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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka om hedersrelaterat våld bör ges ett 

tydligare erkännande i den svenska strafflagstiftningen. För att utreda uppsatsens syfte 

och besvara de uppställda frågeställningarna har den rättsvetenskapliga metoden använts.  

Hedersrelaterat våld är ett omstritt begrepp och detta har bland annat sin grund i att det 

finns olika förklaringsmodeller till våldet.  

Regeringen har hittills satsat stora resurser för att motverka det hedersrelaterade våldet. 

Trots dessa insatser från regeringens sida är hedersrelaterat våld fortfarande ett 

existerande problem i vårt samhälle och kunskapsnivån bland de myndigheter som 

kommer i kontakt med personer som fallit offer för det hedersrelaterade våldet är inte 

bara ojämn, den är i vissa fall även bristfällig. Det hedersrelaterade våldet skiljer sig åt på 

många viktiga punkter från våld i nära relationer. Det är viktigt att belysa dessa 

skillnader, framförallt för att öka kunskapen om hedersrelaterat våld och för att brott som 

begås med ett hedersmotiv ska kunna utredas på ett mer framgångsrikt sätt.  

Det finns anledning att särskilt uppmärksamma hedersrelaterat våld, främst för att de som 

utsätts för denna typ av våld ska kunna få adekvat skydd och stöd, berörda myndigheter 

ska tillämpa rätt utredningsmetod och för att domstolen ska beakta hedersmotivets 

försvårande karaktär vid påföljdsbestämningen.  

Det finns såväl fördelar som nackdelar med en särreglering av hedersrelaterat våld. Det är 

viktigt att belysa vilka negativa konsekvenser en särreglering av det hedersrelaterade 

våldet kan leda till. Det bör emellertid understrykas att syftet med en särreglering av det 

hedersrelaterade är att skydda utsatta personer, inte att angripa vissa grupper. Efter en 

samlad bedömning har jag kommit fram till att fördelarna väger tyngre än nackdelarna, 

varför en särreglering på området bör ske. Men en lagändring som kan uppfattas som 

riktad mot vissa grupper eller kulturer måste ske med ett förhållningssätt som inte skapar 

onödig konfrontation och på ett sätt som inte ger näring åt rasistiska strömningar.  
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1 Inledning 

1.1 Om ämnet 

19-åriga Pela Atroshi mördades med ett skott i huvudet av hennes två farbröder. Tre år 

senare skjuts 26-åriga Fadime Sahindal kallblodigt ihjäl av sin far i Uppsala. Motivet 

bakom dessa två mord var detsamma, att återupprätta familjens heder. Upprinnelsen till 

morden var de unga kvinnornas strävan att leva ett självständigt liv. Genom att söka 

denna frihet ansågs de ha vanärat familjens heder. 

Hedersrelaterat våld och förtryck hamnade på den politiska agendan efter de 

uppmärksammade hedersmorden på Pela år 1999 och Fadime år 2002. I den allmänna 

debatten har frågan om hedersrelaterat våld väckt stor uppmärksamhet. Det som främst 

har kommit att prägla debatten är om det hedersrelaterade våldet är en kulturellt betingad 

företeelse. De som menar att det är förkastligt att dra paralleller mellan kultur och 

hedersrelaterat våld anser att denna typ av våld är en förgrening av det universella 

patriarkala våldet mot kvinnor. De som däremot anser att hedersrelaterat våld inte kan 

förklaras utan att koppla samman det med kultur, menar att det patriarkala våldet tar sig 

olika uttryck i olika kulturer.
1
 Hedersrelaterat våld och förtryck är inte längre nya 

begrepp för det svenska rättsväsendet eller samhället och vi har varit medvetna om 

problemet sedan hedersmordet på Pela år 1999. Trots detta har den svenska 

strafflagstiftningen ännu inte berört problematiken kring hedersrelaterat våld. Frågan är 

om en särreglering av hedersrelaterat våld kan bidra till att förhindra att ännu fler unga 

personer går samma tragiska öde tillmötes som Pela och Fadime. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Examensarbetets övergripande syfte är att undersöka om hedersrelaterat våld bör ges ett 

tydligare erkännande i svensk strafflagstiftning. Följande frågeställningar kommer att 

belysas: 

- Vad innebär hedersrelaterat våld? 

- Skiljer sig det hedersrelaterade våldet från mäns våld mot kvinnor och våld i nära 

relationer? 

- Vilka straffrättsliga bestämmelser aktualiseras främst vid hedersrelaterat våld och 

förtryck? 

- Bör brott som begås med ett hedersmotiv särregleras i brottsbalket (BrB) och i 

sådana fall varför och på vilket sätt? 

- Vilka negativa konsekvenser kan en särreglering på området leda till? 

 

                                                 
1
 Se bland annat Kurkiala, M, I varje trumslag jordens puls – om vår tids rädsla för skillnader, Ordfront 

förlag, 2005, s. 178 f. 
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1.3 Avgränsning 

Hedersrelaterat våld och förtryck har en tvärvetenskaplig problematik. Problemet med 

hedersrelaterat våld och förtryck är inte endast en rättslig fråga. Det är lika mycket en 

integrations- och jämställdhetsfråga. Det finns mycket som kan och måste förbättras i 

vårt samhälle för att bekämpa problemet med hedersrelaterat våld. Mitt examensarbete 

kommer emellertid behandla hedersrelaterat våld och förtryck ur ett rättsligt, i synnerhet 

straffrättsligt, perspektiv. Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck och 

många olika straffbestämmelser kan komma att aktualiseras. Det är viktigt att 

uppmärksamma alla typer av brott som kan bli aktuella vid hedersrelaterat våld. Inom 

ramen för detta examensarbete kommer emellertid endast vissa brott att behandlas. Dessa 

brott utgörs av de brottstyper som anmäls mest, enligt Åklagarmyndighetens 

utvecklingscentrums kartläggning av det hedersrelaterade våldet. Det rör sig om 

misshandel, olaga frihetsberövande samt olaga hot.
2
 Det innebär att hedersmord, som är 

den allvarligaste formen av hedersrelaterat våld, inte kommer att diskuteras närmare. 

Påföljdsbestämningen kommer framförallt behandlas ur ett straffvärdeperspektiv. Detta 

då hedersproblematiken främst kan komma att aktualiseras vid straffvärdebedömningen 

och då straffvärdebedömningen utgör utgångspunkten för påföljdsbestämningen. 

Tvångsäktenskap, som är den vanligaste formen av hedersförtryck, kommer endast 

behandlas för att förklara problematiken kring hedersvåldet.
3
 Utvisning på grund av brott, 

en fråga som kan bli aktuell vid hedersrelaterat våld, kommer inte beröras då det inte har 

något direkt samband med de uppställda frågeställningarna. Religionens betydelse för 

hedersrelaterat våld kommer inte att diskuteras. Uppsatsen kommer inte heller behandla 

ett komparativ perspektiv. 

1.4 Metod och material 

För denna uppsats kommer den rättsvetenskapliga metoden att användas.
4
 Gällande rätt 

på området kommer att behandlas utifrån lagtext och förarbeten. Hur fall av 

hedersrelaterat våld har behandlats av domstol kommer illustreras kortfattat med rättsfall 

från hovrätterna. Rättsfall, där brott har begåtts med ett hedersmotiv, kan vara svåra att 

finna på grund av att hedersmotivet inte alltid nämns i domskälen. De rättsfall som 

behandlas i denna uppsats har hämtats från Åklagarmyndighetens utvecklingscentrums 

handbok om hedersrelaterat våld. Det rör sig i samtliga fall om opublicerade domar. 

Högsta domstolen har ännu inte beviljat prövningstillstånd i ett fall som berör 

hedersrelaterat våld, varför det inte finns något prejudikat på området. 

                                                 
2
 Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg, Handbok i hedersrelaterat våld, 2006, s. 51. 

3
 I SOU 2012:35 föreslås en kriminalisering av tvångs- och barnäktenskap. 

4
 Innebörden av begreppet rättsvetenskaplig metod är omdiskuterat. Jag utgår emellertid från Sandgrens 

definition av begreppet, se Sandgren, C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och 

argumentation, 2 u., Norstedts Juridik, 2007, s. 39. 
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Eftersom hedersrelaterat våld har en tvärvetenskaplig problematik kommer litteratur ur 

den sociologiska disciplinen att användas. Detta för att kunna ge en förklaring till 

hedersproblematiken. Vidare kommer olika handböcker som har utarbetats på området av 

vissa kommuner och rättsvårdande myndigheter att användas för att bland annat beskriva 

hederskulturen. Någon juridisk doktrin på området finns inte. Der har hittills inte 

bedrivits någon juridisk forskning på området, vad det beror på är svårt att säga. Olika 

FN-dokument kommer att lyftas fram för att belysa hur frågan om hedersrelaterat våld 

behandlas och diskuteras på det internationella planet. Dessutom kommer visst empiriskt 

material från kommuner och myndigheter att användas för att utröna hur vanligt 

förekommande hedersrelaterat våld är i Sverige. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen andra kapitel inleds med att förklara och ge en definition av hur jag kommer 

att använda begreppet hedersrelaterat våld. Vidare kommer en beskrivning ges för hur 

hedersnormerna ser ut inom hederskulturen, hur förlorad heder återupprättas och hur 

våldet och förtrycket rättfärdigas av förövarna. Hur hedersrelaterat våld och förtryck har 

behandlats på det internationella planet kommer även lyftas fram i detta kapitel. Det som 

behandlas i kapitel två är grundläggande för förstålsen av det som kommer behandlas 

fortsättningsvis i uppsatsen. Tredje kapitlet redogör för hur vanligt förekommande 

hedersvåldet och förtrycket är i Sverige. Vissa av de undersökningar som har genomförts 

på området kommer att presenteras. Kapitel tre tar även upp de insatser som har vidtagits 

från Sveriges sida de senaste åren för att bekämpa problemet med hedersrelaterat våld. 

Kapitel fyra behandlar den straffrättsliga regleringen vid hedersrelaterat våld. De 

vanligaste brotten som begås med ett hedersmotiv kommer att behandlas och belysas med 

rättsfall. Påföljdsbestämningen, med betoning på straffvärdebedömningen, kommer även 

behandlas i detta sammanhang. I kapitel fem diskuteras straffrättens roll i samhället och 

olika aspekter på om en särreglering angående hedersrelaterat våld bör införas samt vilka 

negativa konsekvenser som en särreglering kan leda till. I detta kapitel presenteras även 

en analys om varför en särreglering av hedersrelaterat våld bör ske. Vidare redogörs för 

hur en särreglering kan se ut och ett författningsförslag presenteras. I uppsatsens 

avslutande kapitel besvaras de uppställda frågeställningarna. En argumentation förs 

angående vilka fördelar som eventuellt kan uppnås med en särreglering och vilka 

negativa konsekvenser som kan följa på detta. Kapitlet avslutas med avslutande 

synpunkter där de viktigsate slutsatserna sammanfattas. 
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2 Våld i hederns namn 

Det var hedersmorden på Pela och Fadime som fick de svenska myndigheterna att förstå 

att hedersrelaterat våld existerar i vårt samhälle. Det är ingen ny företeelse att unga 

personer utsätts för våld i nära relationer. Det hedersrelaterade våldet har emellertid 

inneburit att svenska myndigheter har kommit att stå inför ett nytt dilemma: 

gärningspersoner som utövar våld och ibland till och med mördar familjemedlemmar för 

att återupprätta vad de uppfattar som förlorad heder. Det hedersrelaterade våldet skiljer 

sig på många viktiga punkter från ordinärt familjevåld och det är viktigt att belysa dessa 

skillnader, bland annat för att berörda myndigheter ska kunna vidta rätt insatser.  

Kunskapen om den här typen av våld försvåras emellertid av att det saknas en allmänt 

accepterad definition av begreppet hedersrelaterat våld. 

2.1 Innebörden av begreppet hedersrelaterat våld 

Såväl på det nationella som det internationella planet saknas det en vedertagen definition 

av begreppet hedersrelaterat våld. En del aktörer har, utifrån egna ståndpunkter, utformat 

egna definitioner av begreppet. En del av dessa definitioner är breda medan andra är 

snäva.
5
 Med utgångspunkt i hur FN har beskrivit det hedersrelaterade våldet kommer jag 

fortsättningsvis definiera hedersrelaterat våld på följande sätt: 

Våld som utövas mot någon – oftast kvinnlig släkting - som enligt 

gärningspersonen och övriga släktens uppfattning riskerar att vanära eller har 

vanärat gärningspersonens och släktens heder. Våldet sker i syfte att förhindra 

eller återupprätta den skadade eller förlorade familjehedern. Våldet förekommer i 

patriarkala samhällsstrukturer och den har en kollektiv prägel då våldet 

sanktioneras av familjen och släkten. Våldet rättfärdigas av särskilda normer och 

värderingar.
6
 

I begreppet våld inbegrips även hot och ofredande. Det är främst flickor och kvinnor som 

faller offer för den här typen av våld men det är viktigt att belysa att pojkar och unga män 

också kan utsättas för hedersrelaterat våld. Förövaren är oftast en manlig familjemedlem 

men även kvinnliga förövare förekommer.
7
 Det är viktigt att förstå vilken innebörd heder 

har i dessa sammanhang. Heder kan betyda olika saker i olika miljöer och grupper och är 

således inte ett statiskt begrepp. Heder inom detta sammanhang är emellertid det värde en 

familj eller person har i andras ögon. Om en person agerar på ett sätt som leder till att 

familjens heder vanäras kan detta förstöra familjens anseende och sociala kontakter inom 

den egna etniska gruppen. Heder är här något kollektivt och inte något individuellt. 

                                                 
5
 Åklagarmyndigheten a. a. s. 6. 

6
 E/CN.4/2002/83, §§ 22-28, s. 12 f. 

7
 Åklagarmyndigheten a. a. s. 10. 
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Heder, skam och sexualitet har en viktig roll för förståelsen av hedersrelaterat våld. 

Kvinnas heder handlar i dessa sammanhang om hennes oförvitlighet i sexuellt avseende.
8
 

Hedersrelaterat våld är en kulturspecifik
9
 företeelse som förekommer i samhällen och 

grupper med starkt patriarkala familjesystem med ett gruppcentrerat skamtänkande. 

Bakom våldet och förtrycket ligger alltid ett kollektivt tryck om att bestraffning måste 

ske för att återupprätta den förlorade hedern.
10

 Hedersrelaterat våld förekommer på 

många olika platser i världen men det är främst utbrett bland familjer och släkter med 

ursprung i Mellanöstern, Nordafrika och Centralasien.
11

 Det innebär emellertid inte att 

hedersmentaliteten existerar bland alla familjer som kommer från dessa länder eller att 

alla fäder med denna etniska bakgrund brukar våld mot sina döttrar i hederns namn. 

2.1.1 Familjestrukturen inom hederskulturen 

Den familjestruktur där hedersnormerna skapar ett förtryck av främst flickor och kvinnor 

kan liknas vid en pyramid. Pyramiden omfattar såväl den närmaste familjen som övriga 

släkten. I denna utvidgade familjestruktur har familjemedlemmarna, såväl barnen som 

föräldrarna, ansvar och skyldigheter inte bara gentemot sin egen familj utan även 

gentemot en större krets av släktingar. Det som utmärker denna familjestruktur är att en 

familjemedlem är en del av kollektivet och inte en egen individ. Familjen och släktens 

behov går alltid före den enskilda familjemedlemens behov. Den enskilda individens 

önskan ställs mot den möjliga skada som denna önskan kan få på släktens och familjens 

heder. Kollektivet, familjen och släkten, är den avgränsande enhet som ansvarar för 

familjemedlemmarnas ekonomiska, sociala och värderingsmässiga trygghet. Därför blir 

väldigt få saker en familjemedlems personliga angelägenhet.
12

 

Den ovan nämnda släktpyramiden har olika nivåer, med en styrande man i toppen. Det 

kan vara pappan men även en annan äldre man, till exempel en morfar, farfar eller 

farbror. Närmast under pappan kommer sönerna, sedan mamman och längst ner i 

hierarkin hamnar döttrarna. Trots att döttrarna står lägst i hierarkin är det de som främst 

bär ansvaret för släktens och familjens heder, i form av sin sexualitet.
13

 

2.1.2 Hedersnormer - grundläggande värderingar inom hederskulturen 

Utmärkande för den form av heder som existerar inom hederskulturen är existensen av en 

hederskod. Hederskoden är en uppsättning regler som definierar vad som tillför heder och 

vad som skadar hedern. I förhållande till dessa regler kan heder inte bara vinnas, den kan 

                                                 
8
 Åklagarmyndigheten a. a. s. 9 ff. Se även Rikspolisstyrelsens handbok, Hedersnormer och 

hedersrelaterat våld, 2009, s. 21. 
9
 Åklagarmyndigheten a. a. s. 13, se även E/CN.4/2002/83, § 9 och § 21-37, s. 11. I debatten om 

hedersrelaterat våld är det en omdiskuterad fråga om våldet bör ses som en kulturspecifik företeelse. Jag 

återkomma till denna diskussion i uppsatsens femte kapitel. 
10

 Länsstyrelsen Östergötland, Om våld i hederns namn, 2008, s. 8. 
11

 E/CN.4/2002/83, §§ 21-22, s. 11 f. 
12

 Länsstyrelsen Östergötland a. a. s. 8. 
13

 Länsstyrelsen Västernorrland, Handbok för dig som jobbar inom socialtjänsten, 2009, s. 7. 
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även förloras. Reglerna utgör grundvärderingar inom de samhällen och grupper där 

hedersrelaterat våld existerar.
14

 

Våld som utövas i hederns namn sker i ett sammanhang av manlig dominans, där manlig 

heterosexualitet utgör den dominerade normen. Kvinnor anses inte vara jämlika med 

män, de har inga egna rättigheter utan anses vara familjens och mannens egendom. Att 

kontrollera kvinnans sexualitet och sociala liv har ett direkt samband till mannens makt. 

För att mannen ska kunna behålla sin heder och makt måste han övertyga sin omgivning 

om att de kan kontrollera sina familjemedlemmar. Mannes heder är avgörande för att 

familjen ska kunna bibehålla goda sociala och ekonomiska kontakter i samhället. Då 

mannen, i starkt patriarkala familjer, har en betydligt mer överordnande roll än kvinnan 

reflekteras även detta på barnens uppfostran. Pojkar har större frihet och rättigheter än 

flickor. Flickorna måste underordna sig sina bröder och samtidigt anpassa sig till pappans 

och släktens krav. Kvinnorna har främst ett ansvar för hushållet och uppfostran av 

barnen, i synnerhet flickorna. Om en dotter gör något som kan anses skada familjens 

heder får ofta mamman bära skulden för detta eftersom en dotters beteende anses spegla 

vilken mamma hon har haft.
15

 

I starkt patriarkala samhällen utgör kyskhet och oskuld grundstenar. Heder och skam får 

därför en central roll. Då kyskhet och oskuld utgör bevis på att familjen kan kontrollera 

sina döttrar blir döttrarnas sexualitet en del av ett socioekonomiskt system. 

Tvångsäktenskap utgör en del av detta system. Det är ett sätt att försäkra sig om att en 

kvinnlig familjemedlem inte hinner få ett dåligt rykte eller mista sin oskuld. Att 

kontrollera kvinnans sexualitet blir ett måste för att upprätthålla familjens anseende. 

Detta påverkar i sin tur familjens möjligheter att hitta lämpliga äktenskapskandidater till 

döttrarna. Eftersom ett giftemål medför bland annat ekonomiska konsekvenser för 

familjen och släkten blir frågan om äktenskap en familjeangelägenhet och hanteras 

vanligen av pappan i familjen. Kyskhetsnormerna inverkar på flickornas och kvinnornas 

rörelsefrihet. De får exempelvis inte vistas med okända män eller klä sig hur det vill.
16

 

Som det har angetts ovan är heder sammankopplat till unga kvinnors sexuella beteende. 

Familjens rykte står hela tiden på spel vilket leder till att familjemedlemmarna, i 

synnerhet flickorna, står under en stram kontroll av familjen och andra släktmedlemmar. 

Det krävs inte mycket för att ett dåligt rykte ska uppstå. Om exempelvis en ung kvinna 

ses tala med en man, som inte är en familjemedlem, riskerar ett rykte om hennes sexuella 

vandel vanhedra hela familjen. När rykten uppstår skuldbeläggs flickan, detta gäller 

oavsett om ryktet är sant eller falskt. Till och med om en flicka eller ung kvinna blir 

våldtagen kan hon skuldbeläggas eftersom hon då anses vara smutsig.  En överträdelse av 

hedersnormerna anses vara ett oåterkalleligt felsteg som måste medföra ett straff. Straffet 

kan vara både fysiskt och/eller socialt. Förövaren uppmuntras och ges rätt, av sin 

                                                 
14

 Wikan, U, En fråga om heder, Ordfront förlag, 2003, s. 65 f. 
15

 Åklagarmyndigheten a. a. s. 16 och Länsstyrelsen Östergötland a. a. s. 9. 
16

 Åklagarmyndigheten a. a. s. 16. 



7 

 

närmaste omgivning, att bestraffa flickan. I de extrema fall där familjeöverhuvuden 

planerar hedersmord för att återupprätta familjens förlorade heder kan mordet ses som att 

man amputerar en kroppsdel som hotar kroppens överlevnad.
17

 

2.1.3 Att återupprätta förlorad heder 

Det hedersrelaterade våldet utlöses när flickans eller kvinnans livsföring inte står i 

överrensstämmelse med hedersnormerna. Flickor och unga kvinnor kan utsättas för 

hedersrelaterat våld om de trotsar de regler som har satts upp för deras livsföring. Det kan 

röra sig om att de inte får vistas på vissa platser, inte får ha någon kontakt med pojkar, 

inte umgås med vissa kamrater, inte bära vissa kläder eller sminka sig. Våldet kan då 

sägas ha ett ”preventivt” syfte. Uppfostringen av flickorna sker med hot och våld, allt för 

att undvika att de vanhedrar familjen. De får lära sig att ha en hederssam livsföring och 

inte bete sig ”horaktigt”. Flickor och unga kvinnor kan även utsättas för våld om de har 

en pojkvän som inte familjen godkänner, om de lämnar hemmet utan familjens 

medgivande eller om de mister sin oskuld. 

Kvinnor kan utsättas för hedersrelaterat våld om de exempelvis vill skilja sig eller har 

skiljt sig utan att familjen godkänner det, om de vägrar gifta sig med den man familjen 

valt ut eller om de trotsar familjens uppställda regler för hur de ska leva sitt liv. 

Våldet och förtrycket kan ta sig uttryck på olika sätt. I Åklagarmyndighetens 

utvecklingscentrums handbok om hedersrelaterat våld anges det vilken typ av våld och 

förtyck flickor och unga kvinnor i hedersärenden har utsatts för. Förutom dödshot och 

”ordinär” misshandel blir de utsatta för upprepade nedsättande tillmälen, vanligtvis hora. 

De bevakas kontinuerligt, till exempel under raster och till och från skolan. De blir utsatta 

för hotelser om att de mot sin vilja ska skickas tillbaka till det gamla hemlandet för att 

giftas bort.  De blir bortförda i bil eller annat fordon mot sin vilja. De blir instängda eller 

inlåsta i sitt rum eller det gemensamma hemmet. De kan även bli uppmanade att begå 

självmord. De tar till och med sitt liv efter att ha uppmanats eller hotats därtill. 

Även om det är främst flickor och kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld faller även 

pojkar och unga män offer för denna typ av våld. I dessa fall kan våldet utlösas av att de 

har eller har haft en relation eller misstänks ha en relation med en kvinna som kommer 

från en familj med stark hedersmentalitet. Det är då kvinnans, och inte mannens, familj 

som utövar våldet. Pojkar och unga män kan även utsättas för hedersrelaterat våld om de 

inte följer familjens normer för hur man ska leva, exempelvis genom att begå kriminella 

handlingar, motsätta sig att utöva kontroll över sina systrar eller kvinnliga kusiner eller 

ingå äktenskap som inte accepteras av familjen. Det bör även nämnas att homosexualitet 

inte är något som accepteras inom hederskulturen. 

Vid hedersrelaterat våld är det vanligt med flera gärningspersoner. Gärningspersonen kan 

vara, förutom far och make, en manlig släkting såsom exempelvis en bror, morbror, 

                                                 
17

 Åklagarmyndigheten a. a. s. 17. 
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farbror eller svåger. Det kan även förekomma kvinnliga förövare såsom mödrar och 

andra kvinnliga släktingar. Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum anger även att det i 

hedersrelaterade ärenden är ovanligt att målsägenanden får stöd från någon i familjen 

eller att det finns någon i familjen som vill berätta vad som har hänt. Det är inte heller 

ovanligt att en ung manlig släkting tar på sig skulden för dådet, även om han endast 

delvis varit delaktig eller inte alls bär något ansvar för det inträffade.
18

 

2.1.4 Vad skiljer hedersrelaterat våld från mäns våld mot kvinnor och våld i nära 

relationer? 

En omdiskuterad fråga är om hedersrelaterat våld kan särskiljas från mäns våld mot 

kvinnor eller våld i nära relationer. Det finns samhällsdebattörer som menar att 

hedersrelaterat våld ska likställas med mäns våld mot kvinnor.
19

 Jag anser emellertid, 

utan att påstå att hedersrelaterat våld skulle vara mer förkastligt än ordinärt familjevåld, 

att det finns vissa faktorer som skiljer våldet åt. Det är viktigt att belysa dessa skillnader, 

framförallt för att brott som begås med ett hedersmotiv ska kunna utredas på ett 

framgångsrikt sätt. Åklagarens utvecklingscentrum tar upp en del av de faktorer som 

skiljer det hedersrelaterade våldet från våld i nära relationer. För det första är det 

hedersrelaterade våldet kollektivbaserat, vilket innebär att det vid hedersbrott är vanligt 

med flera gärningspersoner. Gärningspersonen behöver inte heller vara någon från 

kärnfamiljen utan kan vara någon släkting till offret. När det talas om våld i nära 

relationer är gärningspersonen istället nästan alltid en man i kärnfamiljen. För det andra 

är brott som begås med ett hedersmotiv alltid kollektivt sanktionerade. Familje- och 

släktmedlemmar hyser stor lojalitet med gärningspersonen. Denna lojalitet till 

gärningspersonen finns även inom den etniska gruppen. När vi talar om våld i nära 

relationer fördöms istället våldet av gärningspersonens närmaste omgivning. För det 

tredje är det vid hedersrelaterat våld mycket vanligt att brottet är planerat. Detta är en 

ovanlig företeelse vid ordinärt familjevåld. Åklagarens utvecklingscentrum pekar även på 

att det vid ärenden rörande hedersrelaterat våld föreligger svårigheter med stödbevisning. 

Till skillnad från våld i nära relationer, där det kan finnas närstående till målsäganden 

som är villiga att berätta vad som har hänt och där målsäganden ofta har någon 

närstående att anförtro sig till, är denna form av stödbevisning betydligt mer sällsynt i 

hedersärenden.
20

 

 

 

                                                 
18

 Källa till avsnitt 2.1.3 är Åklagarmyndigheten a. a. s. 8 ff. 
19

 Se bland annat Larsson, S, Svenskt och osvenskt våld mot kvinnor. I: Larsson, S, Englund, C, Debatten 

om hedersmord – feminism eller rasism, Svartvitts förlag 2004, s. 99-120. 
20

 Åklagarmyndigheten a. a. s. 12 och 17. Se även Rikspolisstyrelsen a. a. s. 2, Awla, R, Islam och 

hedersmord. I: Johansson, K, Hedersmord – tusen år av hederskulturer, Historisk media 2006, s. 129 f 

samt Schlytter, A, Linell, H, Hedersrelaterade traditioner i svensk kontext, forskningsrapport 2008:2, s. 92 

ff. 
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2.2 FN och det hedersrelaterade våldet 

De grundläggande internationella bestämmelserna för arbetet mot hedersrelaterat våld 

finner vi i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om 

avskaffande av all diskriminering av kvinnor och FN:s konvention om barns rättigheter. 

Den internationella tystnaden kring hedersrelaterat våld har under de senaste tio åren 

börjat brytas och problemet kring hedersrelaterade våldet har kommit att aktualiserats 

alltmer på det internationella planet.
21

 

FN:s generalförsamling antog år 1948 en allmän förklaring om de mänskliga 

rättigheterna.
22

 Då Sverige har ratificerat denna deklaration har vi åtagit oss att 

tillförsäkra en allmän och faktisk respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. Kvinnors rättigheter uppmärksammades särskilt år 1979, då 

FN antog konventionen mot all slags diskriminering av kvinnor. Frågan om våldet mot 

kvinnor kom emellertid inte att uppmärksammas i konventionen. Det könsrelaterade 

våldet kom därför inte till uttryck i konventionen. Våldet mot kvinnor behandlades under 

en lång tid som en hälsofråga och det var inte förrän 1993, när FN antog deklarationen 

mot våld mot kvinnor, som det kom att behandlas som en fråga om mänskliga rättigheter. 

Denna deklaration ställer bland annat upp riktlinjer för det ansvar som åligger 

medlemsstaterna. Medlemsstaterna måste bekämpa våldet mot kvinnor genom att bland 

annat utreda och beivra sådana brott.
23

 Barnperspektivet har stärkts genom FN:s 

konvention om barns rättigheter, som antogs 1989. Barnkonventionen ställer upp normer 

för bland annat barns hälsa, sociala trygghet, utbildning och rimlig levnadsstandard. I 

barnkonventionens artikel 19 stadgas det allmänt om barns rätt till skydd mot övergrepp. 

Det åligger konventionsstaterna att vidta alla lämpliga åtgärder för att förhindra att barn 

utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp. Det kan röra sig om att 

medlemsstaterna ska vidta administrativa och sociala åtgärder, åtgärder i utbildningssyfte 

samt vidta lämpliga lagstiftningsåtgärder. År 2001 antog FN:s generalförsamling 

resolutionen om avskaffande av brott mot kvinnor i hederns namns. Det är den första 

resolutionen som särskilt behandlar hedersrelaterat våld. Resolutionen slår fast att 

hedersrelaterat brott mot kvinnor är en fråga om mänskliga rättigheter och att 

medlemsstaterna är förpliktade att förebygga, utreda och bestraffa förövarna. 

Medlemsstaterna måste även tillhandahålla skydd för offren. Underlåtenhet att göra detta 

innebär ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Medlemsstaterna uppmanas även att öka 

sina försök att förhindra hedersrelaterade brott mot kvinnor genom bland annat 

lagstiftning, utbildning och sociala åtgärder
 24

 

                                                 
21

 Regeringskansliet, Patriarkalt våld som hot mot mänskliga rättigheter, 2005, s. 16. 
22

 Se särskilt artikel 1, 3, 16 och 30. 
23

 Regeringskansliet a. a. s. 18. 
24

 FN, resolution 55/66 stycke 3-4b s. 2 f. 
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3 Det hedersrelaterade våldets utbredning och 

Sveriges insatser 

Det är svårt att ge några exakta siffror på hur vanligt förekommande det är med 

hedersrelaterat våld i Sverige. Mörkertalet är stort vilket bland annat beror på att de som 

blir utsatta för hedersrelaterat våld riskerar att utsätts för ytterligare våld och hot från 

familjen om de offentliggör sin historia genom att ta kontakt med myndigheter. 

Regeringen har initierat flera insatser för att bekämpa det hedersrelaterade våldet. Några 

av dessa insatser kommer att presenteras i detta kapitel. Trots dessa insatser är det tydligt 

att det fortfarande saknas kunskap om hedersvåldet och dess komplexitet. Utan denna 

kunskap kommer vi inte kunna hjälpa och skydda de utsatta. 

3.1 Kartläggning av det hedersrelaterade våldet 

Under åren 2002 och 2004 gav regeringen länsstyrelserna i uppdrag att kartlägga hur 

många personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelserna 

redovisar sammantaget att mellan 1 500–2 000 flickor och unga kvinnor årligen utsätts 

för hedersrelaterat våld samt att 10–15 procent av dessa är i behov av skyddat boende. 

Det poängteras emellertid att dessa siffror är en underskattning. På grund av bland annat 

problemets art – om flickor och unga kvinnor offentliggör sin problematik kan detta 

innebära omedelbar livsfara för dem – uppger samtliga länsstyrelser att det finns ett stort 

mörkertal.
25

  

Utöver det ovan nämnda uppdraget har regeringen initierat två nationella kartläggningar 

för att utreda hur vanligt förekommande det är med hedersrelaterat våld och 

tvångsäktenskap. Kartläggningarna har redovisats i rapporterna Frihet och ansvar – om 

gymnasieungdomars upplevda frihet att själva bestämma över sina liv, och Gift mot sin 

vilja. I den första rapporten redovisar Socialstyrelsen en nationell enkätundersökning som 

gjordes bland ca 5 200 gymnasieelever från årskurs 2. Cirka 5 procent av flickorna och 3 

procent av pojkarna uppgav att de var ganska eller mycket oroliga för att en förälder eller 

annan vuxen person skulle bestämma vem de skulle gifta sig med. Socialstyrelsen pekar 

på att ungdomarnas rädsla för att bli bortgift mot sin vilja är en rimlig indikator för att 

kunna beskriva omfattningen av det hedersrelaterade våldet och förtrycket.
26

 I rapporten 

Gift mot sin vilja presenterar Ungdomsstyrelsen resultatet av den nationella 

enkätundersökning som gjordes bland 6 000 personer i åldrarna 16 till 25 år. 6,1 procent 

av de unga kvinnorna och 3,8 procent av de unga männen svarade att de var begränsade i 

sitt val av äktenskapspartner. 2,8 procent av de unga kvinnorna och 1,8 procent av de 

unga männen uppgav även att de var oroliga över att inte själva få välja vem de ska gifta 

                                                 
25

 Länsstyrelsen i Stockholms län, i Västra Götalands län och i Skåne län, Samverkan för skyddade 

boenden. Nationell rapport från länsstyrelserna om skyddat boende med mera för flickor och unga kvinnor 

som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld, 2004, s. 10 och 51. 
26

 Socialstyrelsen, Frihet och ansvar, 2007 s. 11 ff. 
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sig med. Utöver detta resultat har Ungdomsstyrelsen gjort bedömningen att cirka 70 000 

individer i den nämnda åldersgruppen är begränsade i sitt val av äktenskapspartner och 

att 8 500 av dessa individer känner en oro över att inte själva få välja vem de ska gifta sig 

med.
27

 

Stockholms universitet genomförde år 2009, på uppdrag av Stockholms stad, en 

undersökning som visade att 11 procent av flickorna och 4 procent av pojkarna i årskurs 

nio i Stockholm lever med hedersrelaterade problem som tydligt begränsar deras liv. 7 

procent av flickorna och 3 procent av pojkarna angav även att de varit utsatta för kontroll, 

kränkande behandling, hot och/eller våld. Undersökningen visade även att hälften av de 

flickor som var aktuella för ett omhändertagande under år 2006, på grund av brister i 

hemförhållandena enligt 2 § lagen om vård av unga (LVU), utsattes för hedersrelaterade 

restriktioner och bestraffningar.
28

 

3.2 Vidtagna åtgärder 

I ett faktablad från integrations- och jämställdhetsdepartementet presenteras de insatser 

som regeringen vidtagit mellan år 2007 – 2010 för att bekämpa hedersrelaterat våld och 

förtryck. Sammanlagt har regeringen satsat en miljard kronor i arbetet mot hedersrelaterat 

våld.
29 Under perioden 2007 – 2010 har två handlingsplaner antagits; Handlingsplan för 

att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i 

samkönade relationer och Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir 

gifta mot sin vilja.
30 

Nationellt centrum för kvinnofrid har efter uppdrag av regeringen tagit fram en 

handledning för hur personal inom hälso- och sjukvården ska bemöta flickor och unga 

kvinnor som tar kontakt med sjukvården för att få intyg på att de inte har haft samlag 

eller för rekonstruktion av mödomshinnan.
31

 Länsstyrelsernas uppdrag har bestått i att 

bland annat ge stöd och skydd till dem som utsätts för hedersrelaterat våld. 

Länsstyrelserna har genomfört såväl nationella som lokala utbildningar för olika 

yrkesgrupper. Länsstyrelsen i Östergötland har fått ett nationellt samordningsansvar för 

länsstyrelsernas insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck. Ungdomsstyrelsen har 

bland annat fått i uppdrag att vara sammankallande för ett myndighetsnärverk, i syfte att 

åstadkomma samverkan mellan de nationella myndigheterna och för att förhindra att 

individer blir bortgifta mot sin vilja. I övrigt har regeringen bland annat gett medel till 

forskning och andra studier på området.
32

  

                                                 
27

 Ungdomsstyrelsen, Gift mot sin vilja, 2009 s. 150 ff. samt s. 309. 
28

 Stockholms stad, Hedersrelaterat våld och förtryck i Stockholms stad, rapport 2009, del II, s. 8 ff. 
29

 Faktablad från Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Regeringens insatser mot hedersrelaterat 

våld och förtryck 2007 – 2010. 
30

 Se skr. 2007/08:39 och skr. 2009/10:229. Se även SOU 2012:35 där en kriminalisering av tvångs- och 

barnäktenskap föreslås. 
31

 Se Nationellt centrum för kvinnofrid, Att möta patienter som söker för oro kring oskuld och heder, 2011. 
32

 Faktablad från Integrations- och jämställdhetsdepartementet a. a. s. 2 ff. 
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Den 25 april 2012 utsåg regeringen länspolismästaren Karin Götblad som nationell 

samordnare mot våld i nära relationer. Den nationella samordnaren är en del av 

regeringens kraftsamling för att motverka våld i nära relationer. Uppdraget består bland 

annat av att ge stöd åt berörda myndigheter, kommuner och organisationer för att öka 

effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten i arbetet mot våld i nära relationer. Fokus 

ska särskilt läggas på rättsväsendet. Satsningen mot våld i nära relationer innefattar även 

hedersrelaterat våld och behandlas således som en undergrupp till våld i nära relationer.
33

 

3.3 Har insatserna lett till ökad förståelse? 

Det råder ingen tvekan om att regeringen vidtagit flertalet insatser och lagt ner stora 

resurser för att bekämpa det hedersrelaterade våldet. Frågan är om detta har lett till en 

ökad kunskap om problematiken kring hedersrelaterat våld? 

Brå har efter förfrågan av Rikspolisstyrelsen gjort en studie av hur polisen arbetar med 

hedersrelaterade ärenden. Brå:s undersökning bygger på 117 polisutredningar från år 

2009 och intervjuer med polis, åklagare samt personer som är engagerade i 

stödverksamheter och skyddade boenden. Undersökningen omfattar endast fall där 

kvinnor varit drabbade av hedersrelaterat våld. Av Brå:s rapport framkommer det att 

endast 16 av de 117 studerade ärendena lett till åtal och strafföreläggande. Enligt Brå gör 

inte polisen tillräckligt för att utreda hedersrelaterat våld. Det visar sig bland annat genom 

att vittnen och misstänkta inte alltid förhörs. Polisen brister i sitt arbete när det kommer 

till att skapa sig en helhetsbild av det förtryck kvinnan lever i. För att klara upp fler brott 

är det, enligt Brå, viktigt att polisen fokuserar mer på kvinnan och hennes situation. 

Vidare framhåller Brå att kunskapen och erfarenheten om hedersrelaterat våld varierar 

inom polisen.
34

  

En forskningsrapport från år 2008, som bygger på en studie av omhändertagna flickor 

som utsatts för hedersrelaterat våld, visar på socialtjänstens brister vad gäller förståelsen 

av det hedersrelaterade våldet. Rapporten visar att socialtjänsten inte alltid förstår och 

beskriver det våld flickorna varit utsatta för som hedersrelaterat. Hot, våld och förtryck 

har inte betraktats ur ett helhetsperspektiv utan det har snarare setts som separata 

händelser. Våldets kollektiva aspekt, i form av att flera personer i familjen är förövare, 

har inte alltid lyfts fram. Det utförs inte heller en riskbedömning av det hedersrelaterade 

våldet.
35

 Även Barnombudsmannens rapport från 2012, om unga som utsätts för våld i 

nära relationer, visar att barn och ungdomar som utsatts för hedersrelaterat våld, möts av 

en okunskap om problematiken kring hedersrelaterat våld i deras kontakt med 

socialtjänsten.
36

  

 

                                                 
33

 Dir. 2012:38, En nationell samordnare mot våld i nära relationer, s. 1 f. 
34

 Brå, Polisens utredning av hedersrelaterat våld, 2012:1, s. 34-37, 59 och 72 ff. 
35

 Schlytter, A, Linell H, a. a. s. 75. 
36

 Barnombudsmannens årsrapportering, Signaler - Våld i nära relationer, 2012, s. 17 f. 
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4 Den straffrättsliga bedömningen 

Det hedersrelaterade våldet är i princip inte föremål för någon särreglering utan omfattas 

av BrB:s allmänna bestämmelser.
37

 I detta kapitel kommer det att redogöras för hur hot 

och våld som sker med ett hedersmotiv kan bedömas ur ett straffrättsligt perspektiv, både 

vad gäller brottsrubriceringen och påföljdsbestämningen. När det gäller 

påföljdsbestämningen är det framförallt hedersproblematikens inverkan på 

straffvärdebedömningen som kommer behandlas.  

4.1 Brottsrubriceringen vid hedersrelaterat våld 

Många olika straffbestämmelser kan aktualiseras vid hedersrelaterat våld och förtryck. I 

detta avsnitt behandlas misshandel, olaga frihetsberövande och olaga hot. Således 

kommer inte alla relevanta brott att behandlas.
38

  

4.1.1 Misshandel 

Misshandelsbrotten har delats upp i fyra svårhetsgrader i BrB, de ringa fallen och 

mellangraden behandlas i 3:5 BrB och de grova fallen behandlas i 3:6 BrB. Vad som 

menas med begreppet misshandel framgår av 3:5 BrB. Med misshandel menas att någon 

tillfogar annan kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter annan i vanmakt eller 

något annat sådant tillstånd. Med kroppsskada inbegrips, utöver sådana typiska skador 

som sår, svullnader och benbrott, även funktionsrubbningar av olika slag. Utöver detta 

kan annat omfattas av begreppet. Att exempelvis raka håret av en person (i synnerhet av 

en kvinna) kan bedömas som kroppsskada. Sjukdom omfattar, förutom fysisk sjukdom, 

även psykisk sjukdom och psykisk invaliditet. En handling som medfört kroppsskada 

eller sjukdom kan anses utgöra misshandel trots att handlingen i sig inte medfört smärta. 

Med smärta avses ett fysiskt lidande som inte är allt för obetydlig. För att misshandel ska 

anses föreligga, trots att det inte har uppkommit någon kroppsskada eller sjukdom, krävs 

att den kroppsliga störningen inte varit allt för obetydlig eller hastigt övergående. Till 

misshandel räknas även att försätta någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd. Det 

sistnämnda avser till exempel en fullständig eller partiell förlamning eller bedövning av 

annans kropp.
39

 Gränsdragningen mellan ringa misshandel och misshandel av 

normalgraden preciseras i rättspraxis.
40

 Straffet för misshandel av normalgraden är 

fängelse i högst två år och för ringa fall böter eller fängelse i högst sex månader, 3:5 BrB.  

                                                 
37

 Det finns emellertid en lagstiftning mot könsstympning av kvinnor. Regeringen menar att könsstympning 

är en företeelse som har sin grund i bland annat föreställningen om att mäns heder är kopplad till kvinnors 

sexualitet. Se lag med förbud av könsstympning av kvinnor (1982:316), skr. 2007/08 s. 13. Se även SOU 

2012:35 där en kriminalisering av tvångs- och barnäktenskap föreslås. 
38

 De brott som anmäls mest vid hedersrelaterat våld kommer att behandlas i detta avsnitt, se 

Åklagarmyndigheten a. a. s. 51. 
39

 Holmqvist m.fl, Brottsbalken – en kommentar. Del I, Norstedts Juridik, 2009, s 3:27 ff. 
40

 Se bland annat NJA 1967 s. 237, NJA 2003 s. 537 och RH 1980:5.  
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I 3:6 BrB behandlas grov och synnerligen grov misshandel. Huruvida en misshandel är 

att anses som grov bedöms utifrån samtliga omständigheter vid brottet. I bestämmelsens 

första stycke anges emellertid vissa omständigheter som ska beaktas särskilt.
41

 I 3:6 st. 2 

BrB regleras synnerligen grov misshandel och vilka omständigheter som kan ligga till 

grund vid en sådan bedömning.
42

 Grov misshandel föranledar fängelse i lägst ett och 

högst sex år, synnerligen grov misshandel föranleder fängelse i lägst fyra och högst tio år. 

Åklagarmyndighetens utvecklingscentrums kartläggning av det hedersrelaterade våldet 

visar att det i hedersärenden förekommer, förutom ”ordinär” misshandel, att målsäganden 

misshandlas genom slag med tillhyggen. Tillhyggena har bland annat bestått av skor och 

sladdar. Målsäganden i hedersärenden har även blivit brända med uppvärmda gafflar eller 

knivar och fått hårtussar från huvudet bortslitna eller bortskurna.
43

  

Ett exempel på en särskild systematisk misshandel där gärningspersonerna haft ett 

hedersmotiv är Svea hovrätts dom den 29 maj 2008 i mål B 5548-07. I juni år 2008 

misshandlades en 20-årig kvinna, under tortyrliknande former, av sin far och bror. 

Upprinnelsen till misshandeln var att fadern och brodern fått vetskap om att kvinnan 

träffade en kille, vilket de inte accepterade. Bland annat turades brodern och fadern om 

att slå henne med en träpåk och en sladd över hela kroppen. Hovrätten dömde såväl 

brodern och fadern för bland annat grov misshandel och skärpte påföljden för de båda 

tilltalade. Brodern dömdes till fängelse i två år och åtta månader och fadern dömdes till 

fängelse i två år och fyra månader. Hovrätten menade att straffvärdet av de brott som 

begåtts mot kvinnan var väsentligt högre än vad tingsrätten utgått ifrån vid 

straffmätningen. Hovrätten anförde bland annat att misshandeln skett under 

tortyrliknande former. Särskilt anmärkningsvärt var kvinnas berättelse om hur hon flera 

gånger under misshandeln tappat medvetandet och därefter blivit väckt genom att få 

vatten hällt över ansiktet för att misshandeln skulle kunna fortsätta. Hovrätten anförde att 

det var frågan om en utdragen, plågsam och systematisk misshandel, som uppenbarligen 

hade i syfte att straffa kvinnan för hennes val av pojkvän. 

4.1.2 Olaga frihetsberövande 

I 4:2 BrB återfinns ett allmänt stadgande om frihetsberövande. I denna bestämmelse 

anges det att den som i annat fall än som sägs i 4:1 eller 4:1a BrB berövar en annan 

person dess frihet, genom att föra bort eller spärra in honom eller henne, döms för olaga 

frihetsberövande. Frihetsberövandet kan även ske på andra sätt än genom de fall som 

särskilt anges i straffbestämmelsen, det vill säga att föra bort eller spärra in någon. Som 

exempel på andra frihetsberövanden kan nämnas att någon binder annan eller ställer 

denne under bevakning. Att endast inskränka en annan persons rörelsefrihet, genom att 

exempelvis låsa någon ute ur dennes bostad, är däremot inte att anse som 

                                                 
41

 Se även prop. 1962:10, del B, s. 91. 
42

 Se prop. 2009:10/147 s. 37 f. 
43

 Åklagarmyndigheten a. a. a 8 f. 
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frihetsberövande.  Straffet för olaga frihetsberövande är fängelse i lägst ett år och högst 

tio år. Är brottet att anse som mindre grovt är straffet böter eller fängelse i högst två år. 

Huruvida ett olaga frihetsberövande bör anses vara mer eller mindre grovt beror främst 

på hur länge offret varit frihetsverövad. Förutom tidsaspekten måste även 

frihetsberövandets art och omständigheterna i övrigt beaktas.
44

 

Åklagarmyndighetens utvecklingscentrums kartläggning av det hedersrelaterade våldet 

visar att föräldrar i hedersärenden låser in sina döttrar eller sätter dem under bevakning så 

att de inte kan lämna sitt rum eller hemmet. Det har även hänt att släktingar till unga 

kvinnor tvingat med dem på till exempel bilfärder mot deras vilja.
45

 

Ett exempel på olaga frihetsberövande där gärningspersonerna haft ett hedersmotiv är 

Svea hovrätts dom den 9 oktober 2002 i mål B 7453-02. En ung kvinnas föräldrar och 

bror åtalades och dömdes för att de under tre dagar berövat henne friheten genom att 

hålla henne instängd i den gemensamma bostaden och hindrat henne från att ta sig ut 

därifrån. Bakgrunden till det inträffade var att den unga kvinnan hade en pojkvän utan 

föräldrarnas vetskap. Hon blev gravid och gjorde abort. När det hela kom till familjens 

kännedom låste hennes mor in henne i lägenheten. Både hennes mor och bror spottade på 

henne och hotade henne till livet. Hon fick under de tre dagar som hon hölls inlåst endast 

ligga på golvet, då de tilltalade ansåg att hon var en ”smutsig hora”. Hon fick inte yppa 

sig och den första dagen nekades hon mat och dryck. Efter tre dagar lyckades hon fly. I 

hovrätten lämnade den unga kvinnan emellertid en helt annan berättelse till det inträffade 

än vad hon hade gjort vid förhör i tingsrätten. Hon hävdade nu att hon själv låst in sig för 

att hon var sur på sin familj. Åklagaren åberopade uppspelning av kvinnans tidigare 

förhör i tingsrätten och hävdade att den unga kvinnan måste ha fått kännedom om att 

hennes moster skållats till döds efter att hon, enligt familjens mening, gift sig med fel 

man. Hovrätten lämnade den unga kvinnans nya uppgifter utan avseende och biföll bland 

annat åtalet för olaga frihetsberövande. Vad gäller faderns delaktighet hade han själv i 

tingsrätten berättat att han var familjens överhuvud, att han hade varit införstådd med vad 

som skedde och att hans godkännande av detta var en förutsättning för att 

frihetsberövandet skulle kunna fortgå. Med beaktande av detta ansågs han därför ha 

medverkat till brottet i sådan grad att han var att anse som medgärningsman. 

4.1.3 Olaga hot 

I 4:5 BrB stadgas straff för vissa fall av hot, oavsett om hotet används som medel för 

tvång eller utan sådant syfte. Straffbestämmelsen syftar främst till att bereda straffrättsligt 

skydd för vissa angrepp mot en persons känsla av trygghet till person och egendom. 

Enligt 4:5 BrB ska den som riktar vapen mot annan eller annars hotar med brottslig 

gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen 

eller annans säkerhet till person eller egendom dömas för olaga hot. Det räcker således 

                                                 
44

 Holmqvist m.fl. a. a. s. 4:5 f. 
45

 Åklagarmyndigheten a. a. s. 32. 
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med att hotet är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för att hotet ska 

verkställas. Bestämmelsen om olaga hot fäster således framför allt avseende vid hur 

situationen har uppfattats från den hotades synpunkt. Det krävs inte att den hotade blir 

rädd för att straffbestämmelsen ska aktualiseras, däremot omfattar inte bestämmelsen 

sådana fall då det för den hotade var uppenbart att hotet inte kunde vara allvarligt menat. 

Hotet måste ha kommit till den hotades kännedom för att bestämmelsen ska aktualiseras. 

Ansvar för olaga hot kan även komma i fråga då den hotade fått kännedom om hotet från 

en tredje person. Straffet för olaga hot är böter eller fängelse i högst ett år. Straffet för 

grovt olaga hot är, enligt 4:3 2 st. BrB, fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.  

Vid bedömningen om ett olaga hot är att anse som grovt kan rätten beakta vilken 

innebörd hotet har haft, om hotet riktats mot någon med en särskilt skyddslös ställning 

eller om det rör sig om upprepade allvarliga hot.
46

 

Olaga hot är vanligt förekommande i hedersärenden. Hoten består främst av dödshot, hot 

om misshandel samt hot om att föra bort den unga kvinnan till hemlandet där hon ska 

giftas bort. I Åklagarmyndighetens utvecklingscentrums kartläggning av hedersrelaterat 

våld lyfts det fram att hot, vid hedersrelaterat våld, inte alltid uttrycks verbalt. Oftast 

handlar det om underförstådda hot, som kan ta sig uttryck bland annat genom 

symbolhandlingar. Ett exempel på detta är om en person får en röd ros, inom vissa kretsar 

utgör det ett direkt dödshot och innebär att personen som fått rosen ska dö. Saknas det 

kunskap om vad dessa symbolhandlingar betyder för de inblandade är det svårt att ta till 

sig detta.
47

 

Ett exempel på olaga hot där gärningspersonerna haft ett hedersmotiv är Svea hovrätts 

dom den 23 oktober 2003 i mål B 6357-03. En man, A, åtalades för att utanför de fyra 

målsägandens bostad, med ett pistolliknande föremål i handen, ha uttala att han skulle 

döda dem. Den tilltalades yngre bror, B, åtalades för att tidigare samma natt hotat att 

döda den manliga målsäganden om denne hindrade B från att ta med sig de övriga tre 

målsäganden, som var kvinnliga släktingar till B och A, från lägenheten. B åtalades även 

för att ha hotat sina tre kvinnliga släktingar med att han och brodern skulle döda eller 

skada dem om de inte följde med. Bakgrunden till denne händelse var att de tre flickorna 

hade flyttat till sin mor, efter att deras far hade dött. Detta var inte omtyckt av A och B, 

som var släktingar till flickornas far, eftersom deras mor var sambo med en man som inte 

tillhörde släkten. Den ena flickan blev så skrämd av hotelserna att hon fick psykiska 

besvär i form av att hon slutade tala. Hovrätten anförda bland annat att rätten blivit 

övertygad om att bröderna försökt utöva en kulturell betingad makt för att tvinga sina tre 

unga kvinnliga släktingar till social underkastelse, i detta fall beträffande boende. 

Hovrätten ansåg även att gärningarna hade en så kallad hederskaraktär och ett mycket 

högt straffvärde. Såväl A som B dömdes för olaga hot. A dömdes till ett års fängelse.
 
 

                                                 
46

 Holmqvist m.fl. a. a. s. 4:22 ff.  
47

 Åklagarmyndigheten a. a. s. 36.  
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4.2 Påföljdsbestämning 

Påföljdsbestämning utgör den gemensamma termen för påföljdsval och straffmätning. De 

centrala bestämmelserna för påföljdsbestämningen återfinns i 29 och 30 kap. BrB. Sedan 

brottsrubriceringen har fastslagits ankommer det på domstolen att bestämma vilken 

påföljd som ska följa på brottet.  De bestämmelser som reglerar påföljdsval finns i 30 

kap. BrB. Emellertid förutsätter i princip varje påföljdsval att en ungefärlig straffmätning 

har gjorts enligt 29 kap. BrB. Vid straffmätningen bestäms vart brottet ska placeras på 

den aktuella straffskalan. Utgångspunkten är den straffskala som anges i den aktuella 

straffbestämmelsen. Rätten ska sedan, inom ramen för denna straffskala, bestämma 

brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde. Straffvärdebedömningen utgör 

grunden för påföljdsbestämningen och sker utifrån bestämmelserna i 29:1-3 BrB. 

Straffvärdet utgör sålunda en funktion av gärningens skadlighet eller farlighet och den 

brottsliges skuld så som den har kommit till uttryck i gärningen. Domstolen ska vid 

straffmätningen, utöver straffvärdet, även beakta om den tilltalade tidigare har fällts för 

brott, 29:4  BrB, och om det föreligger så kallade billighetsskäl, 29:5 BrB. Om den 

tilltalade var under 21 år när gärningen begicks ska även dennes ungdom beaktas vid 

straffmätningen, 29:7 BrB.
48

  

4.2.1 Straffvärde 

Brottets eller brottslighetens straffvärde utgör utgångspunkten för påföljdsbestämningen. 

Påföljdsbestämningen är baserad på en proportionalitetsprincip, det vill säga att 

proportionalitet ska råda mellan brottet och det straffrättsliga ingripandet. Brottets svårhet 

placeras i centrum och en direkt följd av detta är att det ska råda ekvivalens, vilket 

innebär att lika brott ska ges lika stränga påföljder.
49

 Vid straffvärdebedömningen 

tillämpas bestämmelserna i 29:1-3 BrB. 

29:1 st. 2 BrB utgör utgångspunkten för straffvärdebedömningen. Där anges det vilka 

omständigheter som ska beaktas vid bedömningen av straffvärdet. På det objektiva planet 

rör det sig om vilken skada, kränkning eller fara som gärningen har medfört. Uttrycket är 

avsett att uppfattas i vid mening. Rätten ska således bedöma i vilken utsträckning det 

straffskyddade intresset har blivit angripet genom den aktuella gärningen.
50

 De objektiva 

omständigheterna vid brottet bildar en naturlig utgångspunkt vid 

straffvärdebedömningen. I förarbetena framhålls emellertid att de subjektiva 

omständigheterna vid straffvärdebedömningen ofta kan ha en större betydelse än de 

objektiva omständigheterna. Detta har kommit till uttryck genom att det i 29:1 st. 2 BrB 

anges att vad den tilltalade insett eller borde ha insett om de objektiva omständigheterna 

och de avsikter eller motiv denne har haft ska tas i beaktande. Omständigheter som inte 

                                                 
48

 Borgeke, M, Att bestämma påföljd för brott, Norstedts Juridik, uppl. 2:1, 2012, s. 36 ff och Jareborg, N, 

och Zila, J, Straffrättens påföljdslära, uppl. 3, Norstedts Juridik, 2010, s. 103. 
49

 Borgeke, M, a. a. s. 123 f. 
50

 Borgeke, M, a. a. s. 124. 
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täcks av gärningspersonens uppsåt eller oaktsamhet får inte beaktas vid 

straffvärdebedömningen. I förarbetena anges det även att en impulshandling normalt inte 

har samma straffvärde som en planerad handling och att två likartade gärningar kan 

bedömas helt olika med hänsyn till att det bakomliggande motivet skiljer sig åt.
51

 

Den sista meningen i 29:1 st. 2 BrB anger att det vid straffvärdebedömningen särskilt ska 

beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt ingrepp på någons liv eller hälsa eller 

trygghet till person. Denna mening infördes i paragrafen den 1 juli 2010. Syftet med detta 

tillägg är att åstadkomma en höjd straffnivå för allvarligare våldsbrott.
52

 Lagstiftarens 

valda metod för att uppnå detta syfte har emellertid utsatts för viss kritik.
53

 

Väldigt ofta innehåller straffbestämmelserna olika omständigheter som påverkar 

bedömningen av till vilken grad av ett gradindelat brott som den aktuella gärningen hör. 

Dessa omständigheter benämns som brottsinterna faktorer medan de omständigheter som 

tas upp i 29:1-3 BrB benämns som brottsexterna faktorer. Grundtanken är att domstolen 

måste undvika att en omständighet räknas två gånger till den tilltalades nackdel: först vid 

placeringen i en viss svårhetsgrad och sedan vid straffvärdebedömningen. På samma sätt 

ska den tilltalade inte kunna tillgodoräkna sig en viss förmildrande omständighet två 

gånger.
54

  

Som det har nämnts ovan utgör 29:1 st. 2 BrB utgångspunkten vid 

straffvärdebedömningen. Denna bestämmelse kompletteras av 29:2 och 29:3 BrB. De 

försvårande omständigheterna behandlas i 29:2 BrB och utgör faktorer som påverkar 

straffvärdet i höjande riktning. I 29:3 BrB behandlas förmildrande omständigheter som 

kan sänka straffvärdet. Varken 29:2 eller 29:3 BrB innehåller någon uttömmande 

uppräkning av de faktorer som rätten kan beakta, det är snarare en exemplifiering av de 

väsentligaste och mest förekommande omständigheter. Det innebär att även andra 

faktorer kan komma att beaktas och tillmätas lika stor betydelse som de som omnämns i 

29:2 och 29:3 BrB.
55

 Det bör även understrykas att det inte i några förarbeten talas om 

heder eller kultur som en förvårande eller förmildrande omständighet. 

29:2 p. 1-8 BrB tar upp de vanligaste och mest väsentligaste omständigheter, hänförliga 

till det konkreta brottet, som skärper en gärnings straffvärde. Den 1 juli 2010 trädde en 

lagändring i kraft som medförde att de kvalificerande rekvisiten i 29:2 p.1- 4 BrB togs 

bort eller ändrades. Detta gjordes i syfte att öka spännvidden vid straffmätningen.
56

 

Utöver de faktorer som tas upp i p. 1-8  kan det även förekomma andra omständigheter 

som påverka straffvärdet i höjande riktning.
57

 Nedan presenteras en kortfattad 

                                                 
51

 Prop. 1987/89:120 s. 180 f. 
52

 Prop. 2009/10:147 s. 47 
53

 Se Jareborg, N och Zila, J, a. a. s. 103. 
54

 Jareborg, N, Zila, J, a. a. s. 111 f. 
55

 Prop. 1987/88:120, s. 81-83. 
56

 Prop. 2009/10:147 s. 48. 
57

 Prop. 1987/88:120 s. 81 f. 
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redogörelse av de försvårande omständigheter, enligt 29:2 BrB, som kan komma att 

aktualiseras i fall som rör hedersrelaterat våld.  

Enligt 29:2 p. 3 BrB ska det ses som en försvårande omständighet om den tilltalade har 

utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller svårigheter att värja sig. Denna 

bestämmelse åsyftar att slå fast att bland annat brott som har begåtts mot barn, 

handikappade eller äldre oftast har ett högre straffvärde än brott som begås mot vuxna 

och friska personer. Denna punkt kan oftast aktualiseras vid hedersrelaterat våld i det fall 

äldre släktingar utövat våld mot yngre släktingar, även om de yngre släktingarna är över 

18 år.
58

 

Har den tilltalade förmått någon annan att medverka till brottet genom tvång, svek, eller 

missbruk av hans eller hennes ungdom, oförstånd eller beroende ställning ska detta enligt 

29:2 p. 5 BrB anses vara en försvårande omständighet. Har någon förmåtts att medverka 

till ett brott på det ovan nämnda sättet får straffet för denna person, enligt 23:5 BrB, sättas 

under det minimistraff som annars gäller för brottet. Bestämmelsen i 29:2 p. 5 och 23:5 

BrB utgör således varandras motsatta spegelbild. Har en medverkande utsatts för en 

sådan stark påverkan att det är att betrakta som en förmildrande omständighet enligt 23:5 

BrB utgör detta i regel en försvårande omständighet för en annan medverkande, 29:2 p 5 

BrB.
59

 Vid hedersrelaterat våld är gärningspersonerna såväl äldre som yngre 

släktmedlemmar till målsäganden. I familjer där hedersmentaliteten existerar råder en 

starkt patriarkalisk familjestruktur. Det är inte bara kvinnorna som är underordnande 

männen, även de yngre familjemedlemmarna måste underordna sig de äldre. Detta 

innebär att det för en yngre familjemedlem normalt är helt uteslutet att gå emot en äldre 

och inte vara denne till lags. Har det i ett hedersärende blivit klarlagt att familjestrukturen 

är starkt patriarkalisk och att gärningspersonen varit helt införstådd med detta, är det inte 

orimlig att anta att gärningspersonen utnyttjat sin yngre släkting på det sätt som anges i 

29:5 p. 5 BrB.
60

 

Har ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan 

grupp av person på grund av bland annat ras, hudfärg, sexuell läggning eller annan 

liknande omständighet, är det att betrakta som en försvårande omständighet enligt 29:2 p. 

7 BrB.
61

 Lagstiftaren har genom denna bestämmelse velat markera att brott som begås 

med bland annat ett rasistiskt motiv har ett särskilt högt straffvärde. 29:2 p. 7 BrB är 

tillämplig även om det huvudsakliga syftet till att brottet begicks inte var något av de 

                                                 
58

 Prop. 1987/88:120 s. 83 och Åklagarmyndigheten a. a. s. 46, se även avsnitt 2.1.1 och 2.1.3. 
59

 Borgeke, M, a. a. s. 159.  
60

 Åklagarmyndigheten a. a. s. 46. 
61

 Under 2011 uppgick det totala antalet anmälningar som identifierats som hatbrott till drygt 5 490. Av 

dessa anmälningar bedömdes 72 procent (knappt 3 940) ha främlingsfientliga/rasistiska motiv, 16 procent 

(drygt 850) ha homofobiska, bifobiska eller heterofobiska motiv, 12 procent (drygt 650) ha antireligiösa 

motiv (islamfobiska, antisemitiska, kristofobiska och övrigt antireligiösa) och 1 procent (drygt 50) ha 

transfobiska motiv. Se Brå, Hatbrott 2011 – statistik över polisanmälningar med identifierade 

hatbrottsmotiv, 2012:14, s. 11.   
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uppräknade motiven.
62

 När det gäller det hedersrelaterade våldet blir offren utsatt för våld 

och annan kränkande behandling på grund av deras levnadssätt. 29:2 p. 7 BrB tar inte upp 

kränkning på grund av offrets levnadssätt. Det utesluter emellertid inte att domstolen kan 

tillmäta hedersmotivet lika stor betydelse som de omständigheter som omnämns i 29:2 p. 

1-8 BrB.
63

 

Om syftet med ett brott har varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess 

förhållande till en närstående person utgör detta en försvårande omständighet enligt 29:2 

p. 8 BrB. Denna punkt infördes i i 29:2 BrB år 2003. Syftet var att skapa ett mer 

heltäckande skydd för barn som far illa och att markera att brotts som begås mot 

närstående barn bör leda till ett skärpt straffvärde. Med barn avses personer under 18 år. 

Som närstående räknas, förutom föräldrar, även exempelvis far- och morföräldrar, 

mostrar och farbröder.
64

 Vid hedersrelaterat våld kan gärningspersonen vara, förutom far 

och make, en manlig släkting såsom exempelvis en bror, morbror eller farbror. Det kan 

även förekomma kvinnliga förövare såsom mödrar och andra kvinnliga släktingar. Det 

innebär att gärningspersonen och offret i princip alltid är närstående vid hedersrelaterat 

våld.
65

 

Utöver dessa försvårande omständigheter pekar Åklagarmyndighetens 

utvecklingscentrum på ett par andra omständigheter som är vanligt förekommande i 

hedersärenden och som borde påverka straffvärdet i skärpande riktning. Det rör sig om att 

målsäganden vid hedersbrott oftast berövas möjligheten att bo kvar hemma tillsammans 

med sin familj, att målsäganden måste byta skola och att målsäganden inte kan ha kontakt 

med sin familj eller vänner under lång tid, i vissa fall kan kontakten med familjen aldrig 

återupptas.
66

 

De förmildrande omständigheter som tas upp i 29:3 BrB torde knappast kunna tillämpas i 

fall som rör hedersrelaterat våld.
67

  

4.2.2 Påföljdsval 

Efter att straffvärdet fastställts ska rätten bestämma vilken påföljd som ska dömas ut. De 

centrala reglerna för påföljdsval finns i 30 kap. BrB. I 30:1 BrB anges de olika 

påföljdernas inbördes stränghet. Av bestämmelsen i 30:1 och 1:5 BrB går det att utläsa att 

fängelse är en svårare påföljd än böter och en svårare påföljd än villkorlig dom och 

skyddstillsyn. För vissa brott stadgas olika typer av påföljder, så som exempelvis vid 

olaga hot där straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Har rätten kommit fram till att 

böter inte är ett tillräckligt ingripande straff för det begångna brottet ska bestämmelsen i 

30:4 BrB tillämpas. Enligt 30:4 1 st. 1 m. BrB råder det en presumtion emot fängelse. 
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65

 Se avsnitt 2.1.3. 
66

 Åklagarmyndigheten a. a. s. 46. 
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Påföljdsbestämningen bygger således på en humanitetsprincip vilket innebär att fängelse 

ska väljas i sista hand, då det inte är möjligt att döma till en annan påföljd. 

Humanitetsprincipen innebär även att övriga påföljder, möjligtvis med undantag för 

överlämnande till särskild vård för unga enligt 32 kap. BrB, ska tillämpas så att en så 

lindrig påföljd som möjligt väljs. I 30:4 2 st. BrB anges de omständigheter som kan bryta 

presumtionen emot fängelse. Dessa omständigheter är brottslighetens straffvärde och art 

och den tilltalades tidigare brottslighet. Uppräkningen i 30:4 2 st. BrB är uttömmande och 

innebär att några andra skäl, än de som anges i bestämmelsen, inte får användas för 

fängelse. Är fängelse den enda påföljden som kan följa av brottet ska därefter en slutlig 

straffmätnings ske.
68

   

4.2.3 Straffmätning 

Vid straffmätningen bestämmer rätten var på den aktuella straffskalan som det begångna 

brottet ska placeras.  Enligt 29:1 st. 1 BrB ska straff bestämmas inom ramen för den 

tillämpliga straffskalan efter brottet eller den samlade brottsligshetens straffvärde. 

Tillämplig straffskala i det enskilda fallet framgår normalt av den aktuella 

brottsbeskrivningen. Rätten ska vid straffmätningen, utöver straffvärdet, även beakta 

bestämmelserna i 29:4, 29:5 och 29:7 BrB, om detta inte har gjorts i tillräcklig stor grad 

vid påföljdsvalet. Har den tilltalade återfallit i brottslighet kan detta utgöra en grund för 

en strängare straffmätning enligt 29:4 BrB. 29:5 BrB tar upp ett antal omständigheter, det 

så kallade billighetsskälen, som kan föranleda strafflindring.  Alla dessa omständigheter 

är knutna till den tilltalades person. Var den tilltalade under 21 år vid gärningstillfället 

ska även hans eller hennes ungdom beaktas vid straffmätningen, 29:7 BrB. Denna 

bestämmelse leder i princip alltid till att straffet sätts lägre än för den som är fullt 

straffmyndig.
69

 

En fråga som kan diskuteras vid straffmätningen är om det faktum att gärningspersonen 

vuxit upp i en kultur med andra värderingar kan ses som en förmildrande omständighet 

enligt 29:5 p. 8 BrB. De så kallade billighetsskälen i 29:5 BrB är bland annat hänförliga 

till gärningsmannens person. I RH 1990:125 berövade den tilltalade sin hustru livet efter 

att han fattat misstanke om att hon varit otrogen mot honom. Tingsrätten dömde den 

tilltalade för mord till tio års fängelse och han utvisades ur riket, med förbud att återvända 

under tio år. Den tilltalade överklagade domen och anförde i hovrätten att det i hans 

hemland, Libanon, ses som en förmildrande omständighet om en man berövar sin otrogna 

hustru livet. Den tilltalade var av den uppfattningen att rätten borde ta hänsyn till detta 

vid brottsrubriceringen och straffmätningen. Hovrätten fann inte anledning att frångå 

tingsrättens bedömning av brottsrubriceringen och straffmätningen. Den tilltalades 

anförda skäl om strafflindring med hänvisning till hans hemlands lagstiftning beaktades 

inte av hovrätten. Som skäl för detta menade hovrätten att de omständigheter som den 
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tilltalade anförde som grund för strafflindring enligt 29:5 p. 8 BrB inte var tillräckliga för 

att gå under straffminimum beträffande det brott denne gjort sig skyldig till. Detta gällde 

oavsett vad libanesisk rätt kunde antas innehålla beträffande den aktuella gärningen. 

I fall av hedersrelaterat våld bör gärningspersonens hänvisning till kulturella sedvanor 

inte kunna leda till strafflindring. Dels för att den straffrättsliga bedömningen ska ske 

enligt det svenska rättssystemet och dels för att det hedersrelaterade våldet strider mot 

grundläggande mänskliga rättigheter.
70

 Det är enligt min mening svårt att se hur den 

kulturella aspekten av hedersrelaterat våld kan ses som en förmildrande omständighet vid 

påföljdsbestämningen. Detta eftersom gärningarna sker för att bestraffa främst flickors 

och kvinnors ”olydnad” och för att tvinga dem till social underkastelse. Sverige är även 

förpliktade, enligt FN-resolutionen om avskaffande av brott mot kvinnor i hederns namn, 

att bekämpa det hedersrelaterade våldet. Att bedöma gärningspersonens kulturella 

invändningar som en förmildrande omständighet skulle således stå i strid med Sveriges 

internationella åtaganden.  

                                                 
70
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5 Bör frågan om hedersrelaterat våld lyftas upp på 

lagstiftningsnivå? 

Även om hedersrelaterat våld inte längre är ett nytt begrepp för rättsväsendet innehåller 

svensk rätt inte någon straffbestämmelse som särskilt tar sikte på hedersrelaterat våld. För 

att undersöka om frågan bör lyftas upp på lagstiftningsnivå måste straffrättens syfte 

belysas. Lagmotiven bakom införandet av straffbestämmelsen grov kvinnofridskränkning 

kan även tjäna som utgångspunkt vid en sådan diskussion. I den allmänna debatten har 

frågan om hedersrelaterat våld väckt stor uppmärksamhet. Det som främst har kommit att 

prägla debatten är om det hedersrelaterade våldet är en kulturellt betingad företeelse eller 

om det endast är att betrakta som mäns våld mot kvinnor.
71

 De olika 

förklaringsmodellerna kan vara nödvändiga för att skapa en djupare förståelse för vad 

som ligger bakom det hedersrelaterade våldet. Hur man väljer att förklara och tolka 

våldet kan i sin tur påverka vilka politiska lösningar som kan tänkas vidtas.  

5.1 Syftet med kriminalisering 

För att kunna diskutera frågorna om hedersrelaterat våld bör lyftas upp på 

lagstiftningsnivå och om detta är rätt metod för att bekämpa denna typ av våld måste man 

förstå syftet bakom straffrätten och varför vissa handlingar kriminaliseras. 

Straffrättens syfte har av tradition diskuterats utifrån två motsatta teorier; 

preventionsteorier och vedergällningsteorier. Den grundläggande frågan är huruvida man 

bestraffar för att det inte ska syndas (i framtiden) eller därför att det har syndats (i dåtid). 

Båda dessa teorier har blivit föremål för konkretisering och problematisering. De 

allmänpreventiva tankegångarna har framförallt kritiserats för att de, om det visar sig ha 

effekt, ytterst legitimerar bestraffning av den oskyldige. Vedergällningsteorierna har 

framförallt kritiserats för att de till synes ger stöd för tillfogande av lidande även om det 

är meningslöst. Asp, Ulväng och Jareborg menar att straffrättens övergripande syfte är 

prevention, vi kriminaliserar för att hindra att skadliga gärningar begås. De preventiva 

effekterna uppnås emellertid genom en i allt väsentligt tillbakablickande verksamhet som 

främst bygger på förtjänst- och rättviseprinciper.
72

  

På ett övergripande plan bygger således straffrättssystemet på allmänpreventiva 

tankegångar. Kriminaliseringens syfte är att förhindra vissa gärningar som är att anse som 

oönskade. Med andra ord ska existensen av lagens straffhot påverka 

samhällsmedborgarnas handlingar i önskvärd riktning. Denna påverkan kan i sin tur ske 

på olika sätt, bland annat genom avskräckning, moralbildning och vanebildning. En viss 

kriminaliserad gärning kan påverka medborgarnas beteende på olika sätt. Det saknas 
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därför anledning att tala om att det ena sättet att påverka skulle vara mer primärt i 

förhållande till det andra. När det gäller avskräckning är tanken att risken att drabbas av 

straff ska verka som ett handlingsskäl och förhindra de skäl som den enskilde har för att 

agera på ett sätt som är skadligt för andra eller för samhället.  Vid sidan av avskräckning 

kan straffhot, till viss del, ha en moralbildande och vanebildande inverkan på 

medborgarna. Normer som berör vad som är klandervärt internaliseras, de blir privata, 

främst genom informell social kontroll i en större eller mindre grupp, till exempel inom 

familj och skola. Det finns även anledning att belysa kriminaliseringens expressiva 

funktion, dess symbolfunktion. Genom att en gärning kriminaliseras utpekas den som 

socialt förkastlig. Att kriminalisera en gärning är det mest påtagliga sättet för statsmakten 

att markera för medborgarana att ett visst handlingssätt inte är förenligt med en önskvärd 

social ordning. Detta beror på att straffet till sin natur är repressivt. Kriminalisering bör 

emellertid utgöra den sista utvägen för att komma till rätta med ett problem då straff 

utgör en kraftig samhällsreaktion.
73

 

Ett tydligt exempel som visar straffrättens påverkan på människors handlande är Sveriges 

kriminalisering av barnaga. År 1979 införde Sverige, som första land i värden, ett tillägg i 

föräldrabalken som förbjöd barnaga, se 6:1 FB. Det som var revolutionerande med denna 

bestämmelse var att den öppnade upp för ett barnperspektiv och förbjöd aga mot barn, 

något som tidigare ansågs som socialt acceptabelt så länge det skedde i uppfostrande 

syfte.74 

5.2 Debatten om hedersrelaterat våld – olika förklaringsmodeller 

Hedersmorden på Pela och Fadime utgjorde startpunkten för en polariserad och 

känslofylld debatt om hedersrelaterat våld.
75

  Hedersrelaterat våld är ett omdebatterat 

begrepp som har genererat frågor om normalitet och avikelser, svenskhet och integration. 

Frågan om hedersrelaterat våld bör erkännas i den svenska strafflagstiftningen har inte 

blivit föremål för någon närmare debatt. Det är framför allt förklaringarna till våldet som 

är omdebatterat, inte våldsutövandets former. Två huvudsakliga förklaringsmodeller och 

perspektiv har gjort sig gällande i debatten om hedersrelaterat våld; könsperspektivet och 

kulturperspektivet.
76
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Könsperspektivet betraktar det hedersrelaterade våldet utifrån en universalistisk förståelse 

av mäns våld mot kvinnor. Utsatta invandrarkvinnors situation tolkas på samma sätt som 

annat patriarkalt våld mot kvinnor.  Förespråkare för denna förklarningsmodell menar att 

våldet mot kvinnor och deras situation inte kan förstås om det inte sätts in i ett 

samanhang av manlig strukturell överordning. Det poängteras även att hedersrelaterat 

våld handlar om just våld. Många feminister menar att om hedersrelaterat våld diskuteras 

inom ramen för en kulturell kontext kommer denna typ av våld att framstå som exotisk, 

väsensskild och mer förkastlig än västerländska mäns våld mot kvinnor.  

Könsperspektivet betraktar det patriarkala våldet som universellt, mäns våld mot kvinnor 

ses som ett globalt strukturellt problem. Hederskod eller hederskultur är inte föremål för 

någon analys inom detta perspektiv, fokus ligger snarare på vilka likheter som finns 

mellan hedersrelaterat våld och mäns våld mot kvinnor.
77

 

Det kulturella perspektivet förklara våldet genom att sätta kulturella och 

värderingsmässiga skillnader i centrum. Enligt detta perspektiv grundar sig våldet på en 

så kallad hedersideologi. Våldet betraktas främst som ett uttryck för en specifik icke-

västerländsk hederskultur genomsyrad av patriarkala värderingar.
78

 Socialantropologen 

Unni Wikan, en av de ledande nordiska forskarna på området, menar att hedersbegreppet 

inte kan tolkas ur en svensk eller europeisk kontext. Wikan menar att innebörden av 

heder är alltför urvattnat i Europa. Hon använder sig istället av ett hedersbegrepp som tar 

sig utgångspunkt i vad hon kallar en hedersideologi. Inom denna hedersideologi återfinns 

en hederskod, vilket är en uppsättning regler som definierar vad som tillför heder och vad 

som skadar hedern. I förhållande till dessa regler kan heder inte bara vinnas, den kan 

även förloras. Heder handlar i dessa samanhang om rätt till respekt. Så länge hederskoden 

följs har mannen rätt till sin heder, enligt Wikan. Våldet måste betraktas utifrån en 

kulturell kontext där en specifik hedersideologi upprätthålls.
79

 Även antropologen Mikael 

Kurkiala menar att hedersrelaterat våld ska ses som en kulturspecifik företeelse.
80

 En av 

de första svenska studierna som behandlar hedersrelaterat våld och tvångsäktenskap är 

rättssociologen Astrid Schlytters Rätten att själv få välja från år 2004. I likhet med 

Wikan intar Schlytters forskning ett kulturellt perspektiv på problemet med 

hedersrelaterat våld. Fokus ligger på normer och värderingar vid förklaringen av 

förekomsten av hedersrelaterat våld.
81

  

Masoud Kamali, professor i socialt arbete, menar att det inte existerar någon 

hederskultur. Begreppet hedersmord betraktar han som ett etnocentriskt och rasistiskt 

fenomen och menar att ändamålet med detta begrepp är att marganalisera människor med 

                                                 
77

 NCK a. a. s. 25 ff.  
78

 NCK a. a. s. 18.   
79

 Wikan, U, a. a. s. 65 ff och s. 92.  
80

 Kurkiala, M, a. a. s. 187. 
81

 Schlytter, A, Rätten att själv få välja, Studentlitteratur, 2004, s. 14. 



26 

 

invandrarbakgrund.
82

 Kamali anför även att det är problematiskt att förklara 

hedersrelaterat våld med hjälp av kulturella förklaringsmodeller eftersom det enligt 

honom kan leda till att kvinnoförtyck förläggs till andra grupper och religioner. Det kan i 

sin tur leda till diskriminering och stigmatisering av personer med invandrarbakgrund. 

Enligt Kamali begås dessa mord av socialt avvikande personer. Mordens underliggande 

logik bör sökas i en sjuk människas livshistoria och inte i en kollektiv värdegemenskap.
83

 

FN har främst diskuterat frågan om hedersrelaterat våld som brott mot de mänskliga 

rättigheterna.
84

 FN:s speciella rapportör om våld mot kvinnor förde år 1999 för första 

gången fram hedersbrott i sin årliga rapport.
85

 Hedersbrott anses inom FN utgöra 

kulturellt betingade handlingar som utförs inom familjen.
86

 FN:s dåvarande speciella 

rapportör om våld mot kvinnor, Radhika Coomaraswamy, drev i slutet av 1990-talet ett 

arbete med att få in hedersmord, tvångsäktenskap och andra handlingar som hon 

benämner som ”cultural practices in the family” som viktiga delfrågor inom ramen för 

mäns våld mot kvinnor. Radhika menade att dessa frågor tidigare viftades bort som 

kulturella sedvänjor som det internationella samfundet var tvunget att visa tolerans 

inför.
87

 

5.3 En jämförelse med kriminaliseringen av grov kvinnofridskränkning 

De lagmotiv som låg bakom införandet av brottet grov kvinnofridskränkning kan tjäna 

som utgångspunkt vid diskussionen om ett eventuellt införande av en egen 

brottsrubricering för brott som begås med ett hedersmotiv. Nedan kommer de 

grundläggande lagmotiven bakom införandet av brottet grov kvinnofridskränkning 

presenteras och vilka paralleller som kan dras mellan dessa och en eventuell särreglering 

av hedersrelaterat våld.   

År 1998 infördes brotten grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning i BrB. 

Bestämmelsen är unik till sin konstruktion då flera enskilda, i sig straffbara, gärningar 

tillsammans kan utgöra ett grovt brott, 4:4a BrB. Straffbestämmelsen om grov 

kvinnofridskränkning tar sikte på upprepade kränkningar i form av vålds-frids- eller 

sexualbrott som en man begår mot en kvinna och är utformad på ett sådant sätt att den 

underlättar åtal av gärningsmän som upprepat kränkt en närstående kvinna, 4:4 a 2 st. 

BrB.
88
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Vid införandet av brottet grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning anförde 

regeringen att det var angeläget att ytterligare markera allvaret i sådan brottslighet som 

begås mot personer i nära relationer. Varför grov kvinnofridskränkning blev en egen 

brottsrubricering motiverades med att det ansågs värdefullt att skilja ut sådana handlingar 

som begåtts av män mot kvinnor som de är eller varit gifta med eller som de bor eller har 

bott med under äktenskapsliknande förhållanden. Lagstiftaren anfördet att det genom en 

särskild brottsrubricering för dessa fall skulle markeras att brott av förevarande slag mot 

en närstående kvinna utgjorde en särskild form av kränkning. En sådan särskiljning 

ansågs även kunna vara ett värdefullt bidrag till att synliggöra och kartlägga omfattningen 

av mäns våld mot kvinnor.89 

Lagstiftaren har således infört brottsrubriceringen grov kvinnofridskränkning med 

motiveringen att det är betydelsefullt att skilja ut sådana handlingar som begås av män 

mot kvinnor de är eller har varit gifta med eller som de bor eller har bott med under 

äktenskapsliknande förhållanden. Frågan är emellertid om inte det är lika angeläget att 

markera allvaret med hedersrelaterat våld på samma sätt som lagstiftaren markerade 

allvaret med mäns våld mot kvinnor. Det hedersrelaterade våldet skiljer sig på många 

viktiga punkter från våld i nära relationer, i allmänhet, och mäns våld mot kvinnor, i 

synnerhet.
90

 Precis som vid grov kvinnofridskränkning skulle införandet av en särskild 

brottsrubricering för hedersbrott markera den särskilda form av kränkning som 

hedersrelaterat våld innebär. En särreglering av hedersrelaterat våld skulle, precis som 

vid införandet av brottsrubricering av grov kvinnofriskränkning, kunna bidra till att 

synliggöra och kartlägga problemet med hedersrelaterat våld. Så som det har blivit belyst 

under avsnitt 3.3 råder det en okunskap om problematiken kring hedersrelaterat våld. En 

orsak till den bristande kunskapen kan bero på att hedersrelaterat våld saknar en egen 

brottsrubricering och en vedertagen definition. En särreglering skulle därför kunna leda 

till att öka samhällets och de olika berörda myndigheternas medvetenhet om problemet. 

Slutsatsen är således att hedersrelaterat våld, med dess särprägel, bör särskiljas från andra 

typer av våld. 

5.4 Analys varför bör hedersrelaterat våld tydligare uppmärksammas 

Debatten om hedersrelaterat våld har under lång tid varit starkt polariserad. Det är främst 

köns- och kulturperspektivet som har gjort sig gällande i denna debatt. De olika 

förklaringsmodellerna kan bidra till att skapa en djupare förståelse för vad som ligger 

bakom det hedersrelaterade våldet. Denna kunskap kan sedan användas för att förebygga 

uppkomsten av den här typen av våld. Det är även viktigt att analysera och granska de 

olika förklaringsmodellerna till våldet eftersom de tolkningar som ges även kommer 

påverka vilka politiska lösningar som kan tänkas vidtas. 
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Den förklaringsmodell som baserar sig på ett könsperspektiv anser jag inte ensamt kan 

förklara det hedersrelaterade våldet. Vi kan inte betrakta det hedersrelaterade våldet 

enbart som en förgrening av mäns våld mot kvinnor. Denna förklaringsmodell 

generaliserar det hedersrelaterade våldet så till den grad att gärningarna är att betrakta 

som universella. Jag håller till viss del med om att hedersrelaterat våld är kopplat till 

mäns våld mot kvinnor men detta perspektiv kan inte förklara varför hedersrelaterat våld 

även drabbar pojkar och unga män och varför det även förekommer kvinnliga förövare 

vid hedersrelaterat våld. 
91

 Detta perspektiv mister således en del av sitt förklaringsvärde. 

Jag anser att det hedersrelaterade våldet bäst förstås genom en kombination av köns- och 

kulturperspektivet.
92

 Patriarkalt våld är globalt men tar sig olika uttryck i olika kulturer. 

Denna kombination belyser även komplexiteten med hedersrelaterat våld. Även om det i 

grunden handlar om mäns kontroll av kvinnor kan det hedersrelaterade våldet inte fullt ut 

förklaras utan att det hänvisas till de specifika normer och värderingar som legitimerar 

denna typ av våld. Det finns skillnader i hur våld utövas och legitimeras i olika 

sammanhang. Att endast inta ett könsperspektiv på problemet leder till att vi går miste 

om att uppmärksamma skillnader och variationer. Utsatta ungdomar kan inte få passande 

samhälleligt stöd om inte normer om heder uppmärksammas. Om vi inte kan förstå att det 

föreligger strukturella skillnader bakom våldet kommer vi inte kunna se de särskilda 

behov som dessa personer som utsätts för hedersvåld är i behov av. 

Att benämna hedersrelaterat våld som en, delvis, kulturell företeelse är emellertid inte 

helt problemfritt. Det kan medföra vissa negativa konsekvenser. Den främsta nackdelen 

med kulturperspektivet är att den kan leda till en strukturell diskriminering och 

stigmatisering av vissa etniska minoritetsgrupper. Jag tror att de som ställer sig negativa 

till denna förklaringsmodell framförallt fruktar att den skulle kunna ge näring åt rasistiska 

strömningar. En särreglering av hedersrelaterat våld skulle därför kunna leda till en 

negativ syn på personer med invandrarbakgrund.  Jag tycker emellertid att det är ett naivt 

påstående från Kamalis sida när han hävdar att hederskulturen inte existerar. Bland annat 

skulle regeringen hittills inte ha satsat en miljard kronor för att motverka hedersrelaterat 

våld om det inte var ett i realiteten existerande problem.
93

 Det är viktigt att poängtera att 

inte alla människor med invandrarbakgrund anammar hedersmentaliteten. Syftet med att 

förklara det hedersrelaterade våldet som en kulturell företeelse är för att belysa våldets 

särskilda karaktär, för att på så sätt öka medvetenheten och skyddet för de som utsätts för 

den typen av våld. Det krävs en öppen diskussion om problemet och det är viktigt att 

även belysa och diskutera vilka negativa konsekvenser en särreglering på området kan 

leda till. Det påverkar i sin tur om en särreglering bör ske och hur den i sådana fall ska 

utformas.  
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Svensk rätt innehåller inte någon straffbestämmelse som särskilt tar sikte på 

hedersrelaterat våld.  Det finns inte någon bestämmelse i den svenska strafflagstiftningen 

som definierar hedersbrott eller hedersrelaterat våld. Kunskapsnivån bland de 

myndigheter som kommer i kontakt med personer som fallit offer för det hedersrelaterade 

våldet är inte bara ojämn, den är i vissa fall även bristfällig.
94

 Att synliggöra frågan om 

hedersrelaterat våld på lagstiftningsnivå skulle därför kunna bidra till att öka 

medvetenheten om problemet.  

Det hedersrelaterade våldets olika former omfattas i stort av befintlig strafflagstiftning 

och även om domstolarna inte skulle ha några svårigheter med att döma för brott som är 

hedersrelaterade så kan en särreglering på området fylla andra viktiga funktioner. Syftet 

med straffrätten är inte bara att döma gärningspersoner för begångna brott. 

Kriminaliseringens syfte är att förhindra vissa gärningar som är att anses som oönskade. 

Med andra ord ska existensen av lagens straffhot påverka samhällsmedborgarnas 

handlingar i önskvärd riktning.  Strafflagstiftningens preventiva effekt uppnås bland 

annat genom avskräckning och moralbildning.  En särreglering av hedersrelaterat våld 

skulle därför på sikt kunna leda till att förändra värderingar och attityder, precis som vid 

kriminaliseringen av barnaga. 

Det hedersrelaterade våldet skiljer sig på många viktiga punkter från våld i nära 

relationer.
95

 Att inte göra någon åtskillnad mellan dessa två våldstyper medför bland 

annat en risk för att bevisning under förundersökningen kan gå förlorad. Exempelvis kan 

det hedersrelaterade våldets kollektiva prägel förbises.  Avsaknaden av en särreglering på 

området kan även leda till att rätten inte tar hänsyn till de svåra och kränkande 

konsekvenser som brottsoffer för hedersrelaterat våld utsätts för. Som det bland annat har 

blivit belyst i uppsatsens andra kapitel befinner sig de personer som utsätts för 

hedersrelaterat våld i en väldigt utsatt situation. Att bli utsatt för hedersrelaterad 

brottslighet kan leda till mycket allvarliga och kränkande konsekvenser för brottsoffret. 

Det kan därför finnas anledning att beräkna straffvärdet högt i dessa fall. Många av de 

försvårande omständigheter som omnämns i 29:2 BrB kan aktualiseras vid 

hedersrelaterade våld. Att utsättas för hedersrelaterat våld kan emellertid innebära 

ytterligare kränkning. Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum har pekat på ett par 

omständigheter, som inte faller in under 29:2 p.1-8 BrB, vilka är vanligt förekommande i 

hedersärenden och som borde påverka straffvärdet i skärpande riktning. Det rör sig om att 

målsäganden oftast berövas möjligheten att bo kvar hemma tillsammans med sin familj, 

att målsäganden måste byta skola och att målsäganden inte kan ha kontakt med sin familj 

eller vänner under lång tid, i vissa fall kan kontakten med familjen aldrig återupptas.
96

 

Det hedersrelaterade våldet sker i syfte att främst bestraffa flickor och unga kvinnor för 

sådana handlingar som samhället uppmuntrar och bejakar, till exempel att flickor ska ha 
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samma rättigheter och möjligheter som pojkar. När flickor bestraffas för att de vill bejaka 

dessa rättigheter överträder förövarna såväl samhällets grundläggande värderingar som 

lagen. Motivet bakom våldet är att tvinga brottsoffret till social underkastelse och utgör 

således ett uttryck för makt och kontroll, varför det finns anledning att särskilt 

uppmärksamma hedersmotivet som en försvårande omständighet i 29:2 BrB. 

Med beaktande av vad som har diskuterats ovan finns det således anledning att särskilt 

uppmärksamma hedersrelaterat våld framförallt med anledning av att: de som utsätts för 

denna typ av våld ska kunna få adekvat skydd och stöd, berörda myndigheter ska tillämpa 

rätt utredningsmetod och för att domstolen ska beakta hedersmotivets försvårande 

karaktär vid påföljdsbestämningen. För att uppmärksamma och markera allvaret med 

hedersrelaterat våld kan det anses rimligt att dels, precis som vid grov 

kvinnofridskränkning, särreglera hedersrelaterat våld i BrB och dels uttryckligen ange 

hedersmotivet som en försvårande omständighet i 29:2 BrB. 

5.5 Hur bör en särreglering utformas? 

En särreglering av hedersrelaterat våld kan utformas på många olika sätt. De 

författningsförslag som presenteras i detta kapitel är endast ett förslag. I detta 

författningsförslag särregleras hedersrelaterat våld i BrB genom att det dels får en egen 

brottsrubricering, dels att hedersmotivet tas upp som en försvårande omständighet i 29:2 

BrB. När det gäller det förstnämnda författningsförslaget innehåller denna inte en 

uttömmande uppräkning av de brott som kan begås med ett hedersmotiv. Den utgör 

endast en exemplifiering av de vanligaste hedersbrotten. Det är även viktigt att 

understryka att hedersrelaterat våld inte kan bekämpas enbart med hjälp av lagstiftning. 

Hedersrelaterat våld är en mycket komplex fråga och det krävs flera olika insatser från 

samhällets sida för att bekämpa den här typen av våld. En särreglering kan emellertid 

utgöra en av många viktiga åtgärder i arbetet med att bekämpa det hedersrelaterade 

våldet. 

5.5.1 Författningsförslag 

Härigenom förskrivs i fråga om brottsbalken  

dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 4 kap. 4 c § av följande lydelse 

dels att det i balken ska införas en ny punkt i 29 kap. 2 § av följande lydelse. 

Föreslagen lydelse 

4 kap. 4 c § 

Den som begår brottslig gärning enligt 3 kap. 5 och 6 §§ eller 4 kap. 2 och 5 §§ mot 

någon som, enligt gärningspersonen, riskerar att vanära eller har vanärat 

gärningspersonens eller dennes släkts heder och gärningen haft till syfte att förhindra 

eller återupprätta den skadade eller förlorade familjehedern, döms för hedersbrott till; 

fängelse i högst två år, om den brottsliga gärningen bestått av misshandel enligt  
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3 kap. 5 §, 

böter eller fängelse i högst sex månader, om den brottsliga gärningen bestått av ringa 

misshandel enligt 3 kap. 5 §, 

fängelse i lägst ett år och högst sex år, om den brottsliga gärningen bestått av grov 

misshandel enligt 3 kap. 6 § 1 st., 

fängelse i lägst fyra år och högst tio år, om den brottsliga gärningen bestått av 

synnerligen grov misshandel enligt 3 kap. 6 § 2 st., 

fängelse i lägst ett år och högst tio år, om den brottsliga gärningen bestått av olaga 

frihetsberövande enligt 4 kap. 2 § 1 st., 

böter eller fängelse i högst två år, om den brottsliga gärningen bestått av olaga 

frihetsberövande som är att bedöma som mindre grovt enligt 4 kap. 2 § 2 st., 

böter eller fängelse i högst ett år, om den brottsliga gärningen bestått av olaga hot enligt 

4 kap. 5 § 1 st., 

fängelse i lägst sex månader och högst fyra år, om den brottsliga gärningen bestått av 

olaga hot som är att bedöma som grovt enligt 4 kap. 5 §. 2 st. 

29 kap. 2 § 

Som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan av vad 

som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt beaktas 

p. 9 om motivet till brottet varit hedersrelaterat. Vid bedömningen av om motivet till 

brottet varit hedersrelaterat ska det särskilt beaktas om våldet riktat sig mot någon som, 

enligt gärningspersonens uppfattning, riskerar att vanära eller har vanärat 

gärningspersonens och släktens heder och våldet haft till syfte att förhindra eller 

återupprätta den skadade eller förlorade familjehedern. 
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6 Avslutande analys och synpunkter 

6.1 Vad innebär hedersrelaterat våld 

Hedersrelaterat våld är ett omstritt begrepp och detta har bland annat sin grund i att det 

finns olika förklaringsmodeller till våldet. Det saknas en allmänt vedertagen definition av 

begreppet hedersrelaterat våld, vilket enligt min mening försvårar arbetet med att 

bekämpa den här typen av våld. Debatten om hedersrelaterat våld har under lång tid varit 

starkt polariserad. Det är främst köns- och kulturperspektivet som har gjort sig gällande i 

denna debatt. Som jag har nämnt i avsnitt 5.3 anser jag att våldet bäst förstås genom en 

kombination av köns- och kulturperspektivet. Patriarkalt våld är globalt men tar sig olika 

uttryck i olika kulturer. Vid hedersrelaterat våld är det inte heller endast män som står för 

våldet och förtrycket. Även om det i grunden handlar om mäns kontroll av kvinnor kan 

hedersrelaterat våld inte fullt ut begripas utan att hänvisa till de specifika normer och 

värderingar som legitimerar denna typ av våld. Det finns skillnader i hur våld rättfärdigas 

i olika sammanhang. Hedersrelaterat våld är en kulturell företeelse i den bemärkelsen att 

våldet rättfärdigas av ett helt normsystem. Våldet ger uttryck för djupgående 

föreställningar om vad en människa är och hennes relation till kollektivet. Även FN anser 

att hedersrelaterat våld är en kulturspecifik företeelse, som bygger på en universell 

patriarkal struktur. 

Med utgångspunkt i hur FN beskriver det hedersrelaterade våldet definierar jag 

hedersrelaterat våld på följande sätt: 

Våld som utövas mot någon – oftast kvinnlig släkting - som enligt 

gärningspersonen och övriga släktens uppfattning riskerar att vanära eller har 

vanärat gärningspersonens och släktens heder. Våldet sker i syfte att förhindra 

eller återupprätta den skadade eller förlorade familjehedern. Våldet förekommer i 

patriarkala samhällsstrukturer och den har en kollektiv prägel då våldet 

sanktioneras av familjen och släkten. Våldet rättfärdigas av särskilda normer och 

värderingar. 

Det centrala i denna definition är att våldet definieras utifrån motivet. Våldet sker i syfte 

att förhindra eller återupprätta förlorad heder. Heder inom hederskulturen är det värde en 

familj eller person har i andras ögon. Det är viktigt att understryka hedersmotivets 

betydelse, dels för att det är en grundläggande komponent till förklaringen av våldet och 

dels för att det är en faktor som skiljer denna typ av våld från mäns våld mot kvinnor och 

våld i nära relationer.  

Som det har påvisats i avsnitt 3.3 föreligger det brister i bland annat polisens arbete vid 

fall som är hedersrelaterade. Polisens kunskap om problematiken kring hedersrelaterat 

våld är även ojämn. En stor del av polisens brister kan bero på att det saknas en 

vedertagen definition av begreppet hedersrelaterat våld och det faktum att hedersrelaterat 

våld inte har en egen brottskod. Genom det författningsförslag som presenterats i avsnitt 
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5.5.1 blir innebörden av hedersrelaterat våld mer tydligt och det får även en egen 

brottsrubricering. Eftersom innebörden av hedersrelaterat våld blir mer konkritiserad kan 

detta bidra till att underlätta polisens och andra berörda myndigheters arbete. Införandet 

av en särskild straffbestämmelse som berör hedersrelaterat våld kan även bidra till att de 

myndigheter som kommer i kontakt med personer som har utsatts för hedersrelaterat våld 

blir bättre på att uppmärksamma problemet. Detta är i sin tur en förutsättning för att rätt 

frågor ska kunna ställas och att lämpliga åtgärder ska vidtas. Det hedersrelaterade våldet 

måste uppmärksammas och dess specifika karaktär måste belysas. En särreglering och en 

definition av det hedersrelaterade våldet är nödvändigt för att effektivisera arbetet med att 

bekämpa hedersrelaterat våld.  

6.2 Vad skiljer hedersrelaterat våld från våld i nära relationer? 

Hedersrelaterat våld har ofta behandlats inom ramen för den övergripande kategorin 

mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
97

 Frågan är om det verkligen är rätt att 

diskutera hedersrelaterat våld i samma kontext som mäns våld mot kvinnor och våld i 

nära relationer?  

Det hedersrelaterade våldet skiljer sig på många viktiga punkter från våld i nära 

relationer, i allmänhet, och mäns våld mot kvinnor, i synnerhet. Det hedersrelaterade 

våldet är kollektivbaserat, vilket innebär att det vid hedersbrott är vanligt med flera 

gärningspersoner. Gärningspersonen behöver inte heller vara någon från kärnfamiljen 

utan kan vara någon släkting till offret. När det talas om våld i nära relationer är 

gärningspersonen istället nästan alltid en man i kärnfamiljen. Brott som begås med ett 

hedersmotiv är alltid kollektivt sanktionerade. Familje- och släktmedlemmar hyser stor 

lojalitet med gärningspersonen. Denna lojalitet till gärningspersonen finns även inom den 

etniska gruppen. När vi talar om våld i nära relationer fördöms istället våldet av 

gärningspersonens närmaste omgivning. Vidare är det vid hedersrelaterat våld mycket 

vanligt att brottet är planerat. Detta är en ovanlig företeelse vid ordinärt familjevåld. 

Åklagarens utvecklingscentrum framhåller även att det vid hedersärenden föreligger 

svårigheter med stödbevisning. Till skillnad från våld i nära relationer, där det kan finnas 

närstående till målsäganden som är villiga att berätta vad som har hänt och där 

målsäganden ofta har någon närstående att anförtro sig till, är denna form av 

stödbevisning betydligt mer sällsynt i hedersärenden.
98

 En annan grundläggande skillnad 

mellan dessa två våldstyper är att hedersrelaterat våld sker med ett syfte att återupprätta 

vad gärningspersonen uppfatta som förlorad familjeheder. 

Det är viktigt att belysa dessa skillnader, framförallt för att öka kunskapen om 

hedersrelaterat våld och för att brott som begås med ett hedersmotiv ska kunna utredas på 

ett framgångsrikt sätt. Att enbart behandla frågan om hedersrelaterat våld som en 
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undergrupp till mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer leder till en generalisring 

av hedersvåldet. Det leder i sin tur till att vi går miste om att upptäcka viktiga skillnader 

som särskiljer hedersrelaterat våld från mäns våld mot kvinnor. 

Skillnaderna är även viktig att belysa då det påverkar hur hedersrelaterat våld förklaras. 

Som jag har nämnt tidigare har debatten om hederrelaterat våld under lång tid varit starkt 

polariserad. Två huvudsakliga förklaringsmodeller till våldet har gjort sig gällande i 

debatten, köns- och kulturperspektivet. Även om hedersrelaterat våld är kopplat till mäns 

våld mot kvinnor anser jag att könsperspektivet inte ensamt kan stå som 

förklaringsmodell till denna typ av våld. Detta perspektiv kan inte förklara varför 

hedersrelaterat våld även drabbar pojkar och unga män och varför det även förekommer 

kvinnliga förövare vid hedersrelaterat våld.
99

 Det hedersrelaterade våldets könsneutrala 

karaktär är en av de omständigheter som skiljer detta våld åt från mäns våld mot kvinnor. 

Denna viktiga omständighet går könsperspektivet miste om att uppmärksamma och 

förklara. 

Det hedersrelaterade våldet skiljer sig således åt på många viktiga punkter från mäns våld 

mot kvinnor och våld i nära relationer. Detta är en av de grundläggande orsakerna till 

varför jag anser att hedersrelaterat våld bör särskiljas från andra typer av våld. På samma 

sätt som lagstiftaren ansåg att det var angeläget att särskilja mäns våld mot kvinnor från 

annat våld anser jag att det är lika angeläget att särskilja hedersrelaterat våld från våld i 

nära relationer. Detta ställningstagande har legat till grund för det författningsförslag som 

presenterats i avsnitt 5.5.1 och som innebär att vissa våldsbrott som begås med ett 

hedersmotiv får brottsrubriceringen hedersbrott. Brottsbeskriviningen i 

författningsförslaget om hedersbrott är dessutom könsneutral, både vad gäller 

gärningsperson och brottsoffer. Detta för att belysa att även kvinnor kan utöva 

hedersrelaterat våld och att pojkar och unga män kan falla offer för den här våldstypen.  

Överlag har samhället inte den kunskap som krävs om problematiken med hedersrelaterat 

våld och en bidragande orsak till detta kan vara att frågan om hedersrelaterat våld ofta har 

behandlats och diskuterats inom ramen för mäns våld mot kvinnor och våld i nära 

relationer. Berörda myndigheter och samhället i stort måste få en ökad kunskap om 

hedersproblematiken och dess särprägel. Utan denna kunskap ökar risken för att utsatta 

individer inte får det stöd och skydd de är i behov av. Utsatta personer kan således inte få 

passande samhälleligt stöd om inte normer om heder uppmärksammas. 

6.3 Varför bör brott som begås med ett hedersmotiv särregleras i 

brottsbalken?  

Även om det är svårt att få några exakta siffror på hur utbrett problemet med 

hedersrelaterat våld är råder det ingen tvekan om att hedersrelaterat våld är ett 

existerande problem i vårt samhälle.  Det finns skäl att särskilt belysa det 
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hedersrelaterade våldet, detta bland annat då FN har slagit fast att hedersrelaterat våld 

utgör en fråga om mänskliga rättigheter. I vårt samhälle ges flickor samma rättigheter 

som pojkar. Flickors livsutrymme skiljer sig inte från pojkar. Enligt hedersnormerna och 

de värderingar som ligger till grund för hederskulturen får, framförallt flickor, emellertid 

inte samma handlingsutrymme. De får inte möjlighet att själva bestämma över sina liv 

eller göra egna livsval. Betraktat ur ett samhälleligt perspektiv sker det hedersrelaterade 

våldet i syfte att främst bestraffa flickor och unga kvinnor för sådana handlingar som 

samhället uppmuntrar och bejakar, till exempel att flickor och pojkar ska ha samma 

rättigheter och möjligheter. När flickor bestraffas för att de vill bejaka dessa rättigheter 

överträder förövarna inte bara samhällets grundläggande värderingar utan även befintlig 

strafflagstiftning.  

Svensk straffrätt saknar i stort någon särskild straffbestämmelse som tar sikte på 

hedersrelaterat våld. Emellertid finns det andra bestämmelser i BrB som kan aktualiseras 

vid utövandet av hedersrelaterat våld, bland annat misshandel, olaga frihetsberövande och 

olaga hot.
100

 Även om hedersrelaterat våld omfattas av befintlig strafflagstiftning kan en 

särreglering på området fylla andra viktiga funktioner. Syftet med straffrätten är inte bara 

att döma gärningspersoner för begångna brott. Kriminaliseringen av vissa oönskade 

gärningar sker även för att uppnå en avskräckande och moralbildande effekt. 

6.3.1 Hedersbrott 

Jag föreslår, genom det första författningsförslag som presenterats i avsnitt 5.5.1, att 

hedersrelaterat våld ska får en särskild straffbestämmelse, benämnt hedersbrott. I och 

med författningsförslaget om hedersbrott får brott som är hedersrelaterade en egen 

brottsrubricering. Avsikten härmed är att ge en adekvat rubricering åt sådana typiska fall 

där brottsoffer utsatts för våld och hot för att de, genom sina livsval, enligt 

gärningspersonens uppfattning har skadat dennes familjs heder. Det handlar i detta fall 

inte om att utvidga det straffbara området, utan snarare att särreglera redan straffbara 

gärningar. För att särreglera redan straffbara gärningar måste det föreligga särskilda skäl, 

annars fyller inte särregleringen någon funktion. Införandet av brottsrubriceringen grov 

kvinnofridskränkning utgör ett exempel på hur lagstiftaren särreglerat handlingar som 

redan är straffbelagda enligt andra bestämmelser. Brottsrubriceringen grov 

kvinnofridskränkning infördes bland annat för att lagstiftaren ansåg att det var värdefullt 

att skilja ut sådana handlingar som begåtts av män mot kvinnor som de är eller varit gifta 

med eller som de bor eller har bott med under äktenskapsliknande förhållanden. 

Lagstiftaren anförde att det genom en särskild brottsrubricering för dessa fall skulle 

markeras att brott av förevarande slag mot en närstående kvinna utgjorde en särskild form 

av kränkning.  
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Jag anser att det är lika angeläget att markera allvaret med hedersrelaterat våld på samma 

sätt som lagstiftaren markerade allvaret med mäns våld mot kvinnor. Det hedersrelaterade 

våldet skiljer sig på många viktiga punkter från våld i nära relationer och mäns våld mot 

kvinnor. Precis som vid införandet av brottsrubriceringen grov kvinnofridskränkning 

skulle införandet av en särskild brottsrubricering för hedersbrott markera den särskilda 

form av kränkning som hedersrelaterat våld innebär. En särreglering skulle även kunna 

bidra till att synliggöra och kartlägga problemet med hedersrelaterat våld. Det går således 

att dra paralleller mellan argumentationen bakom införandet av brottsrubriceringen grov 

kvinnofridskränkning och en särreglering av hedersrelaterat våld.
101

   

Det finns även andra skäl som talar för att hedersrelaterat våld bör ges ett tydligare 

erkännande i vår strafflagstiftning. Även om det går att tillämpa många av de befintliga 

bestämmelserna i BrB på fall som rör hedersrelaterat våld är det inte fullt 

tillfredsställande att enbart förlita sig på befintliga bestämmelser. En av de främsta 

orsakerna till att särreglera hedersrelaterat våld är att en sådan särreglering skulle kunna 

ha en moralbildande effekt. En invändning mot detta argument är att det kan finnas bättre 

sätt att ändra människors värderingar och moral än genom att kriminalisera. Vi får i detta 

läge inte glömma bort att regeringen hittills redan satsat en miljard kronor för att 

bekämpa det hedersrelaterade våldet och förtrycket. De insatser som regeringen har 

initierat har främst varit inriktade på att ge stöd och skydd för utsatta personer och att 

förändra attityder. Trots dessa insatser från regeringens sida är hedersrelaterat våld 

fortfaranade ett utbrett problem i vårt samhälle och kunskapsnivån bland de myndigheter 

som kommer i kontakt med personer som fallit offer för det hedersrelaterade våldet är 

inte bara ojämn, den är i vissa fall även bristfällig.
102

 Att kriminalisera en gärning är det 

mest påtagliga sättet för statsmakten att markera för medborgarana att ett visst 

handlingssätt inte är förenligt med en önskvärd social ordning. En särskild 

straffbestämmelse som berör hedersrelaterat våld skulle därför lyfta fram problematiken 

kring hedersrelaterat våld och det skulle på ett tydligare sätt markera att hedersrelaterat 

våld inte accepteras i vårt samhälle. Det skulle även kunna bidra till att avskräcka 

potentiella förövare.  

Det är väldigt viktigt att berörda myndigheter besitter tillräckligt med kunskap och förstår 

problematiken kring hedersrelaterat våld. En följd av bristande förstålse för 

problematiken kan leda till att utsatta personer inte får det skydd och stöd som de kan 

vara i behov av, vilket i sin tur kan leda till allvarliga konsekvenser. En särreglering 

skulle därför på sikt kunna bidra till att öka medvetenhets- och kunskapsnivån om 

hedersrelaterat våld. 

Enligt FN-resolutionen från 2001 om avskaffande av brott mot kvinnor i hederns namn, 

uppmanas medlemsstaterna att öka sina försök att förhindra hedersrelaterade brott mot 
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kvinnor genom bland annat lagstiftning, utbildning och sociala åtgärder. Att tydligare 

erkänna hedersrelaterat våld i den svenska strafflagstiftningen skulle således stå i linje 

med Sveriges internationella åtaganden. Sverige skulle även kunna bli ett föregångsland i 

denna fråga, på samma sätt som Sverige blev ett föregångsland för barns rättigheter då 

barnaga kriminaliserades 1979.  

Författningsförslaget om hedersbrott innebär att vissa brott som begåtts med ett 

hedersmotiv får en särskild straffbestämmelse. De gärningar som omfattas av mitt första 

lagförslag är de gärningar som jag har behandlat i kapitel fyra, det vill säga de vanligaste 

brotten som begås med ett hedersmotiv. Det är däremot ingen uttömmande uppräkning. 

Även andra straffbara gärningar kan omfattas, så som exempelvis mord, genom att de 

införs i bestämmelsen. Författningsförslaget om hedersbrott innehåller inte heller en egen 

straffskala. Bestämmelsen innebär endast att vissa brott som begås med ett hedersmotiv 

ska få rubriceringen hedersbrott. Tillämplig straffskala för hedersbrott är den straffskala 

som stadgas för det begångna brott som gärningspersonen gjort sig skyldig till. Ur 

legalitetssynpunkt har jag valt att i författningsförslaget uttryckligen ange straffskalan för 

varje gärning. Har gärningspersonen exempelvis begått misshandel, med ett hedersmotiv, 

är det straffskalan för misshandel som ska tillämpas då straff för hedersbrott ska 

fastställas. Författningsförslaget innebär således inte en höjd straffskalan för hedersbrott. 

Jag har valt att belysa hedersvåldets kränkande karaktär genom att ge sådana gärningar en 

adekvat brottsrubricering och genom att lyfta upp hedersmotivet som en försvårande 

omständighet i 29:2 BrB. Den straffskärpande aspekten av hedersbrott blir istället belyst 

genom det andra författningsförslaget, som innebär att hedersmotivet på ett tydligare sätt 

markeras som en förvårande omständighet vid straffvärdebedömningen. Jag motsätter 

mig emellertid inte ett sådant lagförslag som innebär att brott som begås med ett 

hedersmotiv får en skärpt straffskala. Det går självklart att utforma en särreglering på 

många olika sätt. Det centrala i sammanhanget är snarare argumentationen till varför 

hedersrelaterat våld bör ges ett tydligare erkännande i den svenska strafflagstiftningen. 

Argumentationen för en särreglering av hedersrelaterat våld är i princip densamma 

oavsett hur man väljer att utforma särregleringen. 

6.3.2 Hedersmotivet som en försvårande omständighet vid straffvärdebedömningen 

Som det bland annat har blivit belyst i uppsatsens andra kapitel befinner sig de personer 

som utsätts för hedersrelaterat våld i en väldigt utsatt situation. Att bli utsatt för 

hedersrelaterad brottslighet kan leda till mycket allvarliga och kränkande konsekvenser 

för brottsoffret. Avsaknaden av en särreglering på området kan därför leda till att rätten 

inte tar hänsyn till hedersmotivets försvårande karaktär.  

Många av de försvårande omständigheter som omnämns i 29:2 BrB kan aktualiseras vid 

hedersrelaterade våld. Att utsättas för brott med hedersmotiv innebär dock att brottsoffret 

utsätts för en kränkning som inte särskilt kommer till uttryck bland de försvårande 

omständigheterna i 29:2 BrB. De gärningar som begås med ett hedersmotiv sker i syfte 
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att förebygga eller bestraffa brottsoffret för att denna har velat utforma sitt liv fritt. 

Motivet bakom det hedersrelaterade våldet är att tvinga brottsoffret till social 

underkastelse och utgör således ett uttryck för makt och kontroll, varför det finns 

anledning att särskilt uppmärksamma hedersmotivet som en försvårande omständighet i 

29:2 BrB.  

Med anledning av vad som framförts ovan föreslår jag därför att hedersmotivet 

uttryckligen ska framgå som en försvårande omständighet i 29:2 BrB. Visserligen är inte 

uppräkningen i 29:2 BrB uttömmande. De omständigheter som räknas upp i 

bestämmelsen är de vanligaste och mest väsentliga omständigheter, hänförliga till det 

konkreta brottet, som skärper en gärnings straffvärde. Även andra omständigheter kan 

komma att beaktas och tillmätas lika stor betydelse som de som omnämns i 29:2 BrB.
103

 

Det kan hävdas att hedersmotivet inte uttryckligen bör framgå som en försvårande 

omständighet för att det är en omständighet som inte är lika vanligt förekommande vid 

brott. Jag kan förvisso hålla med om detta men som det blivit belyst i avsnitt 3.1 kan det 

inte råda någon tvekan om att hedersrelaterat våld förekommer i vårt samhälle och att det 

är ett problem. I 29:2 p. 7 BrB anges det att om ett motiv för brottet varit att kränka en 

person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av person på grund av bland annat ras, 

hudfärg, sexuell läggning eller annan liknande omständighet, är det att betrakta som en 

försvårande omständighet. Vissa av de motiv som omnämns i 29:2 p. 7 BrB torde inte 

vara mer frekvent förekommande än brott som begås med hedersmotiv. Enligt Brå:s 

statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv gjordes det under 2011, 

beträffande brott som haft transfobiska motiv, 50 anmälningar. Detta kan sättas i relation 

till Brå:s undersökning om hur polisen arbetar med hedersrelaterade ärenden. 

Undersökningen byggde på 117 polisutredningar från år 2009. Länsstyrelserna gör även 

bedömningen att mellan 1 500–2 000 flickor och unga kvinnor årligen utsätts för 

hedersrelaterat våld.
104

 Lagstiftaren har genom bestämmelsen i 29:2 p. 7 BrB velat 

markera att brott som begås med bland annat ett rasistiskt motiv har ett särskilt högt 

straffvärde. För att markera allvaret med brott som begås med ett hedersmotiv och för att 

belysa hedersmotivets försvårande karaktär vid påföljdsbestämningen anser jag således 

att det är lika angeläget att uttryckligen ange hedersmotivet som en försvårande 

omständighet i 29:2 BrB. Detta författningsförslag skulle även ge domstolarna rätt 

verktyg för att hantera fall som är hedersrelaterade.  

6.4 Vilka negativa konsekvenser kan en särreglering på området leda 

till? 

Det har hittills framförts ett antal skäl som talar för en särreglering av hedersrelaterat 

våld.  Det är emellrtid viktigt att även uppmärksamma vilka eventuella negativa 

konsekvenser en särregelring kan medföra.  
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Mitt första författningsförslag om hedersbrott innebär att det kan komma att krävas ett 

antal alternativa yrkanden i en process, vilket i sin tur kan leda till att det uppstår 

konkurrensproblematik som kan försvåra processen. Det borde kunna gå att, åtminstone 

delvis, motverka detta genom att utforma en särreglering på ett lämpligt sätt. Det 

författningsförslag som presenterats i denna uppsats är självklart inte det enda sättet att 

särreglera hedersrelaterade våldet. 

Ett annat argument mot en särreglering av hedersrelaterat våld är att det kan bli svårt att 

bevisa att gärningspersonen haft ett hedersmotiv. Detta är även en del av komplexiteten 

med det hedersrelaterade våldet. De personer som har blivit vittnen till händelsen 

kommer troligtvis tillhöra familje- eller släktkretsen. Med beaktande av 

familjemedlemmarnas starka lojalitet till kollektivet och till gärningspersonen kan det bli 

svårt att få dessa personer att vittna. Som bland annat Åklagarmyndigheten har lyft fram 

föreligger det vid ärenden rörande hedersrelaterat våld svårigheter med stödbevisning. 

Till skillnad från våld i nära relationer, där det kan finnas närstående till målsäganden 

som är villiga att berätta vad som har hänt och där målsäganden ofta har någon 

närstående att anförtro sig till, är denna form av stödbevisning betydligt mer sällsynt i 

hedersärenden.
105

 Det bör även understryckas att det författningsförslag som har lagts 

fram i denna uppsats inte innebär ett sänkt beviskrav. Med beaktande av vilken situation 

brottsoffret lever i finns det även en risk för att hon eller han inte kommer att stå fast vid 

sina uppgifter.
106

 De individer som utsätts för hedersrelaterat våld kan uppleva en stark 

konflikt mellan sin kärlek och lojalitet som de hyser gentemot sin familj och viljan att 

leva ett självständigt liv. Det är en väldigt komplex problematik som ligger till grund för 

denna försvårande aspekt av en särreglering. Problemet med hedersrelaterat våld och 

förtryck är inte endast en rättslig fråga. Det är lika mycket en integrations- och 

jämställdhetsfråga. Det räcker därför inte endast med att vidta rättsliga insatser för att 

bekämpa det hedersrelaterade våldet. Bland annat krävs det mer utbildning och fler 

sociala åtgärder. Vi måste bli bättre på att sprida kunskap och information om 

hedersrelaterat våld. Berörda myndigheterna måste även bli bättre på att utreda 

hedersrelaterat våld, myndigheterna bör utveckla särskilda arbets- och utredningsmetoder 

för hedersärenden. Vi måste även höja unga människors medvetenhet om deras 

rättigheter, i synnerhet de som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. Det skulle i 

längeden kunna bidra till att fler människor vågar stå emot det hedersrelaterade våldet.   

Det har i debatten om hedersrelaterat våld framkommit en oro för att det kan uppstå ett 

”vi och dem-tänkande”. Denna debatt har genererat frågor om normalitet och avikelser, 

svenskhet och integration.
107

 En särreglering av det hedersrelaterade våldet skulle därför 

kunna tänkas leda till stigmatisering och diskriminering av vissa etniska 

minoritetsgrupper. Det finns även en rädsla för att särreglering av det hedersrelaterade 
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våldet skulle kunna ge näring åt rasistiska strömningar. En särreglering skulle även kunna 

leda till att människor från olika etniska minoritetsgrupper blir fördomsfullt bemötta. 

Med hänsyn till just dessa nämnda motargument är det väldigt viktigt att framhålla att en 

särreglering av det hedersrelaterade våldet har till syfte att skydda utsatta personer, inte 

att angripa vissa grupper. Det bör återigen även påpekas att inte alla personer med 

invandrarbakgrund bejakar hedersmenaliteten. 

Det finns således både skäl som talar för en särreglering och skäl som talar emot en 

särreglering. De fördelar som har lyfts fram syftar alla till att öka skyddet för utsatta 

personer. Samtidigt är det viktigt att belysa vilka negativa konsekvenser en särreglering 

av det hedersrelaterade våldet kan leda till. Den främsta nackdelen med en särreglering på 

området är att den kan få en diskriminerande effekt för vissa etniska minoritetsgrupper. 

Jag anser emellertid att rädslan för rasism inte bör hindra samhället från att vidta 

nödvändiga åtgärder för att skydda utsatta personer. I slutändan handlar det om att alla 

samhällsmedborgare, oavsett etnisk tillhörighet, ska kunna få åtnjuta sina mänskliga 

rättigheter.  Med beaktande av det som framförts ovan anser jag att fördelarna med att 

särreglera hedersrelaterat våld i väger tyngre än nackdelarna, varför en särreglering på 

området bör ske. Samtidigt är det viktigt att understryka att en lagändring som kan 

uppfattas som riktad mot vissa grupper eller kulturer måste ske på ett sätt som inte skapar 

onödig konfrontation och på ett sätt som inte ger näring åt rasistiska strömningar. 

6.5 Avslutande synpunkter  

Det faktum att begreppet hedersrelaterat våld saknar en vedertagen definition försvårar 

enligt min mening arbetet med att bekämpa den här typen av våld. Trots de insatser 

regeringen har vidtagit de senaste åren för att bekämpa hedersvåldet råder det fortfarande 

en stor okunskap om denna våldstyp och dess problematik. En del av okunskapen kan 

bero på att hedersrelaterat våld har diskuterats inom ramen för mäns våld mot kvinnor 

och våld i nära relationer. Det hedersrelaterade våldet skiljer sig dock på många viktiga 

punkter från våld i nära relationer. En särreglering skulle därför kunna bidra till att öka 

medvetenhets- och kunskapsnivån om problematiken kring hedersrelaterat våld. 

Det hedersrelaterade våldet utgör en kränkning av de mänskliga rättigheterna. För att på 

ett tydligare sätt markera att hedersrelaterat våld inte accepteras i vårt samhälle bör denna 

typ av våld få ett tydligare erkännande i vår svenska strafflagstiftning. Det finns både 

fördelar och nackdelar med en särreglering. Jag anser emellertid att fördelarna i slutändan 

väger tyngre. Detta har sin grund i att särregleringens syfte är att öka skyddet för de som 

utsätts, eller riskerar att utsättas, för hedersrelaterat våld.   

Jag har i min uppsatts föreslagit att hedersrelaterat våld bör särregleras, dels genom att 

det får en egen brottsrubricering och dels genom att hedersmotivet uttryckligen framgår 

som en försvårande omständighet i 29:2 BrB. Det innebär emellertid inte att detta är det 

enda sättet att särreglera hedersrelaterat våld på. Det bör även understrykas att jag inte 

gör något anspråk på att mitt författningsförslag skulle vara det bästa sättet att särreglera 
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hedersrelaterat våld. Det är endast ett förslag, utifrån vad som har framkommit i 

uppsatsen om problematiken kring hedersrelaterat våld.   

Det är även viktigt att understryka att hedersrelaterat våld inte kan bekämpas enbart med 

hjälp av lagstiftning. Det krävs flera olika insatser från samhällets sida för att bekämpa 

den här typen av våld.  

Jag är medveten om att jag berör ett på många sätt känsligt och svårbemästrat problem. 

Det är väldigt viktigt att vi vågar ha en öppen och ärlig debatt om problemet med 

hedersrelaterat våld. Rädsla får aldrig hindra oss från att vidta de åtgärder som är 

nödvändiga för att skydda våra samhällsmedborgare. För att öka skyddet för de som 

utsätts för hedersrelaterat våld och för att inte ännu fler unga människor ska behöva gå 

samma tragiska öde till mötes som Pela och Fadime kan det anses befogat att ge 

hedersrelaterat våld ett tydligare erkännande i vår svenska strafflagstiftning. 
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