattats som nervös och rädd samt uppvisat en svull-

nad på kinden, då han vid ett annat tillfälle kallats till platsen. Polisen M angav att C 

varit upprörd och ledsen samt uppvisat en bula i bakhuvudet vid ytterligare en annan 

tidpunkt då hon kallats till platsen, vilket tingsrätten ansåg ge stöd åt C:s version av 

händelserna. Vidare fanns även ett rättsintyg, från ett tillfälle då C undersökts av läka-

re för skador som P åsamkat henne, som åberopades i rätten. 

 

P:s arbetsgivare J vittnade om att P har stora problem med alkohol, att han blir aggres-

siv när han dricker samt att han haft en relativt tät kontakt med C angående P. C har 

berättat att P slår henne samt sänt J en bild på en av sina skador. J uppgav att han för-

sökt hjälpa C på olika sätt, bl.a. genom att kontakta en kvinnojour. Han berättade vida-

re att C har varit mycket mån om att P skall få adekvat hjälp med sitt missbruk. 

 

Sammantaget bedömde tingsrätten att det genom C:s egna uppgifter samt övrig bevis-

ning i målet var styrkt att P utsatt C för misshandel vid flera tillfällen. 

 

P har således gjort sig skyldig till fem fall av misshandel av C inom en period om ett 

år. Under denna period har parterna varit sambor. Även om gärningarna i sig inte gett 

upphov till några allvarligare fysiska skador är det uppenbart att de varit psykiskt ned-

brytande. C har också berättat hur dessa gärningar påverkat hennes känslotillstånd och 

självkänsla. Var och en av gärningarna måste anses ha utgjort led i en upprepad 

kränkning av C:s integritet och varit ägnade att allvarligt skada hennes självkänsla.
157

 

P dömdes därför för grov kvinnofridskränkning. 

   

15.2 Hedersrelaterade mål 
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Mål B 5794-10 / B 394-11 – ”Nafal - grov kvinnofridskränkning”: 

Nafal (N) kom till Sverige 1996 för att leva med sin man N.F. N utsattes under flera 

års tid för misshandel, kränkningar och olaga hot av sin make. Även parets dotter H 

utsattes för flertalet hot. N dömdes mot sitt nekande för grov kvinnofridskränkning en-

ligt 4 kap. 4a § st. 2 BrB, samt olaga hot enligt 4 kap 5 § BrB, i både tingsrätt och hov-

rätt. 

 

Av N:s utsaga framgår det att hon under flera års tid utsattes för såväl fysisk som psy-

kisk misshandel av sin man. N.F har sparkat, slagit, kastat saker på henne samt uttalat 

sig kränkande och spottat på henne vid ett flertal olika tillfällen. N.F har hotat N att 

han skall mörda henne när hon sover samt uttryckt att ”hennes kropp kliar”, vilket är 

ett kurdiskt uttryck för att någon tigger stryk. 

 

N.F har intalat N att ingen skulle tro henne om hon berättade samt frågat henne vad 

hon tror skulle ske när han sedan släpptes. N.F beordrade sedan N att se ett tv-inslag 

om syraattacker mot kvinnor och sade att så gör man med en kvinna som öppnar mun-

nen.
158

  Hon har därför inte vågat berätta om våldet för någon i sin omgivning till en 

början, men kontaktade efter ett par år Kvinnocentrum (anonymt, till en början). N 

vände sig även till B som var ingift i släkten. N var även rädd för att berätta då det an-

ses skamligt att tala om vad som sker i ens äktenskap enligt deras kultur.  

 

N uppgav också att hon haft en stark rädsla för vad som skulle hända med henne om 

paret skulle skiljas. Enligt deras kultur är en skilsmässa något katastrofalt och en skild 

kvinna anses vara en dålig kvinna. En sådan kvinna är inget att ha och riskerar att ut-

sättas för brott, som bestraffning, av såväl sin egen som makens släkt. N har på grund 

av detta velat stanna kvar i äktenskapet trots den dåliga situation hon befunnit sig i. 

Önskan om att bli ”en riktig familj” och leva ett bra liv var stark enligt N, hon ansåg 

även att ett liv med N var att föredra framför döden. N anmälde dock maken efter det 

att han ansökt om skilsmässa och de inte längre hade delat boende. 
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Tingsrätten har bedömt N som trovärdig samt konstaterat att det funnits viss bevisning 

som stödjer hennes version, bl.a. i form av vittnesutsagor från dottern H, grannarna E 

och S, personal från Kvinnocentrum samt B. Därmed ansåg rätten åtalet vara styrkt. 

 

I hovrätten noterades det att vittnet B backade från vissa uttalanden som hon tidigare 

gjort angående bl.a. gruppens kultur, värderingar och liknande.  

 

”Hon tror inte att hon till polisen kan ha sagt, såsom det antecknats i polisförhör, att 

det är tabu att skilja sig i Kurdistan och att kvinnan blir en hora. Hon känner inte alls 

igen det uttalandet.”
159

 Hon menar även att det hon tidigare sagt om N.F inte stämmer 

och måste ha missuppfattats. 

 

Begreppet heder har betydelse enligt E (B:s man/N.F:s kusin). Dock såg han inte brå-

ket mellan N och N.F som en hedersproblematik. Han har inte heller upplevt att heder 

kan innebära fara för någon. E uppgav att han aldrig hört N säga att hennes heder skul-

le bli skadad av en skilsmässa. 

 

E uppgav dock att det stämmer att han vid förhör under förundersökningen sade föl-

jande: ”vissa saker skall inte berättas även vid en skilsmässa och att detta uttalande är 

sådant som inte ska berättas. I hemlandet skulle de kunna döda för ett sådant uttalande. 

Hedern är väldigt viktig.”
160

 

 

Vidare uppgav E att bråken mellan N och N.F  inte tagit sig några fysiska uttryck och 

E kände inte till att det skulle ha förekommit något våld. Såvitt han kunde minnas har 

inte N sagt att N.F slagit henne och han var inte orolig för att N.F skulle slå N. Det 

stämmer inte att han uppgett för polisen att N har sagt att hon är rädd för att bli slagen 

och att han har sett på henne att hon är rädd. Han kan inte minnas att N skulle ha visat 

några blåmärken för honom.  

 

E anförde att han blev förvånad och chockad över att man i tingsrätten kopplade pro-

cessen till hederskultur, han fann det mycket anmärkningsvärt. Det fanns ingen risk att 

N skulle utsättas för någon typ av hämnd då en skilsmässa inte är något man dödar nå-
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gon för enligt E. Skilsmässor förekommer, om än inte i samma utsträckning som i 

Sverige, ingen blir dödad för det enligt E:s uppgifter. 

 

Vittnet F (Nasirs kusin) uppgav i hovrätten att han till polisen sagt att ”…om man i 

Irak får reda på att N har anmält N.F så kommer det att bli stora problem för hela släk-

ten. Så är det. Det blir automatiskt problem om de får veta att N.F hamnat i fängelse. 

Han hoppas att det inte går så långt som till vapen. Det är klart att det får konsekven-

ser i Irak att N har anmält N.F.”
161

 

 

Hovrätten konstaterade precis som tingsrätten att det, förutom att N lämnat en detaljrik 

och trovärdig berättelse, framkommit uppgifter från flera vittnen som stödjer hennes 

berättelse. 

 

Hovrätten fann att den omständigheten att N inte haft samma detaljerade minnesbild 

av varje påstådd brottslig gärning, utan främst av kringförhållandena, inte skulle på-

verka trovärdigheten av de uppgifter som hon lämnat. Detta eftersom det rört sig om 

ett stort antal tämligen likartade händelser som ska ha ägt rum under lång tid. Vidare 

ansåg domstolen att N inte gett intryck av att vilja överdriva det som inträffat, tvärtom 

har det varit viktigt för henne att berätta korrekt enligt hovrättens bedömning.  Mot 

denna bakgrund ansåg hovrätten att N:s uppgifter framstod som trovärdiga. 

 

Särskilt viktiga bedömdes de uppgifter som N lämnat om att en kvinna inte ska berätta 

om vad som händer hemma. ”N:s uppgifter om att hon upplever att hon i någon situa-

tion skulle kunna riskera att utsättas för hämnd för att ha berättat om N.F:s agerande 

mot henne framstår, bl.a. i ljuset av vad F uppgett, inte som orimliga enligt rätten.”
162

 

 

Sammantaget ansåg hovrätten att vad som anförts ovan ledde till den bedömningen att 

N:s uppgifter var så mycket mer trovärdiga än N.F:s, och vann sådant stöd av utred-

ningen i målet, att de skulle läggas till grund för bedömningen samt att åtalet var 

styrkt. 
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Mål B 11113-12 / B 905-13 – ”Manidja-mordet”:  

En 22-årig kvinna med afghanskt ursprung mördades i augusti 2012 av sin make när 

hon befann sig i sin mors lägenhet. Mordvapnet var en kökskniv som användes för att 

skära halsen av henne. Maken S erkände mordet och uttryckte sig på sådant sätt att det 

stått klart för domstolen att motivet varit hedersrelaterat. S dömdes av tingsrätten till 

livstids fängelse. Hovrätten ändrade sedermera detta straff till ett tidsbestämt straff om 

13 år efter att det framkommit uppgifter kring S verkliga ålder.  

 

Manidja (M) reste 2011 till Afghanistan för att efter moderns uppmaningar hitta en 

passande man. Hon träffade endast S en gång innan det beslutades om att giftermål 

skulle ingås mellan dem båda. Sex månader senare kom S till Sverige för att leva till-

sammans med sin fru M. Den tid som paret levde tillsammans präglades av misshan-

del, våldtäkt samt ett begränsande av M:s livsutrymme i övrigt, hon kontrollerades 

strängt utav sin man. 

 

M hade flertalet gånger berättat för både sin mor samt sina systrar om hur hennes situ-

ation såg ut tillsammans med S. Detta skall dock ha ”accepterats” mer eller mindre, 

åtminstone fram till dagarna innan mordet, då det enligt modern J är vanligt att kvin-

nor behandlas på så sätt i det land och den kultur M härstammade ifrån.  

 

Moderns och systrarnas berättelser talade entydigt för att motivet utan tvekan varit he-

dersrelaterat. De beskrev alla den kultur de tillhör, att denna präglats av ett starkt he-

derstänkande. Alla systrar samt modern berättade att flickorna uppfostrats mycket 

strängt, begränsades i val av umgänge, klädsel etc. En av systrarna vittnade även om 

att det är en kultur som anser att brotten som riktats mot M vore att anse som rättfärdi-

gade (även enligt hennes egen familj) om hon vore skyldig till (misstanken om) att ha 

haft kontakt/varit otrogen med en annan man.  

 

M:s syster uppgav följande; ”Hennes egen släkt har undrat om M var "skyldig" eller 

inte. Om hon hade varit otrogen skulle hon betraktas som skyldig och då skulle S ha 

rätt att ta M:s liv.”
163
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Domstolen adresserade dock inte den hedersrelaterade aspekten, som enligt flera vitt-

nen varit den bidragande orsaken till mordet, på annat sätt än att kort nämna begreppet 

heder enligt följande stycke; ”Till detta kommer att S:s syfte med mordet uppenbarli-

gen var att återupprätta sin egen och sin familjs heder då han misstänkt att hans hustru 

varit otrogen och delgivit sin familj i sitt hemland dessa - uppenbarligen ogrundade - 

misstankar. Särskilt J:s berättelse men även de övriga målsägandenas utsagor ger stöd 

åt dessa slutsatser.”
164

 

 

Vad gäller bevisvärderingen konstaterade domstolen vidare att de utsagor som lämnats 

från flertalet personer, enligt rättens mening, stämt överens med vad åklagaren gjort 

gällande. Det fanns även ett erkännande från den tilltalade samt mordvap-

net/mordvapnen ifråga. 

 

NJA 2004 s.437: 

En tonårig flicka Z, med ursprung från Kosovo, har av sina föräldrar L och F utsatts 

för grov fridskränkning. Z har utsatts för flera fall av misshandel samt vad domstolen 

beskriver som trakasserier under ca ett och ett halvt års tid. År 2003 hoppade Z från 

sitt sovrumsfönster vilket resulterade i att hon förlamades från underlivet och ned. Z 

har beskrivit sin livssituation som mycket svår, där hon förutom övriga brott, starkt har 

begränsats i sin rörelsefrihet, inte tillåtits att bära vissa kläder och smink, träffa sina 

vänner samt upplevt att föräldrarna har haft en stor rädsla för att hon skulle ha några 

sexuella förbindelser. Anledningen till detta har enligt Z varit att hon riskerat att skän-

da familjens heder, då den enligt Z är mycket viktig för familjen. L och F har erkänt 

gärningarna till viss del men strängt tillbakavisat att det skall ha rört sig om hedersre-

laterat våld. Istället menar föräldrarna att det skett i uppfostringssyfte samt att de har 

haft en stor oro kring Z:s sätt att leva. Föräldrarna L och F har dömts för grov 

fridskränkning enligt 4 kap. 4 a § st. 1 BrB, i alla tre instanser. Hovrätten och Högsta 

domstolen valde dock att sätta ned fängelsestraffet något. 

 

I tingsrätten framkom att skolan gjort en orosanmälan till socialtjänsten redan 1998 

gällande Z:s hemförhållanden. Detta efter att Z för skolsköterskan berättat att hon ofta 

misshandlades och därför ville flytta från familjen. Socialtjänsten inledde som enda 
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åtgärd stödsamtal med familjen. I mars 2003 gjordes ytterligare en anmälan efter att Z 

berättat om sin oro att bli sänd till Kosovo för att där giftas bort. Även i oktober gjor-

des en anmälan till socialtjänsten och i början av november 2003 föreslog socialtjäns-

ten att ytterligare stödsamtal med familjen kunde ordnas. Z:s väninna P kontaktade vid 

ett tillfälle polisen och försökte få Z att polisanmäla föräldrarna, vilket Z dock ansåg 

att hon inte kunde, varför inga vidare åtgärder vidtogs. 

 

Efter att Z i slutet av 2003 hoppat nio meter ned från sitt sovrumsfönster skadades hon 

svårt och fick med ambulans föras till akuten. 

 

Enligt Z värdesätter L och F familjens heder högt och hellre ser sitt barn dö än att fa-

miljen får dåligt rykte. Hon uppger även att hennes syskon och moderns svägerska 

uppfattar familjehedern som viktig. L och F har förutom att genom verbala kränkning-

ar med sexuell anknytning gällande hennes person, uppmanat henne till att begå 

självmordvid ett flertal tillfällen. Z har vidare medgett att hon på grund av sin situation 

känt sig tvingad att ibland tala osanning samt att skolk från skolan har förekommit. Att 

hon har velat leva som sina svenska vänner är något som föräldrarna sett som oaccep-

tabelt. 

 

L och F hävdar bägge att någon hederskontext inte förelegat samt att familjen själva 

utsatts för sådana hot tidigare, varför de aldrig skulle utsätta någon för något sådant. 

Istället har de menat att Z varit opålitlig, saknat respekt för föräldrarna samt att de vid 

flera tillfällen har försökt att tala Z till rätta, men att detta varit lönlöst då hon endast 

velat gå sin egen väg.  Inga problem har förekommit med deras övriga barn och de le-

ver inte efter några stränga regler, utan snarare som en modern svensk familj där bar-

nen tillåts stor frihet. 

 

Tingsrätten angav i sina domskäl att Z inte bara bedömdes vara trovärdig utan även att 

hon uppfattades som en mycket stark och modig person då hon lämnat för familjen 

skadliga uppgifter inför flera släktingar. Domstolen uttryckte sig till en början försik-

tigt gällande den hedersrelaterade aspekten genom att uttala följande; ”…mot bak-

grund av de bindningar och den slutenhet som – troligen till följd av kulturella faktorer 
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– präglat just familjen X”.
165

 Tingsrätten ansåg att det vore verklighetsfrämmande att 

Z med en sådan stark press från släkten skulle lämna uppgifter som inte stämmer 

överens med det hon upplever som sanningen. Det konstaterades även att de tidigare 

lögner, som Z medgett, inte bör påverka trovärdigheten av hennes uppgifter i detta 

fall. Domstolen återkom sedan till att uttala sig om den hedersrelaterade aspekten ge-

nom att konstatera att det under rättegångens utredning framkommit uppgifter och 

tecken som tyder på hedersrelaterat våld. Att den sexuella anknytning som brotten mot 

Z haft, samt den stora rädslan för att hon skulle inleda sexuella förbindelser, inte kun-

de tolkas på annat sätt än att oron från L och F:s sida var att detta skulle drabba dem. 

Även sådana uttalanden gällande att Z borde giftas bort i Kosovo är ett typiskt tecken 

på hedersrelaterad brottslighet enligt tingsrätten. Vidare ansåg tingsrätten att det fanns 

både skriftlig som såväl muntlig stödbevisning i centrala delar av målet som talade för 

att det rörde sig om hedersrelaterad brottslighet. Trots detta uttalade tingsrätten att det 

ifråga om den exakta motivbilden till viss del måste lämnas öppen. 

 

Hovrätten friade L och F för vissa enskilda gärningar men bedömde likt tingsrätten att 

det rörde sig om grov fridskränkning. Straffet sattes ned för bägge föräldrarna med ett 

år. 

 

Högsta domstolen gjorde samma bedömning som hovrätten och fastställde domen. In-

ledningsvis uttalade sig HD om strukturen av fridskränkningsbrottet, för att sedan vid 

sin straffvärdebedömning gå in på heder i samband med motivet till gärningarna. HD 

konstaterade att Riksåklagaren anfört skäl till att det hedersrelaterade motivet skulle 

ses som en försvårande omständighet men att det inte kunde anses vara utrett att om-

ständigheterna varit sådana som karaktäriserar hedersrelaterade brott.  

 

 

15.3 Författarens kommentarer angående de hedersrelaterade målen 

 

”Nafal – grov kvinnofridskränkning” är ett mål som har starka inslag av hederskul-

tur. Målet belyser problemen som vanligen uppkommer när det gäller stödbevisning i 
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liknande mål. Den enda bevisning som egentligen föreligger utgörs av målsägandens 

och den tilltalades berättelser samt vittnesutsagor från bl.a. släktingar. 

 

N och N.F:s berättelser säger helt emot varandra, ord står mot ord. När annan bevis-

ning saknas i sådana fall räcker det inte med att den ena parten framstår som mer tro-

värdig än den andra för att den partens uppgifter skall vara det domstolen lägger till 

grund för åtalet. Däremot kan en helhetsbild av hur parterna betett sig innan och efter 

brottet, spegla läget. Finns det vittnesuppgifter som styrker hur parterna levt eller upp-

fattats, så underlättar detta naturligtvis bedömningen trots att det saknas vittnen till de 

aktuella brotten i sig. 

 

Problemet här är dock inte bristen på personer i Nafals närhet som kunnat berätta om 

hennes livssituation, utan huruvida det funnits personer som varit villiga att berätta.  

Varför detta rättsfall på ett bra sätt belyser flera av problemen som det hedersrelatera-

de våldet vanligtvis medför. T.ex. B, som är ingift i släkten, har haft en relativt tät ma-

ilkontakt med N angående brotten som N utsatts för. B har även träffat N flera gånger 

då hon berättat om misshandel eller att hon blivit utkastad från hemmet. Trots detta 

verkar B närmast motvillig att berätta vad som skett i sitt vittnesmål. Hon tonar ned 

händelserna, påtalar att hon inte har uppfattat situationen som särskilt allvarlig samt 

menar att hon inte minns vad som skrivits i mailen. I hovrätten tar hon tillbaka en del 

av sina tidigare uppgifter.  B anser det dessutom vara väldigt kränkande att rätten tagit 

del av mailen hon har skrivit och sade att hon aldrig mer tänker hjälpa någon eller 

”lägga sig i”, för det är det inte värt. Sådana saker utgör ett stort problem för kvinnor i 

N:s utsatta situation, det innebär att även när/om offret vågar berätta så finns ingen där 

som kan bekräfta händelserna. 

 

Långt ifrån alla familjemedlemmar är lika starka som N:s dotter H, och det hör till 

vanligheterna att den som lämnat uppgifter som kan vara till men för gärningsmannen, 

antingen tar tillbaka eller ändrar sina uppgifter av rädsla. Ungefär så som man kan 

uppleva att B gör i viss mån. Då finns inte längre några andra vittnesutsagor som kan 

klargöra hur situationen sett ut i övrigt och domstolen har då inget att basera sitt anta-

gande på huruvida målsägandens uppgifter faktiskt är riktiga eller inte. 
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NF:s kusin E har uttalat sig på sådant sätt att man direkt fattar misstankar om att det 

rör sig om en släkt som värdesätter hederskoden. Trots att E verkar ha haft god känne-

dom om N:s utsatta situation, tillbakavisar han alla påståenden om att ha haft någon 

som helst vetskap om den rådande situationen. Hans utsaga ger inget stöd åt N:s berät-

telse trots att det framstår som tydligt att E varit medveten om hur N.F behandlat N. Vi 

ser alltså att det snarare verkar finnas ett stöd för den tilltalade än offret vilket är ty-

piskt för hedersrelaterade brott. 

 

Ett mycket stort problem i hedersrelaterade ärenden är att kvinnorna oftast är alltför 

rädda för att ta kontakt med kvinnojourer, socialtjänsten eller polisen. N övervann till-

slut denna rädsla och kontaktade Kvinnocentrum, vilket antagligen var en bidragande 

orsak till att hon sedan tog steget att anmäla vad som skett till polis och socialtjänsten. 

Detta bidrog till att N inte behövde förlita sig enbart på släktingar att träda fram och 

berätta om vad som skett. Nu kunde personalen på Kvinnocentrum återge N:s berättel-

ser samt hur de upplevt henne.  

 

Ett annat problem när hedersrelaterade brott går in under fridskränkningsbrotten, vil-

ket blir tydligt i detta mål, är att det finns flertalet andra uttryck och former av be-

straffningar i andra kulturer som inte nödvändigtvis skulle ses som brottsligt enligt 

svensk lagstiftning. Domstolarna har ingen beredskap att hantera sådana situationer. 

N.F har t.ex. sagt otaliga gånger till N att ”hennes kropp kliar”.  Enligt kurderna själva 

är det ett uttryck som betyder att ”ens kropp tigger stryk” (enligt vad som framkommit 

i utredningen). Det är något som skall uppfattas som ett hot, men det kan vara svårt att 

definiera som ett hot enligt bestämmelsen om olaga hot i 4 kap. 5 § BrB. 

 

Ingen av instanserna har utrett begreppet heder eller beaktat denna aspekt överhuvud-

taget, vilket kan tyckas märkligt då N och flera av vittnena har beskrivit att hedern va-

rit avgörande för hur parterna har agerat. 

 

”Manidja – mordet” kan tyckas vara ett mål där domstolen har, utifrån målets utsa-

gor, presenterats en klar och tydlig bild av vilken kultur och livsstil parterna har levt 

med, samt att ett hederstänkande har präglat både M och hennes familj, men även 

hennes man S och dennes familj. 

 



 

57 
 

Trots att det så klart och tydligt framgår utifrån målsägandenas, och även den tilltala-

des egen utsaga, att det utan tvekan rör sig om ett hedersrelaterat mål, att M utsatts för 

ett hedersmord, är rätten försiktig med att uttala sig vidare eller överhuvudtaget gå in 

djupare och diskutera det. 

 

Att motivet varit att återupprätta hedern för S och dennes familj är nästintill omöjligt 

att ta miste på, varför det hade känts mer naturligt om domstolen tagit sig tid att på ett 

utförligt sätt gå in och utreda den aspekten av det hela. Det nämns överhuvudtaget 

ingenting om att S känt en press att agera rättrådigt utifrån hedersnormen, något som 

enligt min mening absolut inte bör ses som en förmildrande omständighet, men det 

hade varit relevant att diskutera för en större förståelse av hederskulturen. En sådan 

förståelse krävs för att bemöta hedersproblematiken på ett riktigt sätt.  

 

Om rätten fokuserat på att koppla ihop motivet och hederskontexten med den bevis-

ning som förebragts i målet hade det klargjort vilken avgörande faktor hedern hade. 

 

Det är även ett mål som visar på hur det hedersrelaterade våldet kan kulminera i mord. 

Från att ha utsatt M för misshandel, våldtäkt och att strängt kontrollera hennes liv un-

der en längre tid, såg S ändå ingen annan utväg än att till sist mörda henne. Han var 

tvungen att återupprätta sin heder då han trodde att M varit otrogen, hon hade enligt 

hedersnormer fläckat den. 

 

Mål som detta gör att man ställer sig frågan; har domstolen tagit hedersaspekten i be-

aktande men undviker att i sitt domslut beröra hederskontexten för att man inte riktigt 

vet vart den passar in. Är det enklare att enbart tala om mord, som just det, mord? 

 

Hade en lagbestämmelse som särskilt reglerar det hedersrelaterade våldet skapat en 

klarare och mer definierad bild av vad som egentligen tas med i bedömningen, men 

som kanske inte alltid når pappret vid domsskrivning? 

 

Det hedersrelaterade våldet kan ta sig så många olika uttryck, detta fall utgör kanske 

inte just det typfall som uppsatsen tidigare har presenterat med lång och detaljerad 

planering och där det är flera gärningsmän som tillsammans hjälps åt att utföra mor-

det. Men det visar ändå klart och tydligt att hedersaspekten är avgörande för vilka 
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handlingar som företas samt att S inte varit ensam om uppfattningen att M var tvungen 

att dö för att hedern skulle återupprättas. 

 

NJA 2004 s.437 är det första fallet med hedersrelaterad anknytning som tagits upp i 

Högsta domstolen.  Frågan i HD gällde dock straffmätningen och ingen vidare vägled-

ning angående hur hedersrelaterad brottslighet fortsättningsvis skall bedömas har såle-

des presenterats.  HD definierade inte vad som konstituerar ett hedersrelaterat brott 

utan angav endast att detta måls omständigheter inte stödjer att det skulle röra sig om 

sådan brottslighet. Då kan man fråga sig, vad gör det, enligt HD:s bedömning? Det 

hade varit av stor vikt för underinstanserna att få en vägledning kring det hedersrelate-

rade våldet. 

 

Inte heller underinstanserna har utvecklat några tankegångar eller begreppsdefinitioner 

gällande hedersrelaterat våld. Däremot har tingsrätten tagit stor hänsyn till att det rört 

sig om hedersrelaterat våld. Tingsrättens domskäl visar indirekt att man har utgått 

ifrån sådana situationer som vanligen uppstår när det handlar om hedersrelaterat våld 

och en förståelse för vilka problem den hedersrelaterade brottsligheten vanligtvis för 

med sig utan att direkt uttrycka att det rör sig om hedersrelaterat våld. 

 

T.ex. finner man i tingsrättens domskäl ett stycke som behandlar Z:s trovärdighet. 

Domstolen konstaterar att det faktum att hon tidigare skolkat och ljugit för familjen 

om vart hon skall gå osv. inte bör läggas henne till last i det avseende att hon skall 

uppfattas som mindre trovärdig i sina berättelser. Att ta hänsyn till detta uttrycker att 

domstolen har förstått att det är väldigt vanligt att unga flickor, som utsätts för heders-

relaterat våld, ljuger för sina familjer på grund av sin beskurna frihet. 

 

Det är även ett mål som tydligt belyser bristerna hos myndigheterna. Socialtjänsten har 

agerat bristfälligt, antagligen på grund av den rådande kunskapsbristen. Att anmäl-

ningar gjorts från skolan till socialtjänsten vid flera olika tillfällen utan att dessa tagits 

på särskilt stort allvar är en sådan faktor som gör att många undviker kontakt med 

myndigheterna. När socialtjänsten beslutar att inleda stödsamtal med familjen utsätter 

man Z för en stor risk. Familjen informeras då om att Z har berättat om vad hon utsätts 

för i hemmet, vilket i hedersrelaterade mål ofta är något som kan förvärra offrets situa-

tion. Socialtjänsten har inte heller utrett vidare huruvida Z har varit i behov av att för-
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flyttas från hemmet. Detta agerande från socialtjänstens sida kan starkt kritiseras och 

kan inte antas ha berott på annat än att berörda handläggare inte har haft tillräckliga 

kunskaper om hedersrelaterat våld och dess konsekvenser. 

 

15.4 Kort jämförelse av fridskränknings- och de hedersrelaterade målen 

 

”Fredrik och Frida – målet” kan visserligen anses vara ett milt fall, särskilt i jämförelse 

med de hedersrelaterade mål som har presenterats, men visar på ett bra sätt den stora 

omfattning av typer av mål som alla skall falla in under samma bestämmelse. Att be-

stämmelsen i 4 kap. 4a § BrB skall täcka in så många olika sorters brott ter sig orimligt 

när rättsfallen ställs upp såhär.  

 

De utvalda rättsfallen visar att fridskränkningsbrotten skiljer sig i mångt och mycket 

från de fall som har haft en hedersrelaterad bakgrund. T.ex. ser vi det som är utmär-

kande för den hedersrelaterade brottsligheten, nämligen att det sällan rör sig om en en-

sam gärningsman som inte på något sätt påverkats av kollektivet och dess rådande 

normer. I de två fridskränkningsfall som här har presenterats har det rört sig om en en-

sam gärningsman som inte har haft något stöd för sitt handlande från övriga familjen 

eller sin omgivning. Vidare kan vi konstatera att vi inte i något av de hedersrelaterade 

målen har hört om en gärningsman som visar ånger, däremot har det framkommit att 

ånger funnits i t.ex. ”Christina-fallet.”  

 

Antalet vittnen som är villiga att träda fram och berätta om vad som skett tycks också 

vara större i fridskränkningsmålen, detta eftersom ingen som hörts har ansett beteendet 

som är uppe till bedömning vara rättfärdigat. I de hedersrelaterade målen har flera vitt-

nen uppgett att de varken sett eller hört något, trots att målsägandens berättelse ofta 

förtäljer motsatsen. Det finns en annan rädsla att prata om vad som skett i de hedersre-

laterade målen. 

 

Slutligen kan det konstateras att motivet till hedersrelaterat våld oftast går att knyta an 

till kvinnans sexualitet. I fridskränkningsmålen tycks motiven kunna vara allt ifrån 

svartsjuka till alkoholproblem till hårdhänta ”uppfostringsmetoder”. 

 

16. Slutsatser 
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Trots bristen på statistik talar undersökningar och uppskattningar sitt tydliga språk när 

det gäller problemets omfattning och art. Denna uppsats har visat att det inte råder nå-

gon som helst tvekan om att det hedersrelaterade våldet är globalt. Det är inget som 

går att hänföra till varken en viss religion, land eller region. Snarare till en viss sorts 

kultur. De siffror som framkommit kastar ett ljus över det stora och otroligt mörka om-

råde som hedersrelaterat våld utgör. Att det är ett område som präglas av skam och 

rädsla, men även att en otroligt stor kunskaps- och förståelsebrist hos myndigheter, 

skolor, sjukvården och det svenska rättsväsendet föreligger. Brister som leder till att 

många drabbade flickor och kvinnor faller mellan stolarna, att de inte får den hjälp 

som behövs i tid och att problemet med hedersrelaterat våld därmed antagligen är 

mycket större än vad man har uppskattat. Dessa brister måste tas itu med snarast för 

att hindra en ännu större utbredning av det hedersrelaterade våldet.  Av vad som fram-

kommit i uppsatsen krävs också en ökad förståelse för problematiken, i domstolar, hos 

myndigheter och i största allmänhet. 

 

Särskilt viktigt med ökad förståelse är det i domstolarna då det är rättens erfarenhets-

satser man utgår ifrån. För att kunna göra adekvata bedömningar krävs en adekvat 

kunskap på området. Rätten måste vara oerhört försiktig och se till att fördomar om 

det hedersrelaterade våldet eller andra kulturer inte spelar in när bedömningen görs. 

För att vara säkra på att domarna bygger på relevanta juridiska kunskaper som bildar 

korrekta slutsatser, krävs en större kunskap än vad som finns hos domstolarna idag. 

 

Det skall även konstateras att det vore välbehövligt med en enhetlig definition av det 

hedersrelaterade våldet. Idag finns det, precis som har presenterats, så många olika de-

finitioner. Ett stort antal kan visserligen bredda synen på det hedersrelaterade våldet 

men det vore att föredra en enhetlig definition, i alla fall ur rättsligt hänseende. Som 

rättsfallen visar är domstolarna ofta väldigt undvikande när det gäller att utreda och 

diskutera begreppet heder samt vilka effekter den hedersrelaterade kulturen får. Hade 

domstolarna en sådan klar och enhetlig definition att gå efter är det möjligt att de kän-

ner sig säkrare och har något handfast att utgå ifrån vid sina bedömningar. 

 

Vidare har det framkommit att bevissvårigheterna är stora i hedersrelaterade mål bl.a. 

därför att det ofta rör sig om ”ord mot ord”-situationer, samt att stödbevisning ofta 
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saknas på grund av de inblandades inställning till brottet och/eller rädsla för att träda 

fram. 

 

Det hedersrelaterade våldet utgör ständiga kränkningar av den drabbades mänskliga 

rättigheter. Svenska staten har åtagit sig att tillförsäkra sina medborgare inte bara de 

mänskliga rättigheterna, utan även den rättstrygghet och de rättigheter som har beskri-

vits i kap 9 och 10. Sverige har även tillträtt konventioner som särskilt skall skydda 

kvinnor och barn från sådant våld som det hedersrelaterade våldet innebär. Det krävs 

att denna rätt verkligen tillförsäkras medborgarna i verkligheten och inte bara på pap-

per. T.ex. enligt FN:s resolution 55/66 har Sverige åtagit sig att ställa förövarna inför 

rätta. Om flera av gärningsmännen vid hedersrelaterade brott går fria, på grund av den 

befintliga lagstiftningen, uppfyller inte Sverige det åtagandet. Det skulle innebära att 

Sverige kränker de mänskliga rättigheterna. Om en särreglering skulle ske kan den ut-

formas så att det öppnar upp för möjligheten att ställa sådana gärningsmän, som idag 

kommer undan, inför rätta. Exempelvis genom en utformning som innebär att även 

den som möjliggör eller kräver att en hederskod upprätthålls inom familjen skall anses 

ha handlat brottsligt.  

 

Ett annat problem som framkommit är att så som fridskränkningsbrottet är strukture-

rat, krävs det att åklagaren kan bevisa att den tilltalades gärningar varit fler än tre samt 

att de varit ägnade att allvarligt kränka personens integritet och självkänsla. När det 

rör sig om fridskränkningsmål utan hedersrelaterade influenser tycks det ofta vara enk-

lare för domstolen att bedöma huruvida handingarna utgör ett brott samt om det rör sig 

om ett av de brott som faller in under bestämmelsen i 4 kap. 4a § BrB. I hedersrelate-

rade fall är risken stor att det den utsatta berättar om faller utanför de bestämmelser 

som finns idag, enligt vad som har presenterats i uppsatsen. 

 

Jämförelsen som gjorts mellan fridskränkningsmålen med och utan hedersrelaterat 

motiv visade på några av de skillnader som kriminalinspektör Bo Lagerkvist presente-

rat. Hans åtskillnad på ”vanligt familjevåld” och hedersrelaterat våld framkom tydligt 

då man analyserade rättsfallen. Jag är därmed beredd att hålla med Lagerkvist om att 

det föreligger relativt stora diskrepanser mellan dessa två typer av våld. 
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Vidare kan man ifrågasätta om en särreglering inte tillförsäkrar en rättssäker och enty-

dig rättstillämpning, något som våra rättstatliga grundprinciper kräver. Nu är domsto-

larna osäkra på hur och vad som konstituerar ett hedersrelaterat brott, vilken betydelse 

det skall ha när man bedömer straffvärde etc. En särreglering skulle ge vägledning för 

domstolarna men även tillförsäkra medborgarna en förutsebarhet om vad som egentli-

gen är straffbelagt, samt vad som definierar hedersrelaterat våld. Utifrån vad som har 

presenterats i denna uppsats får det i alla fall konstateras att med den lagstiftning vi 

har idag är ett prejudicerande fall från HD välbehövligt för att ge vägledning i frågan 

om hedersrelaterat våld. 

 

Rättsfallsanalysen visar med målens olika innehåll på att det hedersrelaterade området 

är vitt och brett. Den visar även på hur stor åtskillnad det görs mellan domstolarna i 

huruvida man tar upp den hedersrelaterade aspekten till bedömning samt om och hur 

denna i så fall avgör utgången i målet. Oviljan att ta upp och ingående utreda det he-

dersrelaterade från domstolarnas sida tyder på en rädsla för hur man skall hantera fe-

nomenet. Den rädslan kan naturligtvis anses befogad, men man måste ställa sig frågan 

huruvida den rädslan och de möjliga negativa effekterna som ett särskiljande av he-

dersrelaterat våld kan få, skall få väga tyngre än det enorma skyddsbehov som indivi-

der utsatta för hedersrelaterat våld har? 

 

För den rädslan leder i sin tur till att rättstillämpningen inte blir så entydig som man 

kunnat önska, praxis vägleder inte i den utsträckning det bör göra, kunskapsbristen 

kring problematiken förbättras inte, vilket gör att vi inte kan skydda den som är utsatt 

på bästa möjliga sätt samt att rättssäkerheten hotas. 

 

17. Avslutande diskussion 

 

Vad är det som säger att det hedersrelaterade våldet inte kan eller bör särregleras, pre-

cis så som man valt att göra med flera andra stora problemområden där behovet av att 

bekämpa brottslighet varit stort? Sådana problemområden där man velat sätta emot ett 

hårt försvar för att skydda dem som drabbas eftersom deras skyddsvärda intresse väger 

så mycket tyngre än eventuella nackdelar som en särreglering kan föra med sig. Varför 

skall inte den hedersrelaterade brottsligheten särregleras precis som kvinnofridsbrot-

ten, tvångs- och barnäktenskap eller könsstympning? 
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För att en särreglering ”riskerar att stigmatisera vissa grupper”, är ett argument som 

ofta framförs från motståndare till en särreglering av det hedersrelaterade våldet. Men 

är det verkligen så? Pekar vi ut alla föräldrar som potentiella förövare till könsstymp-

ning, eller alla män som potentiella kvinnomisshandlare på grund av att de är just 

män? 

 

Det hedersrelaterade våldet utövas av såväl kristna som muslimer, av såväl kvinnor 

som män och i alla länder. Det är en rådande kultur, en kultur som i ärlighetens namn 

skiljer sig från den svenska kulturen. Men den skiljer sig även från den turkiska kultu-

ren osv. Vi måste våga se att hederskulturen är något annat, inte för att stigmatisera 

andra grupper och kulturer, utan för att komma åt hederskulturen. Den är inte accepta-

bel.  

 

På Fadimedagarna som hölls i Gävle tidigare i år hörde jag ordföranden från GAPF, 

Sara Mohammad säga; ”Vi skall inte tolerera att det tillhör kultur eller bakgrund. 

Flickorna och kvinnorna är inte tacksamma för den toleransen.” 

 

Hennes ord fick mig att tänka till och jag förstår efter detta examensarbete precis vad 

hon menar. Att den grymhet som hederskulturen för med sig aldrig får accepteras, vi 

får inte sitta tysta på sidan av, vi får inte vara rädda för att föra ut den i ljuset, avslöja 

den och sätta stopp för den rådande hederskoden.  För att kunna komma tillrätta med 

hedersproblematiken måste vi våga peka ut det som särskiljer det hedersrelaterade 

våldet från annat våld. Därmed känns det som om ett särskiljande i lagstiftning är en 

nödvändighet utifrån den verklighet vi lever i idag. Ingen kvinna eller barn skall behö-

va drabbas av att vi inte har en klar och tydlig lagstiftning som säger att detta inte är 

accepterat, att hedersrelaterat våld ses som mycket allvarligt.  Jag landar i slutsatsen 

att; att ge den hedersrelaterade brottsligheten en egen brottskod är att ta första steget 

för att återupprätta hedern för alla de som drabbas av detta våld.  
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