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Förord 

Det är med både tungt och lättat hjärta som jag skriver förordet till mitt examensarbete, 

det sista momentet på min juristutbildning. Åren som juriststudent i Uppsala har gett mig 

så mycket: glädje, frustration, utmaningar och vänner för livet. Även om studierna har 

varit krävande och utmanande har jag ändå alltid känt att det är juridik jag vill ägna mig 

åt. När jag blev antagen till juristutbildningen hösten 2013 gick jag in med föreställningen 

om att det var straffrätt och mänskliga rättigheter jag brann för. Denna föreställning är 

inte längre bara en föreställning utan sanning. När jag äntligen fick läsa straffrätt under 

termin fyra mättades inte min nyfikenhet utan den växte sig större. Därmed var det en 

självklarhet att inför fördjupningskurserna välja straffrätt och processrätt. Även om 

många andra ämnen under studiernas gång intresserat och fascinerat mig är det ändå inte 

på samma sätt som straffrätten gjort.  

 

Jag vill tacka min handledare Lena Holmqvist för alla diskussioner och den vägledning 

jag fått under detta examensarbete. 

 

Jag vill även tacka mina vänner, min familj och Adam för att ni alltid stöttat och trott på 

mig. Jag vill tacka för att ni stått ut när jag tvingat er att bolla idéer, tankar och argument 

med mig. Tack! 
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund 

I Sverige lever vi utifrån ett västerländskt individualistiskt perspektiv, där den enskilda 

individen står i centrum och har tillerkänts ett flertal mänskliga fri- och rättigheter. Alla 

som lever i Sverige har rätt till sitt liv, frihet och personlig säkerhet och en rätt att själv 

få bestämma över sitt liv. Alla länder och kulturer präglas inte av individualism utan sätter 

kollektivet framför enskilda individer. Exempel på sådan är hederskulturer där kollektivet 

styr och kontrollerar den enskilda individen och kollektivets bästa står i centrum.1 För 

människor som lever i hederskulturer är friheten att själv få bestämma över sitt liv eller 

komma till åtnjutande av vissa av de mänskliga fri- och rättigheterna inte en självklarhet.2 

 Det är kvinnorna i hederskulturer som är bärarna av männens heder. Genom 

kvinnornas sexuella beteende, avgör de om männen i hedersgruppen har heder. Det har 

lett till att männen tagit på sig rollen att övervaka, kontrollera och förhindra att kvinnorna 

överträder någon norm som styr kvinnornas kyskhet. En del av kontrollen sker genom att 

någon med psykiska medel försöker eller lyckas förmå kvinnorna att handla efter de 

uppställda normerna. Det problematiska med denna psykiska påverkan är att den utgör 

handlingsskäl för kvinnorna, och att de därigenom begränsas i sitt sätt att leva. Denna 

psykiska påverkan gör även att kvinnorna i vissa fall utsätts för psykiskt lidande som kan 

medföra långtgående konsekvenser.3  

Trots de insatser som det offentliga vidtagit de senaste åren, förekommer det ännu 

hedersrelaterat våld och förtryck. Det vore därför önskvärt att se över lagstiftningen 

avseende den psykiska påverkan som utgör handlingsskäl för kvinnorna och orsakar ett 

psykiskt lidande hos dem. Det är även viktigt att Sverige som en demokratisk stat kan 

garantera alla människor som lever här att deras grundläggande mänskliga fri- och 

rättigheter upprätthålls och skyddar dem från att andra människor kränker dessa. 

                                                 
1 Regeringens skr 2007/08:39, s 12 f och Grutzky och Åberg, Heder och samvete, s 9. 
2 SOU 2014:49, s 216 f och se FN 2001, resolution A/RES/55/66, där konstaterar FN att arbetet mot 

hedersrelaterat våld är en fråga om mänskliga rättigheter. 
3 Regeringens skr 2007/08:39, s 12 f, SOU 2014:49, s 216 f, Länsstyrelsen i Skånes län, Utsatta flickor i 

patriarkala familjer: om behov av skyddat boende och andra insatser, s 14 f, Åklagarmyndigheten, 

Hedersrelaterat våld, s 8 och 36, Darj m fl, HBT & heder, s 92 ff, Wikan, Om heder, s 9, Hussein, Heder 

och hedersvåld: berättelser, fakta, fördomar, s 34 och 53 och Patai, Araben, s 133 f. Se även 

målsägandens vittnesmål i HovR mål nr: B 715-01 och HovR mål nr: B 334-13, om den kontroll och de 

begränsningar offren utsattes för i vardagen. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utreda om det straffrättsliga skyddet mot hedersrelaterat våld 

och förtryck, i den form som brukar kallas psykiskt våld och förtryck, mot kvinnor är 

tillräckligt eller om skyddet bör utökas. Det psykiska våldet och förtrycket består i att 

någon psykiskt påverkar en annan människa i sådan utsträckning att personens rätt att 

bestämma över sitt liv kränks. Denna psykiska påverkan ska alltså utgöra handlingsskäl 

för den utsatte att följa de uppställda hedersnormerna. Utifrån syftet avser jag att i 

uppsatsen besvara följande frågor: 

 

 I vilken utsträckning är det kriminaliserat att psykiskt förmå någon att handla efter 

uppställda hedersnormer?  

 

 Bör det straffrättsliga skyddet mot psykisk påverkan och psykiskt lidande utökas? 

o Hur bör en sådan kriminalisering se ut och kan den antas bidra till ökat 

skydd för de kvinnor som utsätts för hedersvåld och hedersförtryck?  

o Skulle en utökad kriminalisering kunna bidra till att de mänskliga fri- och 

rättigheterna får bättre genomslagskraft? 

o Skulle en kriminalisering kunna antas bidra till ändrad attityd hos eller 

åtminstone ändrat beteende av dem som lever i hederskulturer? 

 

Anledningen till att syftet är att utreda i vilken omfattning hedersrelaterat psykisk våld 

och förtryck är straffbelagt, är att det har påpekats att just psykiskt våld och förtryck 

omfattas i begränsad utsträckning av dagens kriminalisering.4 Gällande de fysiska 

handlingarna som förekommer när någon i hederskulturer kontrolleras, står det däremot 

mer klart att de i de flesta fall omfattas av dagens straffbud. Det är däremot mer osäkert 

vilka gärningar bestående i psykisk påverkan omfattas av dagens straffbud och därför 

anser jag att det är denna del av det hedersrelaterade våldet och förtrycket som är i behov 

av utredning. För att ta reda på i vilken utsträckning psykisk påverkan är kriminaliserad 

                                                 
4 Se SOU 1995:60, s 410 ff, där Kvinnofridskommissionen lade fram förslag om att kriminalisera även 

psykiskt våld där diffusa, uttalade eller outtalade hot skulle bli straffbelagda, prop 1997/98:55, 76 ff, där 

regeringen framhåller att viss form av psykiskt våld redan är straffbelagt och kommissionens förslag 

skulle komma att stå i strid med legalitetsprincipen. 
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kommer jag att kartlägga vad som är straffbelagt för att det ska bli tydligare att se vad 

som inte är det och var gränserna går. 

 

1.3 Terminologi och begrepp 

I uppsatsen kommer olika begrepp att användas och innebörden av vissa begrepp är 

omdiskuterade.  Det ligger även en viss svårighet i att definiera olika hedersbegrepp då 

begreppens innebörd kan variera från kultur till kultur och kan komma att ändras över 

tid.5 Eftersom uppsatsens syfte inte är att finna enhetliga begreppsdefinitioner har 

hedersbegreppen fått en något förenklad innebörd där det centrala i begreppen lyfts fram. 

Det innebär att en viss generalisering är oundviklig i och med begreppsanvändningen. 

Detta förklarar också att jag några gånger hänvisat till Nationalencyklopedin för mer 

allmänna förklaringar till vissa begrepp. 

I denna uppsats är utgångspunkten att hederskulturer är ett system som är format av 

normer och värderingar som har sin grund i föreställningen att männens heder är avhängig 

kvinnornas oskuld. De normer som framhålls vara gemensamma för hederskulturer, och 

utgångspunkten i denna uppsats, är att individens agerande påverkar hela släktens 

anseende, att individens intresse är underordnat gruppens, att kvinnans sexualitet är en 

angelägenhet för hela släkten, att sexuella relationer endast får vidtas mellan man och 

kvinna inom äktenskapet och att det krävs att individen följer dessa normer för att 

individen ska accepteras av kollektivet.6 

 Med hedersgrupp avses i denna framställning det kollektiv av släktingar som 

tillsammans är bärare av en och samma heder.7  

 Hedersrelaterat våld är ett vidare begrepp än det våldsbegrepp som används i 

straffrättslig mening. Hedersrelaterat våld kan delas in i fyra kategorier, psykiskt, socialt, 

sexuellt och fysiskt våld. Det psykiska våldet består bland annat av skuld och 

skambeläggning, hot, nedvärdering och undandragande av kärlek. Socialt våld innebär 

bland annat utfrysning, isolering, förbud att delta i aktiviteter i samhället och förbud att 

                                                 
5 Se Kriminalvårdens rapport 2015, Hedersrelaterat våld och förtryck, där Kriminalvården sammanställt 

innebörden av olika hedersbegrepp. 
6 Se SOU 2014:49, s 215 f, Grutzky och Åberg, Heder och samvete, s 28, Länsstyrelsen Stockholms län, 

Riskbedömningar i ärenden med hedersrelaterat våld, s 12 och se Kriminalvårdens rapport 2015, 

Hedersrelaterat våld och förtryck. 
7 Wikan, Om heder, s 17 och Hussein, Heder och hedersvåld: berättelser, fakta, fördomar, s 34 och 53. 
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klä sig som man vill. Den tredje kategorin, sexuellt våld, innebär ofta sexuellt tvång med 

en oönskad person inom till exempel ett tvångsäktenskap eller ett arrangerat äktenskap. 

Den sista kategorin av hedersrelaterat våld är fysiskt våld och här avses varje form av 

fysik kraftutveckling som riktas mot en annan människa. Dessa former av våld riktas mot 

någon i hedersgruppen som tenderar att vanära eller har vanärat gruppens heder. När 

våldet riktas mot någon som tenderar att vanära hedern görs det i syfte att kontrollera 

personen.8 Redan här kan jag nämna att det är det fysiska våldet som mest 

överensstämmer med det våld som avses när det i brottsbeskrivningar står våld. 

Med hedersrelaterat förtryck åsyftas åtgärder som vidtas mot en person eller en viss 

grupp av människor i syfte att hålla dem i ett tillstånd av maktlöshet.9 Hedersförtrycket 

består främst i den kontroll som familjen eller hedersgruppen utövar över den enskilda 

individen för att säkerställa att hedern inte skadas.  

Psykisk påverkan utgörs av handlingar där någon förser någon annan med 

handlingsskäl för att göra eller inte göra något.10 I denna framställning kan psykisk 

påverkan ske med psykiska medel och kommer då inte alltid till uttryck på ett sätt som 

kan uppfattas av en utomstående person. Den psykiska påverkan kan dock ta sig uttryck 

i fysiska handlingar, genom att den som vill påverka gör något visst. Oavsett om påverkan 

tar sig uttryck i fysiska handlingar eller psykiska medel, är det avgörande för att 

handlingen ska betraktas som psykisk påverkan att den utgör handlingsskäl för den 

utsatte. 

 Med självbestämmanderätt till sitt liv avses en rätt (inte rättighet) för varje enskild 

individ att själv besluta om angelägenheter som berör dennes liv, till exempel i form av 

klädval och val att ingå eller inte ingå äktenskap. Enskildas självbestämmanderätt över 

sina liv utgör inte en fristående rättighet men kan i vissa fall innefattas i de mänskliga fri- 

och rättigheterna.11 

  

                                                 
8 Darj m fl, HBT & heder, s 20 f, Länsstyrelsen i Skånes län, Utsatta flickor i patriarkala familjer: om 

behov av skyddat boende och andra insatser, s 9 och Länsstyrelsen i Stockholms län, Riskbedömningar i 

ärenden med hedersrelaterat våld, s 12. Se och jämför Åklagarmyndigheten, Hedersrelaterat våld, s 6, där 

Åklagarmyndigheten ställer upp ett krav på att våldet måste utgöra ett brott. 
9 Nationalencyklopedin, Förtryck. 
10 Om psykisk påverkan och orsakande se Asp m fl, Kriminalrättens grunder, s 87 ff. 
11 Observera att det inte handlar om självbestämmanderätt enligt folkrätten, se Nationalencyklopedin, 

Självbestämmanderätt och se FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, Vol 999,1-

14668, art 1.1. 
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1.4 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsas till att fokusera på vad som kommit att kallas hedersrelaterat våld 

och förtryck, när våldet och förtrycket sker med psykiska medel och leder till att den 

utsatte personens självbestämmanderätt till sitt liv begränsas. 

Även om psykisk påverkan förekommer utanför hederskulturer avgränsas arbetet till 

att fokusera på just hedersproblematiken, eftersom hedersrelaterat våld och förtryck är av 

speciell karaktär och skiljer sig från psykisk påverkan och psykiskt lidande ur ett allmänt 

perspektiv.12 Den speciella karaktären består i att hedersrelaterat våld planeras och 

beslutas av kollektivet och att förtrycket kan komma från hela kollektivet. Jämför detta 

med mäns våld mot kvinnor som oftast sker individuellt.13 En annan skillnad är att mäns 

våld mot kvinnor oftast fördöms av samhället, familjen och vännerna till 

gärningsmannen, medan hedersrelaterat våld och förtryck kan accepteras av hela eller 

delar av hedersgruppen då kollektivet många gånger står bakom gärningen.14 

 En ytterligare avgränsning är att främst fokusera på det förtryck som kvinnor utsätts 

för. Hedersförtrycket och våldet drabbar kvinnor i störst utsträckning eftersom det är 

kvinnans sexualitet som ska kontrolleras och det är hon som är bäraren av hedern.15 

Avgränsningen hindrar inte att jag är väl medveten om att pojkar och män även kan vara 

offer för hedersvåld och hedersförtryck.16 Vidare är jag även medveten om att förövaren 

också kan vara ett offer för det hedersrelaterade våldet och förtrycket. 

 Gränsen mellan föräldrars uppfostran av sina barn enligt föräldrabalken (1949:381) 

6:1 och vad som kan anses som förtryck kommer inte behandlas då denna del inte ryms 

inom ramen för uppsatsens syfte. 

  

1.5 Metod och material 

Jag har valt att uppsatsen ska utgå ifrån ett svenskt och västerländskt perspektiv där 

individualism och mänskliga fri- och rättigheter är faktorer att värna om. Det innebär att 

den vidare framställningen kommer utgå från att individen och dennes självbe-

                                                 
12 Grutzky och Åberg, Heder och samvete, s 28. 
13 Se prop 1997/98:55, s 75 och Grutzky och Åberg, Heder och samvete, s 29. 
14 Grutzky och Åberg, Heder och samvete, s 29. 
15 SOU 2014:49, s 213, regeringens skr 2007/08:39, s 12 och Grutzky och Åberg, Heder och samvete, 

s 9 f . 
16 Om att pojkar och män även kan vara offer för hedersrelaterat våld och förtryck se regeringens skr 

2007/08:39, s 5 och SOU 2014:49, s 213. 
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stämmanderätt till sitt liv är något som alla ska tillerkännas och ska gå före kollektivets 

intresse. Detta framgår bland annat av regeringsformen (1974:152) (RF) 1:2. Dock 

kommer själva hederskomplexiteten att belysas utifrån ett internationellt perspektiv för 

att ge läsaren en uppfattning om hederskulturernas omfattning och spridning. Även 

mänskliga rättigheter kommer att lyftas fram ur ett internationellt perspektiv, dels för att 

dessa rättigheter kan anses vara universella, dels för att de grundas på mellanstatliga 

överenskommelser. 

Vid besvarandet av de i uppsatsen angivna frågeställningarna har den rättsdogmatiska 

metoden använts. Den rättsdogmatiska metoden utgår ifrån att utredning och analys görs 

av relevanta rättskällor. Rättskällorna används utifrån den rådande rättshierarki där 

författningar utgör den primära rättskällan följt av förarbeten, rättspraxis och doktrin.17 

Till följd av detta kommer undersökningen av de olika straffbuden främst utgå ifrån 

lagtext och jag kommer till största del använda mig av ordalydelsetolkning på grund av 

den starka legalitetsprincipen som råder inom straffrätten. I andra hand används 

förarbeten för att ta reda på hur de olika rekvisiten är tänkta att tolkas. I sista hand används 

prejudikat för att finna vägledning i hur de olika straffbuden tolkas. När det gäller vissa 

av de nyare brotten finns inga vägledande avgöranden från HD och därför har domar från 

HovR och TR refererats. Avgöranden från HD om brott begångna med hedersmotiv är få, 

varför underrättsavgöranden avseende dessa frågor har använts.  

I de avsnitt som beskriver heder och olika hederskomplex, främst avsnitt 2, används 

litteratur som inte tillhör den juridiska vetenskapen, utan snarare hör till den 

socialantropologiska. Den socialantropologiska litteraturen används för att det saknas 

tillräckliga uppgifter om ämnet i den juridiska vetenskapen. Även när den offentliga 

sektorn utarbetar olika former av förarbeten, rapporter och andra dokument som berör 

ämnet, hänvisas det ofta till denna typ av litteratur. Denna litteratur grundas främst på 

författarnas egna erfarenheter av att arbeta med hedersfrågor och på författarnas intervjuer 

med dem som har utsatts för hedersrelaterat våld och förtyck samt med förövarna. 

Problemet med dessa källor är att de kan ses som subjektiva, eftersom de baseras på 

författarens egna uppfattningar om hedersproblematiken. Svårigheten med att använda 

socialantropologisk litteratur och annan litteratur än juridisk är att vissa delar av 

                                                 
17 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, i Juridisk metodlära, Korling m fl, s 21. 
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uppsatsen riskerar att präglas av de åsikter som lyfts fram i socialantropologiska 

litteraturen. De delar som berör heder kan till viss del bli generaliserande och inte fullt ut 

objektiv. Eftersom det inte finns några andra källor på området har jag dock valt att 

använda mig av den här formen av litteratur. 

Under avsnitt 4 som berör kriminalisering, tas utgångspunkt i de kriterier som 

Straffrättsanvändningsutredningen utarbetat avseende när kriminalisering får ske. Dessa 

kriterier har grundats på och sammanställts utifrån Jareborgs, Lernestedts och 

Åklagarutredningens olika kriterier.18 

 

1.6 Disposition 

Efter detta inledande avsnitt kommer en redogörelse för begreppet heder samt vad som 

avses med hedersrelaterat våld och förtryck för att ge läsaren en uppfattning om vad heder 

är och hur hedersproblematiken aktualiseras. Här framhålls hur kontrollen av kvinnor som 

lever i hederskulturer kan ta sig uttryck och på vilket sätt kvinnorna kan begränsas i 

självbestämmanderätten till sina liv. Därefter sker en genomgång av relevanta straffbud i 

brottsbalken (1962:700) (BrB) som helt eller delvis kan tänkas omfatta den psykiska 

påverkan som kontrollen kan bestå i och det psykiska lidande som påverkan leder till. 

Under denna del analyseras straffbuden och diskussion förs om hur väl straffbuden tar 

hänsyn till de speciella omständigheter som föreligger vid hedersrelaterat våld och 

förtryck. Under denna del besvaras frågan om i vilken utsträckning det är kriminaliserat 

att med psykiska medel förmå någon att handla efter uppställda hedersnormer. 

Under nästa del av uppsatsen, det vill säga kapitel 4, undersöks om utökad 

kriminalisering av psykisk påverkan och psykiskt lidande kan antas öka skyddet för de 

kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Här lyfter jag fram olika 

kriminaliseringsideologier och principer som är styrande för kriminalisering och 

diskuterar straffrättens avskräckande och moralbildande funktion. Vidare förs en 

diskussion av hur ett straffbud skulle kunna utformas för att uppfylla de 

kriminaliseringskrav som finns och för att motverka psykisk påverkan och psykiskt 

lidande på ett effektivt sätt. Under hela avsnitt 4 kommer mänskliga fri- och rättigheter 

lyftas fram och kopplas till de krav som ställs på Sverige, och diskussion förs om en 

                                                 
18 Se och jämför SOU 2013:38, s 425 ff, SOU 1992:61, s 111, Jareborg, Allmän kriminalrätt, s 63 f och 

Lernestedt, Kriminalisering, s 352. 
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utökad kriminalisering skulle antas leda till att rättigheterna får bättre genomslagskraft. 

Uppsatsen avslutas med en sammanfattning där jag även framför mina slutsatser. 

 

1.7 Forskningsläge och vidtagna åtgärder 

Antalet människor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck i världen eller i 

Sverige är inte kartlagt.19 Den forskning som gjorts på området framhåller att fenomenet 

hedersvåld och hedersförtryck är ett internationellt problem och förekommer främst i 

Nordafrika och Väst- och Sydasien, dit även Mellanöstern räknas.20 I Sverige uppskattade 

länsstyrelserna år 2004 att ca 1 500-2 000 flickor och unga kvinnor i Sverige är utsatta 

för hedersrelaterat våld och förtryck. I SOU 2014:49 uppskattade dåvarande nationella 

samordnaren, att det sannolikt rör sig om långt över 100 000 människor i Sverige som 

lever under hedersförtryckande normer.21 Vidare visade en rapport från 

Ungdomsstyrelsen att ca 70 000 svenska ungdomar, både kvinnor och män, riskerar att 

bli bortgifta mot sin vilja.22 

Det offentliga har under de senaste tio åren vidtagit en rad åtgärder för att motverka 

hedersrelaterat våld och förtryck, samt för att öka jämställdheten i samhället. Dessa 

åtgärder har främst syftat till att öka skyddet för våldsutsatta, verka förebyggande, stärka 

kvalitén och effektiviteten i rättsväsendet, utveckla insatser som riktar sig mot 

våldsutövare, kunskapsspridning samt ökad samverkan mellan offentliga organ.23 De 

åtgärder som främst vidtagits på det straffrättsliga området är införande av brottet 

äktenskapstvång i BrB 4:4 c och brottet vilseledande till tvångsäktenskapsresa i 

BrB 4:4 d. 

När det gäller olika former av psykiskt lidande och integritetskränkningar generellt, är 

regeringen av uppfattningen att dagens straffbud omfattar dessa gärningar i tillräcklig 

utsträckning. Regeringen har bland annat framhållit att upprepade kränkningar av den 

personliga integriteten redan skyddas av straffbudet grov fridskränkning, BrB 4:4 a. 

                                                 
19 Regeringens skr 2016/17:10, s 35 och se motion 2015/16:1864 där det föreslås att en årlig statistisk 

kartläggning av hedersrelaterat våld ska genomföras. 
20 FN, 2002, E/CN.4/2002/83, Åklagarmyndigheten, Hedersrelaterat våld, s 11 och Hussein, Heder och 

hedersvåld: berättelser, fakta, fördomar, s 13. 
21 SOU 2014:49, s 213 se och jämför Hansson, Perspektiv på manlighet och heder, s 16. 
22 Ungdomsstyrelsen, Gift mot sin vilja. 
23 Se regeringens skr 2007/08:39, SOU 2015:55, s 29 ff och Länsstyrelsen i Stockholms län, 

Riskbedömningar i ärenden med hedersrelaterat våld. 
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Vidare anser regeringen att alla kränkande uttalanden i tillräcklig mån är straffbelagda 

genom förolämpningsbrottet BrB 5:3. Regeringen har även svarat nekande på frågan om 

den anser att det finns något behov av att utöka skyddet mot psykiskt lidande i 

misshandelsbestämmelsen BrB 3:5, till att omfatta även lidande som inte medför 

medicinskt påvisbar effekt.24 

Trots de vidtagna åtgärderna har det från olika politiska håll påpekats att fler åtgärder 

bör vidtas. Det har framhållits att strafflagstiftningen bör ses över för att effektivare kunna 

förhindra hedersbrott samt att samhället ska reagera starkare mot våld och begränsningar 

som vidtas i hederns namn.25 Det har i uppföljningar av handlingsplanen av år 2007 även 

understrukits att det flesta av de vidtagna insatserna riktat sig till de våldsutsatta och att 

ett ökat fokus borde läggas på förövarna.26 Integritetsskyddskommittén har även angett 

att det vore önskvärt att lagstiftaren tydligare erkänner enskildas integritetsskydd för att 

betona respekten för människovärdet och varje människas rätt till självbestämmande.27  

                                                 
24 Se skriftliga frågor av Tina Ghasemi (M), till Justitie- och migrationsministern, Morgan Johnsson, 

2016/17:1486 och 2016/17:1488 samt Morgan Johanssons svar på frågorna, Dnr Ju2017/04666/POL. 
25 Se SOU 2015:55, s 213, motion 2015/16:2645, motion 2015/16:664, motion 2015/16:1493, motion 

2015/16:2018, motion 2015/16:2681och Kommittédirektiv 2017:25. 
26 Brå rapport 2010:4 och SOU 2015:55. 
27 SOU 2008:3, s 22. 
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2  Hedersbegrepp 

2.1 Inledande ord 

Eftersom straffrätten har den autonoma människan som utgångspunkt och regelsystemet 

bygger på vår kulturs individbegrepp har jag valt att för läsaren beskriva hederskulturers 

synsätt för att ge en ökad förståelse för de problem som uppstår, även straffrättsligt. 

Under detta avsnitt lyfts de centrala delarna i hederskulturer fram och exempel ges på 

hur det hedersrelaterade våldet och förtrycket kan ske. Det innebär att begreppen heder 

samt hedersrelaterat våld och förtryck kommer förklaras mer djupgående än vad som 

skedde inledningsvis i uppsatsen. Nedan kommer även fyra övergripande hederskomplex 

att lyftas fram. 

 

2.2 Vad är heder, hedersrelaterat våld och förtryck? 

2.2.1 Heder och förekomsten av den 

Begreppet heder är vanligtvis förknippat med något positivt. Heder handlar om värde i 

dina egna och andras ögon, samt om självrespekt och social respekt.28 Det med heder 

synonyma ordet ära beskrivs ofta som berömvärda handlingar eller hög uppskattning.29  

Det som kommit att kallas för hederskulturer förklarades inledningsvis som ett system 

format av normer och värderingar som har sin grund i föreställningar om att männens 

heder är avhängig kvinnornas sexualitet. Männen är de som är bärare av hedern medan 

kvinnorna saknar heder och ingår istället i sina mäns heder, som i sin tur beror fullständigt 

på kvinnan och hennes sexualitet.30 Kvinnorna i hederskulturer måste förbli oskulder tills 

att de ingått ett äktenskap som deras familjer accepterar.31 Hedersetiken grundas på 

uppfattningen att kvinnan har ett ansvar för att försvara hedern samtidigt som hon själv 

inte är kapabel att värna om sin oskuld.32 Familjen och hedersgruppens heder är alltså 

                                                 
28 Wikan, Om heder, s 9 och Pitt Rivers, Honour and shame: the Values of Mediterranean Society, s 21. 
29 Nationalencyklopedin, Heder och Ära. 
30 Se Wikan, Om heder, s 9, Hussein, Heder och hedersvåld: berättelser, fakta, fördomar, s 16 och Patai, 

Araben, s 133 f, om att kvinnor föds med viss ”sexuell heder” i form av ’ird och är något som är absolut 

och det är kvinnas uppgift att bevara den. 
31 Regeringens skr 2007/08:39, s 12, Länsstyrelsen Stockholms län, Riskbedömningar i ärenden med 

hedersrelaterat våld, s 12 och Grutzky och Åberg, Heder och samvete, s 9 och 28. 
32 Amnesty International, Hedersmord, s 5. 
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avhängig kvinnornas faktiska eller påstådda beteenden.33 Sanningshalten i berättelsen om 

kvinnornas beteende är inte alltid det väsentliga, utan det är vad andra uppfattar och tror, 

då heder handlar om värde i andras ögon och social respekt.34 Normernas innehåll kan 

variera mellan olika hederskulturer, men de grundläggande är att individens agerande 

påverkar hela familjens anseende, individens intresse är underordnat gruppens och 

kvinnans sexualitet är en angelägenhet för hela familjen då sexuella relationer endast får 

finnas mellan man och kvinna inom äktenskapet.35 De normer som är styrande i 

hederskulturer är absoluta och kan vara nedskrivna och/eller underförstådda. 

Hedern i hederskulturer delas av ett kollektiv där en hel släkt på några få individer upp 

till tusentals ingår i samma hedersgrupp.36 Maktfördelningen i en hedersgrupp kan 

förklaras som en pyramid där makten rangordnas utifrån kön och ålder, där männen och 

de äldre släktingarna är högst upp i pyramiden, och kvinnor och barn längst ner.37 Varje 

fader är ytterst ansvarig för sin familj och utgör familjens överhuvud. Modern i varje 

familj har till uppgift att uppfostra barnen, främst döttrarna, till att följa hedersnormerna 

och modern ska utgöra ett exempel på hur kvinnor förväntas uppföra sig.38 

Hederskulturer finns i hela världen men förekommer främst i samhällen där staten har 

eller har haft en svag ställning, då hedern har kommit att användas som ett skyddsnät för 

den enskilda familjens och släktens intressen.39 I dessa samhällen är det inte staten som 

tillförsäkrar individen vård, omsorg och hjälp, utan det är de som ingår i samma 

hedersgrupp som en själv.40 Detta ”skyddsnät” som hedersgruppen står för, den stora 

gemenskapen och tillhörigheten som dessa människor känner, är några av de positiva 

saker som brukar framhållas med hederskulturer. 

 

                                                 
33 Amnesty International, Hedersmord, s 5, regeringens skr 2007/08:39, s 12, regeringens skr 

2009/10:229, s 8 och Grutzky och Åberg, Heder och samvete, s 9 f. 
34 Amnesty International, Hedersmord, s 5, regeringens skr 2007/08:39, s 12, regeringens skr 

2009/10:229, s 8 och Grutzky och Åberg, Heder och samvete, s 9. 
35 Grutzky och Åberg, Heder och samvete, s 28 och Länsstyrelsen Stockholms län, Riskbedömningar i 

ärenden med hedersrelaterat våld, s 12. 
36 Wikan, Om heder, s 17 och Hussein, Heder och hedersvåld: berättelser, fakta, fördomar, s 34 och 53. 
37 Åklagarmyndigheten, Hedersrelaterat våld, s 14 f. 
38 Åklagarmyndigheten, Hedersrelaterat våld, s 14 f och Amnesty International, Hedersmord, s 5 och 

Güngör och Dervish, Varför mördar man sin dotter?, s 21. 
39 Åklagarmyndigheten, Hedersrelaterat våld, s 13 f och Wikan, Om heder, s 18. 
40 Grutzky och Åberg, Heder och samvete, s 40 och Güngör och Dervish, Varför mördar man sin dotter?, 

s 19. 
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2.2.2 Hedersrelaterat våld och förtryck 

Eftersom kvinnan är den som genom sitt sexuella beteende avgör om männen i 

hedersgruppen har heder, har männen tagit på sig rollen att övervaka, kontrollera och 

förhindra att kvinnorna överträder några av de normer som styr kvinnans kyskhet.41 

Denna kontroll som kommit att kallas hedersrelaterat förtryck kan ta sig olika uttryck, där 

några exempel är begränsningar i klädval, deltagande i fritidsaktiviteter, kontroll eller 

förbud av användande av telefon, social utfrysning, hot och våld. Det som kallas för 

hedersrelaterat våld består av psykiskt, socialt, sexuellt och fysiskt våld, och används för 

att kontrollera kvinnan när hon tenderar att avvika från hedersnormerna. Våldet används 

även som bestraffning vid återupprättande av hedern när en normöverträdelse har skett.42  

Om familjen eller hedersgruppen inte lyckas kontrollera en kvinna och det går så långt 

att familjens heder förloras eller vanhedras, går det att återställa hedern. Hedern återställs 

genom att någon eller några som har del i samma heder gör något drastiskt för att reparera 

skadan.43 Eftersom det är männens heder som vanärats och de som har i uppgift att se till 

att hedern upprätthålls är det de som oftast är gärningsmännen vid återupprättandet av 

hedern. Det yttersta och mest brutala sättet för att återupprätta hedern är att den som 

vanhedrat familjen mördas, ett så kallat hedersmord. Eftersom heder bottnar i kvinnans 

sexualitet, är det hon som vanärat familjen och blir därmed oftast offret för hedersmord. 

Det är inte alltid kvinnan som mördas, utan i de fall kvinnan till exempel haft en icke 

accepterad pojkvän eller varit otrogen kan det vara den utomstående mannen som 

mördas.44 Den typiska processen från att kvinnan upptäcks avvika från hedersnormerna 

till ett fullbordat hedersmord är att den inleds med psykiskt våld och förtryck som sedan 

eskalerar till fysiskt våld för att slutligen utmynna i ett hedersmord.45 

När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck är det vanligt att förövarna, som både 

utgörs av kvinnor och män, inte öppet erkänner motivet. Anledningen är att ett sådant 

erkännande skulle innebära ett erkännande av stora brister i deras värderingar och även 

att de fött och uppfostrat kvinnor som inte följer hedersnormerna.46 

                                                 
41 Hussein, Heder och hedersvåld: berättelser, fakta, fördomar, s 16. 
42 Regeringens skr 2007/08:39, s 12, Åklagarmyndigheten, Hedersrelaterat våld, s 5 och se målsägandes 

vittnesmål i HovR mål nr: B 715-01 och B 334-13, TR mål nr: B 6048-15 och B 3440-17. 
43 Se Wikan, Om heder, s 11 f och Patai, Araben, s 133. Se även HovR mål nr: B 3112-11. 
44 Se TR mål nr: B 922-16 där ex-pojkvännen mördas av sin flickvän och hennes släktingar, se särskilt 

Devin Rexvids sakkunnigutlåtande i målet och HD mål nr: B 3211-06.  
45 Hussein, Heder och hedersvåld: berättelser, fakta, fördomar, s 65. 
46 Güngör och Dervish, Varför mördar man sin dotter?, s 20 f. 
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2.3 Hederskomplexitet 

2.3.1 Allmänt om hederskomplexen 

Jag anser att det främst finns fyra övergripande problemkomplex som uppstår i 

hederskulturer. Problemen består i värdekonflikter och att människor till följd av 

värdekonflikterna kränker andra människors rätt till självbestämmande över sina liv. 

Värdekonflikterna leder till en svårighet för människor att bryta sig ur hederskulturer och 

när en utbrytning väl sker, leder ofta den sociala utfrysningen till att många väljer att 

återvända. För den vidare framställningen är det viktigt att ha en viss förståelse för dessa 

problemkomplex, vad de består i och varför de uppkommit och därför presenteras de 

problemkomplex här nedan. 

 

2.3.2 Värdekonflikt 

Hederskulturer förekommer främst i Nordafrika och Väst- och Sydasien, dit även 

Mellanöstern räknas, då staten har eller har haft en svag ställning i dessa områden.47 I och 

med att människor från dessa områden söker sig till Sverige av olika skäl, har även deras 

värderingar förts med hit. Det innebär att de normer som majoritetssamhället i Sverige 

står för i visst hänseende krockar med de normer som människor i hederskulturer lever 

efter. Majoritetssamhällets värderingar grundar sig i demokrati, individualism, frihet och 

mänskliga rättigheter, medan de normer som finns i hederskulturer bland annat är 

kollektivism och makthierarki mellan kvinnor och män, där kvinnan är underordnad.48 

 Barn från hederskulturer kommer i och med skolplikten automatiskt att komma i 

kontakt med individualistiska och demokratiska normer och värderingar. Den 

grundläggande socialiseringen sker i familjen som har hedersnormer som grund för 

uppfostran, och även i skolan som bär upp majoritetssamhällets normer.49 

Hederskomplexiteten uppstår i och med denna norm- och värdekonflikt, då framförallt 

                                                 
47 FN, 2002, E/CN.4/2002/83, Åklagarmyndigheten, Hedersrelaterat våld, s 11, Hussein, Heder och 

hedersvåld: berättelser, fakta fördomar, s 13 och Hansson, Perspektiv på manlighet och heder, s 25. 
48 Jämför med det svenska majoritetssamhällets normer för sexualitet och äktenskap, som har de senaste 

femtio åren gått från ett system med strikta regler till ett friare och mer tillåtande, där ansvar för sexual-

moralen kommit att ges till varje enskild individ. Idag anser majoriteten av ungdomar som bor i Sverige 

att sexualiteten inte behöver vara förknippad med fasta parrelationer utan kan vara situationsbetingad med 

tillfälliga partners eller med vänner, se Magnusson och Häggström-Nordin, Ungdomar, sexualitet och 

relationer, s 135-144 och Hussein, Heder och hedersvåld: berättelser, fakta, fördomar, s 14 ff. 
49 Se Schlytter, Reaktioner på invandrarflickors gränsöverskridande handlande – särskilt om arrangerade 

äktenskap, s 48. 
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unga och kvinnor från hederskulturer vill ta del av majoritetssamhällets normer.50 

Värdekonflikt i detta avseende sker genom att olika reella, grundläggande uppfattningar 

om rätt och fel, gott och ont, krockar med varandra då dessa uppfattningar inte stämmer 

överens.51 

 

2.3.3 Kränkning av självbestämmanderätten och mänskliga rättigheter 

Enskildas självbestämmanderätt över sina liv utgör inte en fristående rättighet men kan i 

vissa fall innefattas i de mänskliga fri- och rättigheterna. När en person begränsas i sådan 

utsträckning att självbestämmanderätten kränks, kränks även vissa av de mänskliga fri- 

och rättigheterna. Denna hederskomplexitet har sin grund i den värdekonflikt som 

framhållits tidigare. 

Grunden för de mänskliga rättigheterna är att människor är födda fria och med lika 

värde och rättigheter vilket stadgas bland annat i FN:s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna, art 1 (FN:s UDHR).52 Även i Europeiska konventionen om 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) art 5 

stadgas att var och en har rätt till frihet och här framhålls även rätten till personlig 

säkerhet. Vidare stadgas att var och en har rätt till skydd för privat- och familjeliv, sitt 

hem och sin korrespondens i EKMR art 8. Dessa rättigheter har sin grund i rätten till både 

fysisk och psykisk integritet.53 Skydd för integriteten finns även i RF 2:6. När det är fråga 

om rättigheter i RF gäller de enbart i förhållandet mellan stat och individ vilket även är 

utgångspunkten för EKMR:s rättigheter. Dock gäller vissa av EKMR:s rättigheter även 

mellan enskilda.54 Hur långt EKMR:s rättigheter sträcker sig mellan enskilda är oklart 

och Europadomstolen har framhållit att det inte är önskvärt, än mindre nödvändigt, att 

utarbeta en allmän teori om hur långt konventionens garantier bör utsträckas.55 Det viktiga 

                                                 
50 Shlytter, Reaktioner på invandrarflickors gränsöverskridande handlande – särskilt om arrangerade 

äktenskap, s 48 f,  Hansson, Perspektiv på manlighet och heder, s 28 f och Grutzky och Åberg, Heder och 

samvete, s 45. 
51 Wikan, Om heder, s 21 och se Heller, A philosophy of Morals, s 34 f, om när en person som tillhör två 

eller flera samhällen vars normer inte stämmer överens kan personen hamna i en moralisk normkonflikt. 
52 Se FN, allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna, 1948 och Gunner och Namlin, Allas värde och 

lika rätt, s 19 f. 
53 Camreon, An introduction to the European Convention of human rights, s 115. 
54 Se von Hannover v Germany 2004, p 57, Vgt Verein Gegen Tierfabriken v Switzerland 2001, p 45 och 

NJA 2007 s 747. 
55 Vgt Verein Gegen Tierfabriken v Switzerland 2001, p 46. 
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när det gäller mänskliga rättigheter enligt Europadomstolen är att de får slagkraft och 

framstår som praktiska och effektiva.56 

Vidare stadgas i målparagrafen RF 1:2 att den enskildes personliga välfärd ska vara 

grundläggande mål för den offentliga verksamheten, att det allmänna ska verka för att 

alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället samt motverka 

diskriminering på grund av kön. Många kvinnor i hederskulturer förhindras att vara 

delaktiga i samhället genom att de inte tillåts av sina familjer att ha fritidsaktiviteter, 

umgås med vänner eller använda telefon eller dator.57 Denna begränsning i kvinnors 

handlingsfrihet gör att de isoleras och enligt RF 1:2 ligger det i det offentligas intresse att 

förhindra att dessa kvinnor utestängs från samhället. Jag anser att kvinnorna inte är fria 

ur ett mänskligt rättighetsperspektiv när hedersgruppens kontroll leder till att kvinnorna 

förhindras att själva bestämma över sina liv. Kvinnornas privatliv i hederskulturer är som 

en ”öppen bok” för hela familjen och hedersgruppen, då deras sexualitet ska kontrolleras 

till det yttersta för att hedern inte ska förloras, vilket kan utgöra en kränkning av 

kvinnornas integritet och deras rätt till privatliv. Det sker även en kränkning av 

kvinnornas rätt till privat- och familjeliv om de själva inte får bestämma vem de ska bilda 

familj med. 

I FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (FN:s 

CEDAW) art 5, ställs krav på att konventionsstaterna ska vidta åtgärder för att ändra mäns 

och kvinnors sociala och kulturella beteendemönster i syfte att avskaffa fördomar, seder 

och bruk som grundar sig i föreställningen om det ena könets underlägsenhet eller på 

stelnande roller för män och kvinnor.58 Här ställs ett uttryckligt krav på att det offentliga 

aktivt ska verkar för att beteendemönstret i bland annat hederskulturer som grundas på 

föreställningar om att kvinnan är underordnad mannen ska upphöra.  

 

2.3.4 Bryta sig loss från hederskulturer 

Den som vill ta del av det svenska majoritetssamhällets normer måste bryta sig loss från 

sin hederskulturs normer. Mannen kan till exempel vid dotterns utbrytning känna sig 

hotad av att förlora sin position inom familjen. För att undvika att så sker ökas ofta 

                                                 
56 Von Hannover v Germany 2004, p 71. 
57 Regeringens skr 2007/08:39, s 12, Åklagarmyndigheten, Hedersrelaterat våld, s 5 och se målsägandes 

vittnesmål i HovR mål nr: B 715-01 och B 334-13, TR mål nr: B 6048-15 och B 3440-17. 
58 Se FN, konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, 1979. 
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kontrollen och våldet över dem som vill bryta sig loss för att försöka få dessa att räta in 

sig i ledet och på så sätt undvika att släktens heder fläckas ner.59 

Det är även värt att lyfta fram att när en person eller en familj vill bryta sig loss från 

sin hederskulturs normer ska personerna ifråga inte bara bryta sig loss från sin närmaste 

familj. De ska även bryta sig loss från alla dem i hedersgruppen som står upp för dess 

hedersnormer. I många fall finns släktingar från samma hedersgrupp både i 

ursprungslandet och i det land dit personen som vill bryta sig ut har immigrerat till. De 

släktingar som är kvar i ursprungslandet tar inte del av det svenska majoritetssamhällets 

normer och den sociala trygghet som finns här, och de kan av den anledningen ha svårt 

att acceptera utbrytningen. Icke-acceptansen hos de släktingar som bor i Sverige, kan 

eventuellt grundas i en ovilja eller en svårighet att integreras med majoritetssamhällets 

normer. Det är därför vanligt att en hel eller delar av en familj som kommer till Sverige 

och vill leva efter den frihet som råder här utsätts för stora påtryckningar av sina släktingar 

i både Sverige och andra länder. Hedersfrågan blir härmed en angelägenhet som sträcker 

sig över landgränser. Svårigheten att bryta sig loss träffar alltså både enskilda individer 

och hela familjer. 

 

2.3.5 Social utfrysning 

I de fall en person, ofta dottern, lyckas bryta sig loss från hederskulturens normer, blir 

vanligtvis effekten att hon blir utestängd från hedersgruppen. Saknaden efter den starka 

gemenskapen som ofta förekommer inom dessa grupper, gör att den som brutit sig loss 

ofta återvänder till sin familj. Familjen kan mer eller mindre öppet ta emot den som 

återvänder och förklara att allt är glömt dem emellan, men i hemlighet är ett hedersmord 

beslutat i syfte att återupprätta hedern.60 Detta var fallet för bland annat Pela61 och 

Fadime62. När Pela frigjort sig från familjen, blev hennes saknad efter de nära och kära 

för stor. Det ledde till att Pela återvände och förenades med sin familj. Det var dock ingen 

verklig återförening då hennes farfar, far och farbröder hade beslutat att ta med henne till 

Irak i syfte att mörda henne där. Även Fadime blev utestängd från gruppgemenskapen när 

                                                 
59 Hussein, Heder och hedersvåld: berättelser, fakta, fördomar, s 65. 
60 Abbas och Pela hedersmördades när familjerna skulle återförenas, se HD mål nr: B 3211-06 samt HovR 

mål nr: B 715-01. Se även HovR mål nr: B 4651-02 samt HD mål nr: B 316/95. 
61 HovR mål nr: B 715-01. 
62 HovR mål nr: B 4651-02. 
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hon ville bryta sig loss från hedersnormerna. Hon hade blivit bannlyst från Uppsala av 

sin far, men saknaden efter hennes mor och syskon gjorde att hon trotsade förbudet och 

besökte dem i Uppsala. Detta ledde till att hennes far sökte upp henne och mördade henne 

när han fick reda på att hon vistades i Uppsala.  



 

 

28 

 

3  Det svenska straffrättsliga skyddet 

3.1 Inledande ord om straffrätten 

I detta kapitel utreds i vilken utsträckning några av de olika straffbuden i BrB omfattar 

gärningar som består i psykisk påverkan och utgör handlingsskäl för den utsatte. De 

straffbud som kommer behandlas är misshandel i BrB 3:5, olaga hot i BrB 4:5, olaga 

tvång i BrB 4:4, fridskränkningsbrotten i BrB 4:4 a, äktenskapstvång i BrB 4:4 c, 

vilseledande till tvångsäktenskapsresa i BrB 4:4 d, ofredande i BrB 4:7 samt förtal i 

BrB 5:1 och förolämpning i BrB 5:3.  

 Det svenska straffrättsliga regelsystemet utgår från och fokuserar främst på enskilda 

handlingar eller handlingar som tillsammans utgör en brottsenhet i antingen tid och rum 

och/eller i antal drabbade personer.63 Undantag från fokusering på enskilda handlingar är 

om brottet konstruerats som ett brott som pågår fortlöpande, ett så kallat perdurerande 

brott.64 När det gäller hedersförtryck består kontrollen av att kvinnor i stor utsträckning 

utsätts för psykisk påverkan från en eller flera personer i hedersgruppen fortlöpande och 

att det inte alltid finns endast ett påverkanstillfälle som utgör handlingsskäl för kvinnorna. 

 

3.2 Brott mot liv och hälsa enligt BrB kap 3 

3.2.1 Allmänt om brotten mot liv och hälsa 

Brott i BrB kap 3 har liv och hälsa som främsta uttalade skyddsintressen. Brottsobjektet 

för dessa former av brott är en levande människa. Det har i förarbetena framhållits att en 

av de grundläggande rättigheterna i det svenska rättssystemet är att varje människa ska 

vara skyddad mot kränkningar av sin kroppsliga integritet.65 

 

3.2.2 Misshandel 

3.2.2.1 Allmänt om misshandelsbrott 

I BrB 3:5 stadgas att den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom, smärta 

eller försätter denne i vanmakt eller annat sådant tillstånd, begår brottet misshandel. 

                                                 
63 Prop 1997/98:55, s 75 och Jareborg, Allmän kriminalrätt, s 127 och se Asp m fl, Kriminalrättens 

grunder, s 464 ff om likartad gärningskonkurrens. 
64 Prop 1997/98:55, s 75. 
65 Prop 1981/82:172, s 5. 
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Brottet innebär alltså att en person tillfogar en annan person en viss form av skada.66 

Handlingsverbet tillfogar är mycket öppet och innehåller inte några närmare 

begränsningar av hur orsakandet sker.67 Begreppet tar främst sikte på ett aktivt handlande 

men omfattar även underlåtenhet. Svårare former av psykisk påverkan omfattas om 

orsakandet resulterat i någon av de effekter som räknas upp i BrB 3:5.68 Härmed ser jag 

inget hinder för att rekvisitet tillfogar även kan omfatta handlingar som en person vidtar 

på psykisk väg, i form av den psykiska påverkan som hedersförtrycket kan bestå i. 

 Den effekt som tillfogandet ska ha lett till är bland annat kroppsskada. Med 

kroppsskada avses bland annat sår, svullnader och förstörda vävnader.69 Här är alltså 

effekten kopplad till rent fysiska skador på kroppen och dess organ.  

Den andra effekten som tillfogandet kan ha lett till är sjukdom. Med sjukdom avses 

både fysisk och psykisk sjukdom, där psykisk invaliditet samt psykiskt lidande som har 

medfört en medicinskt påvisbar effekt innefattas.70 Det innebär att blott psykiskt lidande 

inte omfattas av dagens straffbud, utan det krävs att det uppstår en sjukdom till följd av 

tillfogandet. Innebörden av medicinskt påvisbar effekt utvecklas inte närmare i 

förarbetena utan där framhålls att var gränsen mellan fysiskt och psykiskt lidande ska dras 

ankommer på rättstillämparen.71 Det saknas vägledande rättsfall för bedömningen då 

tillfogande med psykiska medel som leder till en sjukdom inte verkar ligga till grund för 

åtal i praktiken.72 Avgörande för vad som kan anses vara en sjukdom i lagens mening är 

rimligtvis vad som enligt den psykiatriska läkarvetenskapen utgör en sådan diagnos.73 

                                                 
66 Jareborg m fl, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s 28.  
67 Prop 1962:10, s B 90, NJA 2013 s 588 och Jareborg m fl, Brotten mot person och 

förmögenhetsbrotten, s 28. 
68 Prop 1962:10, s B 90, Jareborg m fl, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten , s 29, NJA 2013 

s 588 och Berggren m fl, Brottsbalken, (2017-04-20, Zeteo), kommentar till BrB 3:5. 
69 SOU 1953:14, s 134, Berggren m fl, Brottsbalken, (2017-04-20, Zeteo), kommentar till BrB 3:5 och 

Jareborg m fl, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s 28. 
70 Prop 1962:10, s B 83 och 90, prop 1992/93:141, s 22, Berggren m fl, Brottsbalken, (2017-04-20, 

Zeteo), kommentar till BrB 3:5 och Jareborg m fl, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s 28. 
71 Se Prop 1962:10, s B 90 och prop 1992/93:141. 
72 Svårigheten att finna vägledande avgörande beror på att domstolarna inte kan söka efter misshandel 

som lett till psykisk sjukdom då en sådan sökning skulle strida mot domstolsdatalagen (2015:728), 

domstolsdataförordningen (2015:729) och personuppgiftslagen (1998:1191). Vidare har jag inte funnit 

något avgörande i domstolarnas databas http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/index.jsp. Dessutom 

för inte Brå statistik som avgränsas till misshandel som lett till psykisk sjukdom, se även motion 

2011/12:Ju303, s 1. 
73 Sjukdomar faller under den vetenskapliga medicinens disciplin, mer om psykiska sjukdomar se 

Håkansson, Psykisk sjukdom: Illusioner och realiteter. 

http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/index.jsp
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Det åligger sedan åklagaren att bevisa orsakssambandet mellan den psykiska påverkan 

och sjukdomen. 

En ytterligare effekt som tillfogandet kan ha lett till är smärta. Smärta avser enbart ett 

fysiskt lidande som inte är alltför obetydligt i intensitet och varaktighet.74 Som framförts 

ovan omfattas psykiskt lidande av misshandelsbestämmelsen endast om det har lett till en 

sjukdom.75  

En sista effekt som tillfogandet kan ha lett till är försättande av någon i vanmakt eller 

något annat sådant tillstånd. Med vanmakt avses en nära nog fullständig oförmåga att 

handla, med andra ord en praktiskt taget fullständig brist på kroppslig kontroll i form av 

medvetslöshet, sömn, hypnos eller total berusning av alkohol eller droger.76 Jämförbart 

tillstånd till vanmakt är till exempel fullständig eller partiell förlamning eller bedövning 

av kroppen.77 

 

3.2.2.2 Misshandelsbrottet i förhållande till hedersförtryck 

Det förtryck som kvinnor i hederskulturer utsätts för i form av kontroll, hot om våld, 

förolämpningar samt kritik, både uttalad och underförstådd, kan leda till att den drabbade 

utvecklar depression, ångest, sömnstörningar osv.78 När kontrollen består i psykisk 

påverkan som leder till psykiskt lidande som är medicinskt påvisbart som sjukdom 

omfattas handlingen och lidandet av misshandelsbestämmelsen. Eftersom det psykiska 

lidandet ska utgöra en sjukdom i lagens mening, innebär det att många former av psykisk 

påverkan och psykiskt lidande faller utanför straffbudet och därmed straffrättens skydd. 

Frågan, när det gäller misshandel där tillfogandet undantagsvis sker med psykiska 

medel, är också när tillfogandet faktiskt äger rum. Bedömningen av om ett eller flera fall 

av misshandelsbrott har förövats bestäms bland annat utifrån det antal personer som 

utsätts för gärningen, till exempel om en gärningsman slår två olika personer vid samma 

                                                 
74 SOU 1953:14, s 134 och Jareborg m fl, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s 28. 
75 Prop 1962:10, s B 83 och 90, prop 1992/93:141, s 22, Berggren m fl, Brottsbalken, (2017-04-20, 

Zeteo), kommentar till BrB 3:5 och Jareborg m fl, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s 28. 
76 NJA 2004 s 231, NJA 2013 s 397, Berggren m fl, Brottsbalken, (2017-04-20, Zeteo), kommentar till 

BrB 3:5 och Jareborg m fl, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s 29. 
77 SOU 1953:14 s 135, NJA 2013 s 397 och Jareborg m fl, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, 

s 29. 
78 Se Tina Ghasemi (M) skriftlig fråga till Justitie- och migrationsministern, 2016/17:1488, s 1. 
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tillfälle har två misshandelsbrott ägt rum.79 Bedömningen bestäms även utifrån tidsliga 

och rumsliga aspekter. Om gärningsmannen slår och sparkar en person hundra gånger 

eller en gång vid ett och samma tillfälle har oavsett antal slag och sparkar endast ett 

misshandelsbrott förövats.80 Om gärningsmannen slår en och samma person en gång på 

måndagen och en gång på fredagen, har två misshandelsbrott förövats. 

I hederskulturer är det vanligtvis inte bara en gärning vid ett tillfälle som får den 

enskilda personen att handla efter hedersnormerna och som leder till en psykisk sjukdom. 

Jag är av uppfattningen att den psykiska påverkan förekommer latent även om den kanske 

är mer eller mindre närvarande under olika tidsperioder i personens liv. Frågan blir alltså 

vilken handling eller handlingar som är den/de brottsliga. Vid fysisk misshandel där 

någon blir slagen är det enkelt att avgränsa misshandeln i tid och rum och det går att ”se” 

vilken skada varje slag orsakar. Vid misshandel bestående i psykisk påverkan som leder 

till psykiskt lidande som är en sjukdom, är det svårare att avgränsa misshandeln till tid 

och rum. Frågan är om just de här handlingarna bestående i psykisk påverkan just den här 

gången ledde till psykiskt lidande som är medicinskt påvisbart som sjukdom. 

 Det har framhållits i förarbeten till fridskränkningsbrotten i BrB 4:4 a, att när det gäller 

upprepade övergrepp kan det vara svårt för offret att hålla isär olika händelser och att i 

detalj beskriva dem och kunna precisera händelserna i tid och rum.81 Samma svårighet 

borde föreligga för dem som utsätts för hedersförtryck och hedersvåld, då dessa övergrepp 

är en del av vardagen. HD har i några domar förklarat att det inte krävs att varje enskild 

misshandelsgärning kan preciseras till tid och rum för att beviskravet ställt utom rimligt 

tvivel ska vara uppfyllt.82 Dock krävs att några konkreta gärningar ska kunna specificeras, 

vilket är rimligt med tanke på att den tilltalade ska kunna försvara sig. 

För olika misshandelsbrott måste varje brott specificeras oberoende om det handlar 

om ett eller flera misshandelsbrott. Det kan därför finnas en viss svårighet att styrka ett 

kausalt samband mellan den psykiska påverkan (tillfogandet) och det psykiska lidandet 

(effekten). En anledning är att den psykiska påverkan inte alltid kommer till uttryck på 

                                                 
79 Brottsenheten för brott mot person bestäms utifrån antal drabbade personer samt tid och plats för 

respektive gärning, se prop 1997/98:55, s 75, Asp m fl, Kriminalrättens grunder, s 470 och RH 2000:37 

där ett mord förövats genom att flera skott avlossats och träffat offret. 
80 Alla brott mot person bestäms brottsenheten utifrån antal drabbade personer och tid och plats för 

respektive gärning, se prop 1997/98:55, s 75, Asp m fl, Kriminalrättens grunder, s 470 och RH 2000:37. 
81 Prop 1997/98:55, s 75. 
82 NJA 1991 s 83 och NJA 1992 s 446.  
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ett, för en utomstående, synbart sätt. När det gäller allvarliga former av psykiskt våld eller 

påverkan är det troligtvis lättare att påvisa ett adekvat och kausalt samband mellan de 

medicinskt påvisbara effekterna och det psykiska våldet eller påverkan än vad det är för 

mindre allvarliga former.83 Sammanfattningsvis begränsar det medicinska 

sjukdomsbegreppet tillämpningsområdet av misshandelsbestämmelsen. 

En annan aspekt värd att lyfta fram, är att det oftast inte är en person i familjen som 

utövar den psykiska påverkan, utan som tidigare nämnts kan det vara flera av 

familjemedlemmarna. I vissa fall kanske det inte ens går att peka ut någon som strikt 

förövare. Redan vetskapen om att leva i en hederskultur där det finns normer att förhålla 

sig till, som en kvinna egentligen motsätter sig anser jag skulle kunna leda till psykiskt 

lidande som en medicinskt påvisbar sjukdom. Alla som lever i hederskulturer och tillhör 

samma hedersgrupp som personen ifråga, bidrar till det psykiska lidandet i och med att 

de står upp för och följer dessa normer och därmed påtvingar offret dessa. Det skulle 

rimligtvis krävas något mer än att man lever i samma hedersgrupp som den utsatte och 

följer hedersnormerna för att man ska kunna göra sig skyldig till misshandel. Möjligtvis 

skulle hela familjen eller vissa personer i familjen tillsammans och i samförstånd kunna 

utöva det psykiska tvånget i medgärningsmannaskap. Alternativt kan det finnas en eller 

flera gärningsmän, samt anstiftare och medhjälpare enligt BrB 23:4. 

 

3.3 Brott mot frihet och frid enligt BrB kap 4 

3.3.1 Allmänt om brott mot frihet och frid 

I BrB kap 4 har brotten mot frihet och frid samlats, vilka avser gärningar som riktar sig 

mot en annan persons fysiska frihet eller som kränker rent personliga intressen som inte 

är av ekonomisk natur.84 Dessa brott innebär olika former av kränkningar av den 

personliga integriteten ifråga om rätten att vara fri, ha handlings- eller rörelsefrihet, att 

bli lämnad i fred, att inte bli störd eller kunna hålla sitt privatliv okänt för andra.85 

 

                                                 
83 Prop 1997/98:55, s 76. 
84 SOU 1953:14, s 151. 
85 Prop 1962:10, s B 99, Berggren m fl, Brottsbalken, (2017-04-20, Zeteo), kommentar till BrB kap 4 och 

Jareborg m fl, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s 44. 
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3.3.2 Olaga hot 

3.3.2.1 Allmänt om olaga hot och lyftande av vapen 

Olaga hot enligt BrB 4:5 begås av den som lyfter vapen mot någon eller annars hotar med 

brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig fruktan för den hotades 

eller annans säkerhet till person eller egendom.86 Hotet behöver inte rikta sig direkt mot 

den hotade utan kan avse en anhörig till denne, om hotet kan framkalla allvarlig fruktan 

hos den som hotas.87 Det krävs inte att hotet uttalas direkt till den hotade utan det räcker 

att hotet kommit till dennes kännedom. Det krävs inte heller att den hotade i den enskilda 

situationen faktiskt känner sig rädd, utan det ska vara fråga om ett hot som typiskt sätt 

kan framkalla allvarlig fruktan. Vid denna bedömning fästs vikt vid hur situationen har 

tett sig från den hotades synpunkt.88 Det måste dock finnas ett hot, det får inte vara enbart 

en känsla hos den andra. 

Med vapen avses inte endast vapen i teknisk mening som knivar och skjutvapen, utan 

även andra föremål som kan användas för att tillfoga människor kroppsskada som till 

exempel yxor och järnspett.89  

 

3.3.2.2 Hot om brottslig gärning 

Det andra sättet olaga hot kan förövas på är genom hot om brottslig gärning. Hot om 

brottslig gärning innebär ett hot om fysiskt våld mot en person som inte är helt lindrigt 

eller hot om våld på egendom som skulle medföra lidande, kännbar förlust eller en 

betydande olägenhet för den drabbade.90 Själva hotet kan framföras på olika sätt och kan 

vara mer eller mindre tydligt. I första hand avses hot som framförs i ord, men även hot 

som framförs på annat sätt och förtäckta hot omfattas av bestämmelsen, förutsatt att hotet 

är tydligt.91 Kravet på tydlighet innebär att det måste framgå vad hotet avser.92 För att det 

ska röra sig om ett hot, krävs att den som hotet riktar sig mot uppfattar det som om han 

eller hon har en möjlighet att påverka händelseutvecklingen.93 

                                                 
86 Se förslag på ny lydelse av olga hot i prop 2016/17:222. 
87 SOU 2000:88, s 247 och SOU 1953:14, s 165. 
88 Prop 1992/93:141, s 30 och Berggren m fl, Brottsbalken, (2017-04-20, Zeteo), kommentar till BrB 4:5. 
89 SOU 1953:14, s 165 och NJA 2011 s 556. 
90 Prop 1962:10, s B 108 och SOU 2000:88 s 247. 
91 NJA 2013 s 1227, SOU 2000:88 s 247, SOU 1953:14, s 163 och Jareborg m fl, Brotten mot person och 

förmögenhetsbrotten, s 61. 
92 SOU 2000:88 s 248 och se RH 1991:58 där gärningsmännen ”ej med klara ord” hotat med viss gärning. 
93 Se Jareborg m fl, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s 55 och 61. 



 

 

34 

 

Hot som en person eller flera i en familj som tillhör hederskulturer uttalar i form av att 

dottern ska mördas om hon skaffar sig en pojkvän faller under rekvisitet hot om brottslig 

gärning. När det däremot gäller förtäckta hot måste hotet på något sätt ändå ha kommit 

till uttryck. I RH 2004:70 framhöll HovR att bärande av emblem eller viss klädsel i vissa 

situationer kan jämföras med en indirekt åsiktsyttring som i sin tur kan innebära ett hot. 

Vidare framhölls att vissa MC-klubbar som Bandidos är av allmänheten förknippad med 

allvarlig brottslighet och därför kan det räcka med att bära deras emblem och samtidigt 

kräva in pengar för att ett hot ska anses föreligga om gärningsmännen är medvetna om 

detta. I vårt fall har inte familjemedlemmarna i den hedersgrupp som den utsatte tillhör 

något emblem som påvisar deras ”farlighet” eller ”vad de är kapabla till”. Dock kan ändå 

alla medlemmar i gruppen vara helt medvetna om vad som kommer att hända 

(hedersmord) om någon person avviker från hedersnormerna. Räcker det för att hot om 

brottslig gärning ska anses vara begånget? Eftersom hedersnormer och toleransen för att 

avvika från dessa är olika för olika hederskulturer går det inte att generellt fastslå att alla 

hederskulturer uttalar ett förtäckt hot om våld eller dödligt våld om dottern till exempel 

skaffar en pojkvän. Vidare måste hotet uttryckas på något sätt av någon eller några inom 

gruppen. Hela kollektivet som sådant kan inte betraktas som gärningsmän bara för att de 

tillhör en hedersgrupp. Omständigheten att alla i hedersgruppen vet vad som gäller och 

handlar utifrån detta bör inte vara tillräcklig för att uppfylla rekvisitet hot om brottslig 

gärning. 

Utanför straffområdet faller alltså hot som sker med andra medel, till exempel genom 

vilseledande eller genom utfästande av belöning.94 Detta innebär att hot om social 

utfrysning inte är straffbart. Även om ett sådant hot har en påverkan på människor i 

hederskulturer då tillhörigheten till familjen i många hedersgrupper är oerhört stark, är 

det inte brottsligt. Inte heller vore en utfästelse om att få komma tillbaka in i gemenskapen 

straffbar. Däremot borde ett utfästande om belöning kunna vara straffbart om utfästelsen 

i sig innebär ett hot om våld. Anta exempelvis att en kvinna i släkten har haft en enligt 

hedersnormerna otillåten pojkvän. Kvinnan i fallet ”borde” mördas men familjen kan ge 

henne en valmöjlighet, antingen hjälper hon till att mörda pojkvännen eller så blir hon 

själv mördad. En sådan utfästelse innebär dels ett hot avseende hennes anhörig, dels ett 

                                                 
94 SOU 1953:14, s 1. 
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hot om dödligt våld mot henne utifall hon inte väljer att hjälpa till att mörda sin pojkvän.95 

En sådan ”belöning” faller rimligtvis in under straffbudet. 

 

3.3.3 Olaga tvång 

3.3.3.1 Allmänt om olaga tvång 

Olaga tvång i BrB 4:4 begås av den som genom misshandel eller annars med våld eller 

genom hot om brottslig gärning tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något. Vidare 

begås brottet av den som utövar tvång genom hot att åtala eller ange någon för brott eller 

att lämna menligt meddelande om någon annan, om tvånget var otillbörligt.  

  

3.3.3.2 Misshandel eller annars med våld 

Olaga tvång kan begås genom brottet misshandel eller annars med våld. Det framhålls i 

förarbetena att den brottsliga handlingen främst utgörs av att gärningsmannen med våld 

tvingar en annan person att göra, tåla eller underlåta något.96 Med misshandel åsyftas 

misshandelsbestämmelsen i BrB 3:5 som behandlats ovan.97 Där framhölls att 

misshandelsbestämmelsens krav kan uppfyllas om någon genom psykisk påverkan 

orsakar att någon annan drabbas av en psykisk sjukdom.  

Gränsdragningen mellan olaga tvång och misshandel avgörs av att offret vid olaga 

tvång tvingas att tåla något utöver att bli misshandlad.98 Misshandel i detta fall innebär 

att den utsatta kvinnan genom psykisk påverkan förmås att handla efter hedersnormerna, 

och genom att hon begränsas i sin självbestämmanderätt utsätts hon för psykiskt lidande 

som leder till en sjukdom. Omständigheten att kvinnan tvingas att göra eller underlåta 

något hon inte vill, är alltså en förutsättning för att hon ska drabbas av psykiskt lidande 

som medicinskt är en sjukdom och därmed uppfyller kraven för misshandel. Jag anser till 

följd av detta att det är svårt att se att den utsatte skulle tvingas till något mer, utöver att 

bli misshandlad i denna situation, och därför uppfylls inte rekvisiten i olaga tvång BrB 

4:4. När personen däremot orsakats en psykisk sjukdom genom misshandel och att hon 

                                                 
95 Se och jämför motivet i TR mål nr: B 922-16. 
96 Prop 1962:10, s B 106. Se Berggren m fl, Brottsbalken, (2017-04-20, Zeteo), kommentar till BrB 4:4 

och Jareborg m fl, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s 55. 
97 Prop 1962:10, s B 107, Berggren m fl, Brottsbalken, (2017-04-20, Zeteo), kommentar till BrB 4:4 och 

Jareborg m fl, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s 54. Se avsnitt 3.2.2. 
98 Prop 1962:10, s B 107 och Jareborg m fl, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s 55. 
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sedan i sitt sjuka tillstånd tvingas att göra eller underlåta något, tvingas hon till något 

utöver själva misshandeln. Vid denna tidpunkt anser jag att rekvisiten i olaga tvång 

BrB 4:4 kan anses uppfyllda genom att misshandeln avgränsas till det tvång som orsakar 

en sjukdom hos den utsatte, och när hon orsakas en sjukdom och  

Det andra sättet som olaga tvång kan begås på är genom våld.  Med våld avses varje 

fysisk kraftutveckling som riktar sig mot en person och är tillräckligt för att stoppa en 

rörelse, sätta igång en rörelse eller skada. Till våld räknas även lindrigare former av 

våldsanvändning än vad som gäller för misshandel som kräver kroppsskada eller smärta.99 

 

3.3.3.3 Hot om brottslig gärning 

Olaga tvång kan även begås genom hot om brottslig gärning som har samma innebörd 

som för olaga hot i BrB 4:5 som behandlades i avsnitt 3.3.2.2. Som tidigare nämnts ska 

hot om brottslig gärning innebära ett hot om våld mot person som inte är helt lindrigt eller 

hot om våld på egendom som skulle medföra lidande, kännbar förlust eller en betydande 

olägenhet för den drabbade.100 Hot om brottslig gärning i BrB 4:4 olaga tvång, omfattar 

dock lindrigare hot än i BrB 4:5, eftersom olaga tvång inte kräver att hotet ska vara ägnat 

att framkalla allvarlig fruktan hos den hotade. Själva hotet kan framföras på olika sätt och 

kan vara mer eller mindre tydligt. Det som krävs är att den som hotet riktar sig mot 

uppfattar det som om han eller hon har en möjlighet att påverka händelseutvecklingen.101 

 Som tidigare framhållits i avsnitt 3.3.2.2 om hot om brottslig gärning, är det svårt att 

få outtalade hot eller vissa implicita hot som ofta förekommer i hederskulturer, att 

omfattas av rekvisitet, då hotet brister i kravet på tydlighet. Eftersom hot om brottslig 

gärning inte uppfylls, uppfylls inte heller förutsättningarna för olaga tvång i denna del. 

 

3.3.3.4 Hot att åtala eller ange någon eller lämna menligt meddelande  

Tvånget kan även ske genom hot om att åtala eller ange någon, eller lämna ett menligt 

meddelande om det framstår som otillbörligt. Menligt meddelande är ett meddelande som 

ska kunna användas som ett tvångsmedel102, något som den tvungne vill hålla hemligt 

                                                 
99 Se och jämför Prop 1962:10, s B 106, SOU 1953:14, s 160, Berggren m fl, Brottsbalken, (2017-04-20, 

Zeteo), kommentar till BrB 4:4 och Jareborg m fl, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s 55.  
100 Prop 1962:10, s B 108 och SOU 2000:88, s 247. 
101 Se avsnitt 3.3.2.2 och Jareborg m fl, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s 55 och 61. 
102 Observera att tvångsmedel i detta sammanhang inte avser samma som i rättegångsbalken (1942:740). 
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och hänför sig i regel till privat- eller yrkeslivet. Som exempel på menligt meddelande 

brukar anges att någon har en viss sexuell läggning eller har eller har haft en viss sexuell 

förbindelse. Vad som kan vara menligt har skiftat över tid. Det har framhållits i doktrin 

att rekvisitet menligt meddelande ska tolkas restriktivt.103 

Ett ytterligare krav för straffbarhet är att tvånget varit otillbörligt och vid denna 

bedömning ska i första hand det ändamål som gärningsmannen haft för det framförda 

hotet beaktas. Exempel på när tvånget kan komma att framstå som otillbörligt är om hotet 

avser annan än den som tvånget riktas mot eller om gärningsmannen vidtagit gärningen i 

syfte att vinna en oskälig ekonomisk fördel.104  

 Hedersförtryck består som tidigare nämnts i att kontrollera kvinnans sexualitet. Om 

någon i familjen får reda på att en av kvinnorna har en utomäktenskaplig relation är ett 

tänkbart påtryckningsmedel för att få förhållandet att upphöra att hota att berätta om 

relationen för släkten. Kvinnan ifråga vet att om någon berättar för släkten om hennes 

sexuella förbindelser blir det en angelägenhet för alla i hedersgruppen hur ”problemet” 

ska lösas, till exempel genom tvångsgifte eller hedersmord. Denna form av 

påtryckningsmedel kan användas även om det inte ligger någon sanning i att kvinnan har 

ett förhållande. Påtryckningsmedlet används då som ett sätt att hota kvinnan att sköta sig 

då hon kanske i annat avseende avvikit från hedersnormerna eller tenderar att handla 

utanför dem. För hedern är inte sanningshalten i kvinnornas sexualitet det viktigaste utan 

det är vad andra tror och tycker.105  

Frågan är om ett hot om att berätta för släkten om kvinnans förhållande kan utgöra ett 

menligt meddelande. Enligt min uppfattning kan det kanske framstå hos 

majoritetssamhället som något positivt att ens dotter har funnit kärleken, medan det i 

hederskulturer kan innebära att dotter kommer att mista sitt liv. Frågan är om rekvisitet 

menligt meddelande bör bedömas utifrån majoritetssamhällets värderingar eller utifrån 

en snävare grupps värderingar, som till exempel den hedersgrupp personen i fråga tillhör. 

Jareborg framhåller att meddelandet ska avse något som personen i fråga vill hålla 

hemligt.106 Utifrån detta anser jag att bedömningen bör utgå ifrån vad andra människor 

                                                 
103 Jareborg m fl, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s 56. 
104 SOU 1953:14, s 161 och Berggren m fl, Brottsbalken, (2017-04-20, Zeteo), kommentar till BrB 4:4. 
105 Regeringens skr 2007/08:39, s 12, Grutzky och Åberg, Heder och samvete, s 9 f och Hussein, Heder 

och hedersvåld: berättelser, fakta, fördomar, s 51. 
106 Jareborg m fl, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s 56. 
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som tillhör samma samhällsgrupp eller personkrets som en själv har för värderingar, 

eftersom det rimligtvis är i förhållande till dem som personen vill hemlighålla uppgiften. 

Att de verbalt uttalade hot som beskrivits ovan kan omfattas av bestämmelsen om 

olaga tvång kan anses stå klart. Det är dock mer oklart om ett förtäckt hot om menligt 

meddelande eller ett hot som sker med psykiska medel kan omfattas av bestämmelsen. 

Någon i hedersgruppen kanske säger ”om du inte slutar sminka dig och ha de där kläderna 

kommer jag att berätta för alla vad du gjort”. Ett sådant uttalande kan skapa mycket rädsla 

hos den utsatte, dels för att personen inte exakt vet vad som avses med ” vad du gjort”, 

dels för att hon vet vilka konsekvenser till och med ett obefogat påstående om hennes 

sexualitet kan få.  

Ett annat tänkbart scenario är att det framkommer för modern att dottern i familjen har 

en oönskad kärleksrelation. Modern kan då med psykiska medel förmå dottern att 

upphöra med relationen, genom att båda personerna underförstått vet att det är ett krav 

för att modern inte ska föra informationen vidare. Eftersom begreppet menligt 

meddelande ska tolkas restriktivt borde ett hot som är alltför vagt till sin innebörd eller 

som kan tolkas på olika sätt inte vara tillräckligt för straffbarhet. Det innebär att moderns 

hot genom psykiska medel eller förtäckta hot om att ”berätta vad någon har gjort” inte 

kan omfattas av rekvisitet hot att lämna ett menligt meddelande, annat än i speciella fall. 

 

3.3.4 Grov (kvinno-)fridskränkning 

3.3.4.1 Allmänt om grov (kvinno-)fridskränkning 

Grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning definieras i BrB 4:4 a. För att någon 

ska begå brottet grov (kvinno-)fridskränkning krävs att gärningsmannen mot en 

närstående begår minst två brott107 som är att hänföra till brott mot liv och hälsa i BrB 

kap 3, frihet och frid i BrB kap 4, sexualbrott i BrB kap 6 eller skadegörelse i BrB kap 12 

eller bryter mot ett meddelat kontaktförbud. Vidare krävs det att de begångna brotten 

utgjort ett led i en upprepad kränkning av den närståendes integritet och att gärningarna 

varit ägnade att allvarligt skada offrets självkänsla. Straffbudet ger en möjlighet att lägga 

samman en serie av brott till ett. Observera att det inte är fråga om ett perdurerande 

                                                 
107 Att det ska röra sig om minst två brott beror på att det ska vara en upprepad kränkning, se prop 

1997/98:55, s 133 f, Brottsbalken, (2017-04-20, Zeteo), kommentar till BrB 4:4 a och Jareborg m fl, 

Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s 67. 



 

 

39 

 

brott.108 Syftet med sammanläggningen är att bättre kunna beakta det straffvärda i 

upprepade, systematiska kränkande handlingar, som var för sig utgör ett relativt lindrigt 

brott.109 Vid prövningen av om brotten utgjort en upprepad kränkning av personens 

integritet och varit ägnade att skada offrets självkänsla ska en helhetsbedömning göras, 

där den kränktes hela situation ska beaktas. I praxis har HD framhållit att allvaret i de 

enskilda brotten har betydelse vid bedömningen om det har varit en upprepad 

kränkning.110 Är de enskilda brotten inte allvarliga krävs fler brott för att kravet på 

upprepad kränkning som är ägnad att allvarligt skada personens självkänsla ska anses 

vara uppfyllt.111 

Med närstående avses en person som gärningsmannen har eller har haft ett 

parförhållande med eller är släkt med som syskon, föräldrar och barn.112 Även 

styvföräldrar och styvbarn räknas in i begreppet. Det förutsätts i princip att 

gärningsmannen och offret sammanbor eller har sammanbott, alltså omfattas även 

tidigare närstående.113 Det innebär att en större släkts alla medlemmar inte omfattas om 

de inte sammanbor. Om brottet begås av en man mot en kvinna som mannen är eller har 

varit gift med, bor eller har bott med under äktenskapsliknande förhållanden, rubriceras 

brottet som grov kvinnofridskränkning istället för grov fridskränkning. 

 

3.3.4.2. Grov (kvinno-)fridskränkning i förhållande till hedersförtryck 

Den utsatta situationen som många befinner sig i när de utsätts för grov 

kvinnofridskränkning påminner om den situation som många kvinnor som utsätts för 

hedersrelaterat våld och förtyck är i. Typsituationen för kvinnor som utsätts för grov 

kvinnofridskränkning brukar beskrivas som att kvinnorna blir allt mer isolerade, att de 

inte får ha fritidsaktiviteter eller träffa vänner eller familj och att de utsätts för 

nedvärderande ord, hot och våld.114 Det upprepade fysiska, psykiska och sexuella våldet 

                                                 
108 SOU 1995:60 A, s 306 ff där kvinnovåldskommissionen föreslog att grov (kvinno-)fridskränkning 

skulle utgöra ett perduerande brott, vilket regeringen inte förde fram i prop 1997/98:55, s 132. 
109 Prop 1997/98:55, s 76 f. 
110 NJA 2003 s 144. 
111 NJA 2003 s 144. 
112 Prop 1997/98:55 s 132 och Jareborg m fl, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s 66. 
113 Prop 1997/98:55 s 132, Jareborg m fl, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s 66 och se 

NJA 2004 s 97 där HD angav att mannen och kvinnan inte måste varit samboende för att räknas som 

närstående utan det räcker att de levt i en fast parrelation, se och jämför RH 2016:29. 
114 SOU 1995:60 A, s 300 och prop 1997/98:55, s 75. 
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i förening med isoleringen leder till att kvinnorna bryts ner psykiskt.115 Det är alltså en 

form av process, som kommit att kallas för normaliseringsprocessen, där våldet och 

vidmakthållandet av våldet gradvis blir till ett normalt inslag i vardagen.116  

På ett liknade sätt går det att beskriva den utsatta situationen som kvinnor som lever i 

hederskulturer är i, då det hedersrelaterade våldet och förtrycket vidtas i syfte att hålla 

kvinnorna i ett tillstånd av maktlöshet.117 Denna maktlöshet och begränsning i kvinnornas 

självbestämmanderätt leder till att även dessa kvinnor bryts ner psykiskt. Gällande den så 

kallade normaliseringsprocessen är jag av uppfattningen att den generellt är ännu starkare 

för kvinnor i hederskulturer. Anledningen är att kvinnor i hederskulturer uppfostras redan 

när de är barn med föreställningar om att kvinnan är underordnad mannen, medan många 

andra kvinnor som utsätts för fridskränkningsbrott kommer i kontakt med dessa 

föreställningar först i ett senare skede i livet. De kvinnor som inte hör till en hederskultur, 

har kanske istället uppfostrats med individualistiska och jämställdhetsnormer. Genom att 

ha uppfostrats med dessa normer kan det kanske vara lättare för den utsatta kvinnan att 

bryta normaliseringsprocessen, då hon någonstans i bakhuvudet vet om att det hon utsätts 

för inte är acceptabelt. När en kvinna som inte tillhör en hederskultur öppnar upp sig för 

sina anhöriga om det våld och förtryck hon utsätts för, kommer troligtvis de anhöriga ge 

kvinnan stöd och skuldbelägga förövaren. För en kvinna i en hederskultur där 

makthierarkiska normer gäller, finns det däremot en stor risk för att de anhöriga som hon 

berättar för om våldet och förtrycket inte kommer att reagerar på att detta är något 

onormalt eller felaktigt. De anhöriga kan  snarare lägga skulden på kvinnan i fråga. Detta 

gör att jag anser att kvinnor i hederskulturer är i en ännu mer utsatt situation och har ännu 

svårare att komma ifrån våldet och förtrycket än kvinnor i övrigt, då 

normaliseringsprocessen är troligtvis djupare rotad i de som tillhör en hederskultur. 

En ytterligare skillnad mellan kvinnor i hederskulturer och kvinnor i allmänhet, är att 

många gånger vid hedersrelaterat våld och förtryck är det inte enbart en förövare, utan 

det kan vara flera stycken som systematiskt bryter ner den drabbade kvinnan. 

Omständigheten att det kan vara flera personer som utsätter kvinnan för olika former av 

förtryck och våld utgör inte ett hinder för att fridskränkningsbrottet ska aktualiseras. Det 

                                                 
115 SOU 1995:60 A, s 300, prop 1997:55, s 75 och prop 2012/13:108, s 6 ff. 
116 Prop 1997/98:55, s 75. 
117 Nationalencyklopedin, Förtryck. 
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finns inte något hinder mot att två eller flera personer tillsammans och i samförstånd kan 

uppfylla rekvisiten i bestämmelsen om fridskränkning, antingen i medgärnings-

mannaskap eller att flera personer medverkar till brottet enligt BrB 23:4.118 

 De problem som jag kan se gällande hedersrelaterat våld och förtryck som vidtas med 

psykiska medel i förhållande till fridskränkningsbrotten är att det kan bli svårt att uppfylla 

rekvisitet närstående. Anledningen är att förövaren av hedersrelaterat våld och förtryck 

även kan vara en mera avlägsen släkting och därför inte kan betraktas som närstående.119 

Ett annat problem är att uppfylla rekvisitet upprepad kränkning då det förutsätter att 

minst två brott har begåtts. Det brott som främst skulle bli aktuellt är misshandel i BrB 3:5 

då brottet kan förövas genom psykiska medel om det leder till psykiskt lidande som är 

medicinskt påvisbart som sjukdom. För att det ska vara fråga om grov (kvinno-) 

fridskränkning skulle det krävas att det först går att fastställa att misshandel skett och 

därefter att det psykiska lidandets medicinskt påvisbara effekt upphört, för att förövaren 

återigen med psykiska medel utsätter personen i fråga för psykiskt lidande som är 

medicinskt påvisbart som sjukdom. På sådant sätt skulle misshandelsbestämmelsen kunna 

uppfyllas två gånger och att två brott därmed begåtts. Problemet är dock att psykisk 

sjukdom inte orsakas på detta sätt, det vill säga gång på gång. 

Även olaga hot i BrB 4:5 eller olaga tvång i BrB 4:4 kan bli aktuella. Av det som 

framhållits tidigare krävs i sådant fall att hotet avser ett hot om brottslig gärning och när 

hotet är förtäckt eller begås med psykiska medel är det svårt att uppfylla kravet på 

tydlighet. Det finns en möjlighet att lägga samman flera brott som begås med psykiska 

medel till ett fridskränkningsbrott, men jag anser att detta utrymme är ytterst begränsat 

då troligtvis majoriteten av de fall där hedersrelaterat våld och förtryck sker med psykiska 

medel inte ens lyckas uppfylla rekvisiten för olaga hot BrB 4:5, olaga tvång BrB 4:4 eller 

misshandel BrB 3:5. Att i praktiken ens få till stånd att ett brott har begåtts är svårt och 

att sedan lyckas uppfylla förutsättningar för att ytterligare ett brott har begåtts är ännu 

svårare. 

 

                                                 
118 Se RH 2004:76 där HovR verkar anse att medgärningsmannaskap kan ske vid grov fridskränkning 

men att dessa förutsättningar inte förelåg i det konkreta fallet, jämför skiljaktiga och TR:en som ansåg att 

förövarna tillsammans och i samförstånd uppfyllde rekvisiten i BrB 4:4 a. 
119 Åklagarmyndigheten, Hedersrelaterat våld, s 9 ff. 
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3.3.5 Äktenskapstvång 

3.3.5.1 Allmänt om äktenskapstvång 

Äktenskapstvång enligt BrB 4:4 c begås av den som genom olaga tvång eller utnyttjande 

av utsatt belägenhet förmår en person att ingå äktenskap som är giltigt i den stat där det 

ingås eller en äktenskapsliknande förbindelse som ingås enligt de regler som gäller inom 

gruppen. Med olaga tvång avses detsamma som i bestämmelsen olaga tvång BrB 4:4, se 

ovan. 

Det andra medlet som kan användas för att få någon att ingå äktenskap är utnyttjande 

av utsatt belägenhet. Utnyttjande av utsatt belägenhet omfattar mildare påtryckningar än 

vad som krävs för olaga tvång, BrB 4:4.120 Med detta avses till exempel att offret befinner 

sig i en beroendeställning på grund av ett ekonomiskt skuldförhållande eller anställnings- 

eller lydnadsförhållande.121 För att avgöra om det varit fråga om ett utnyttjande ska en 

helhetsbedömning göras och omständigheterna måste ha varit sådana att offret inte haft 

något verkligt eller godtagbart alternativ än att underkasta sig gärningsmannens vilja.122 

Exempel på omständigheter som kan spela roll vid bedömningen av utsatt belägenhet är 

den utsattes situation, ålder och allmänna förutsättningar för att motstå de påtryckningar 

som förekommit.123 Utanför tillämpningsområdet faller tjat och skuldbeläggning, även 

om dessa former kan ha en stor påverkan hos den det riktas mot.124 

 

3.3.5.2 Äktenskapstvång i förhållande till hedersförtryck 

Kvinnans sexualitet i hederskulturer är en angelägenhet för hela familjen och hon måste 

förbli oskuld tills att hon gift sig. Om kvinnan i en hederskultur har haft sexuella 

utomäktenskapliga förbindelser riskerar hedersgruppens heder att vanäras till följd av 

kvinnans handlingar. Ett sätt att återupprätta hedern behöver inte alltid vara att kvinnan 

mördas. Ett alternativ till mord kan i vissa fall vara att kvinnan ingår äktenskap med den 

man som väljs ut åt henne, vilket var fallet för Zuhra125 och Sara126 som hade haft 

                                                 
120 Prop 2013/14:208, s 20 och 52, och Jareborg m fl, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s 58. 
121 Prop 2013/14:208, s 52 f och prop 2009/10:152, s 15 och 60. 
122 Prop 2013/14:208, s 53 och prop 2009/10:152, s 15 och 60. 
123 Prop 2013/14:208, s 141. 
124 Prop 2013/14:208, s 52 och TR mål nr: B 627-17. 
125 TR mål nr: B 6048-15. 
126 TR mål nr: B 3440-17. 
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pojkvänner i Sverige som familjen inte accepterade.127 En tid efter att deras 

kärleksrelationer uppdagades reste respektive familj från Sverige till sitt hemland för att 

hälsa på släktingar. När de väl kom fram till sina släktingar tvingades kvinnorna att gifta 

sig mot sin vilja. 

Det ena sättet som tvångsäktenskap kan ske på är genom att tvinga någon att ingå 

äktenskap genom olaga tvång. Hur bedömningen av om det är misshandeln, annat våld 

eller hotet om brottslig gärning som leder fram till att personen i fråga tvingas att ingå 

äktenskapet är något oklar. I Zhuras fall slog fadern henne och hotade med att döda henne 

om hon inte gifte sig. Hotet och misshandeln skedde några dagar innan själva giftermålet 

och därför framhöll Lunds TR att det inte var fråga om olaga tvång då det inte fanns något 

omedelbart samband mellan hotet och Zhuras agerande (att ingå äktenskapet), det vill 

säga hon tvingades inte genom hotet om brott. I Saras fall misshandlades även hon några 

dagar före äktenskapet men inte i direkt anslutning till ingåendet av äktenskapet. 

Västermanlands TR ansåg till skillnad från Lunds TR att detta samband räckte i Saras fall 

för att kraven för olaga tvång skulle vara uppfyllt. Det framstår som något oklart hur nära 

tidsambandet måste vara mellan tvångshandlingen (misshandeln, våldet eller hotet) och 

själva effekten (ingående av äktenskap) eftersom Västermanlands TR ansåg att några 

dagar var tillräckligt medan Lunds TR inte ansåg det. 

Det andra sättet som äktenskapstvång kan ske genom är utnyttjande av utsatt 

belägenhet. I båda fallen kom tingsrätterna fram till att gärningsmännen utnyttjat 

respektive kvinnas utsatta belägenhet. I Zhuras fall framhöll Lunds TR att utnyttjandet 

bestått i att fadern utnyttjat att Zhura inte själv kunnat resa därifrån eller lämna landet. I 

Saras fall anförde Västermanlands TR att utnyttjandet bestått i att hon var utomlands med 

svårigheter att ta sig hem då hon blivit fråntagen pass och telefon, att fadern utsatt henne 

för kränkande beteenden samt att hon vuxit upp och fostrats i en hederskontext.128 

Eftersom brottet kan begås genom utnyttjande av utsatt belägenhet omfattas många av 

de situationer som dessa kvinnor utsätts för. Den psykiska påverkan som kommer från 

hela släkten som samlats för att bevittna och fira äktenskapets ingående och det faktum 

att ingen i släkten försöker motverka ingåendet beaktades av tingsrätterna i deras 

bedömning av rekvisitet utnyttjande av utsatt belägenhet. Dock beaktas detta i förhållande 

                                                 
127 Se TR mål nr: B 6048-15, B 3440-17 och HovR mål nr: B 715-01. 
128 TR mål nr: B 3440-17. 
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till den person som varit pådrivande till ingåendet av äktenskapet, genom att denne 

utnyttjat situationen som släkten tillsammans skapat. 

Det är alltså inte hela släkten som sådan som döms, utan i de två nämnda fallen var det 

just de som varit pådrivande för äktenskapsingåendet som åtalades och dömdes. Att den 

som varit mest pådrivande, fadern i båda fallen, är mest klandervärd är ganska självklart. 

Men frågan är om ingåendet av äktenskapet ens skulle varit möjligt om hela släkten, 

mödrarna eller syskonen som personen ifråga tyr sig till, skulle ha motsatt sig äktenskapet. 

Släktingarnas förväntningar utgör en bidragande faktor till att personen ifråga känner att 

hon inte kan undgå äktenskapet då hon har hela släktens uppmärksamhet riktad mot sig. 

Den psykiska påverkan som gruppen som sådan står för räcker inte för att alla som ingår 

i gruppen ska kunna dömas för äktenskapstvång. De uppfyller inte rekvisitet utnyttjande 

av utsatt belägenhet enskilt, men de skulle kanske kunna uppfylla rekvisitet genom att de 

vidtar gärningen tillsammans och i samförstånd, genom att de skapar den utsatta 

situationen för kvinnan. Ett annat alternativ är att släktingarna döms för medverkan till 

gärningsmannens otillåtna gärning, enligt BrB 23:4. 

Även de släktingar som inte vill att kvinnan ska ingå ett tvångsäktenskap kanske ändå 

väljer att vara med på bröllopet för att ge sitt stöd till kvinnan, även om de själva inte kan 

motverka ingåendet av äktenskapet. Det går således inte alltid att anta att alla de som 

närvarar vid äktenskapets ingående automatiskt stödjer tvångsäktenskapet och därmed 

borde de inte heller kunna bidra till att skapa den utsatta belägenheten. 

 

3.3.6 Vilseledande till tvångsäktenskapsresa 

3.3.6.1 Allmänt om vilseledande till tvångsäktenskapsresa 

Vilseledande till tvångsäktenskapsresa enligt BrB 4:4 d begås av den som genom 

vilseledande förmår någon att resa till en annan stat än den stat där personen bor, i syfte 

att personen genom olaga hot eller utnyttjande av personens utsatta belägenhet ska förmås 

att ingå ett sådant äktenskap eller en sådan äktenskapsliknande förbindelse som avses i 

BrB 4:4 c.  

 Vilseledandet kan bestå i att gärningsmannen framkallar en oriktig uppfattning, eller 

vidmakthåller eller förstärker en oriktig uppfattning som personen har. Personen ifråga 

måste ha förmåtts till att resa till landet vilket innebär ett krav på kausalitet mellan den 

vilseledande uppgiften (”jag lovar att vi bara ska åka och hälsa på släktingar”) och följden 
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(att personen åker med på resan). Det krävs att personen som utsätts för vilseledandet inte 

skulle ha följt med på resan om han eller hon känt till de verkliga förhållandena. Brottet 

fullbordas redan vid tidpunkten då resan vidtagits, det krävs alltså inte att ett ingående av 

äktenskap kommit till stånd.129  

 

3.3.6.2 Vilseledande till tvångsäktenskapsresa i förhållande till hedersförtryck 

Bestämmelsen vilseledande till tvångsäktenskapsresa BrB 4:4 d är tänkt att fånga upp en 

del av de gärningar som inte uppfyller kraven för tvångsäktenskap i BrB 4:4 c. Om 

modern till exempel vet om att fadern planerat att dottern ska gifta sig när de kommer till 

landet och modern lugnar dottern med att säga att de enbart reser för att hälsa på 

släktingar, kan modern hållas ansvarig om hon haft överskjutande avsiktsuppsåt att 

dottern ska komma att ingå äktenskap. För att modern ska kunna hållas ansvarig enligt 

BrB 4:4 d räcker det alltså inte att hon varit likgiltig i förhållande till omständigheten att 

dottern ska giftas bort. Dock kan modern som enbart haft likgiltighetsuppsåt komma att 

dömas för medverkan till faderns otillåtna gärning enligt BrB 23:4. För att modern ska 

dömas för medverkan räcker det alltså att modern misstänker att dottern kommer att 

tvingas att gifta sig när de kommer fram till hemlandet, samt att denna misstanke inte 

utgör skäl för modern att avstå från att lämna lugnande ord om resan till dottern. 

 

3.3.7 Ofredande 

3.3.7.1 Allmänt om ofredande 

Ofredande enligt BrB 4:7 begås av den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter 

någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande, om gärningen är 

ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Straffbestämmelsen avser att skydda 

någons frid då denna sfär kan angripas på olika sätt med olika medel.130 

Det första sättet som ofredandebrottet kan begås på är att en person fysiskt antastar 

någon annan. Rekvisitet fysiskt antastar innefattar endast fysiska handlingar, såsom 

knuffar, sparkar eller ryckande i kläder.131 

                                                 
129 Prop 2013/14:208 s 64 f, Brottsbalken, (2017-04-20, Zeteo), kommentar till BrB 4:4 d och Jareborg 

m fl, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s 59 f. 
130 Prop 2016/17:222, s 58 f. 
131 Prop 2016/17:222, s 98 och prop 1962:10, s B 116. 
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Det andra sättet som brottet kan begås på är genom att utsätta någon för störande 

kontakter. Här är inte formen för kontakten av betydelse, utan kontakten kan ske fysiskt, 

via internet eller genom något annat liknande kommuniceringsmedel. För att kontakten 

ska vara störande beaktas dess antal, när och hur den sker samt vad kontakterna 

inneburit.132 

Det tredje sättet som ofredande kan ske på är genom att någon utsätter någon annan 

för hänsynslöst agerande. För att rekvisitet hänsynslöst agerande ska uppfyllas måste 

agerandet enligt vanlig värdering kunna sägas utgöra en kännbar fridskränkning.133 I 

förarbetena till 2017-års lagändring framhölls att straffbestämmelsen moderniserats till 

att omfatta alla de sätt som en straffvärd fridskränkning kan begås på. Det innebär att 

ofredande kan bestå i systematiska trakasserier som mobbning men även i annat psykiskt 

våld.134 För straffansvar krävs det vidare att gärningen ska vara ägnad att kränka den 

utsattes frid på ett kännbart sätt. Det sätt som fridskränkningar kan komma till uttryck 

hos enskilda kan variera men några exempel är känslor som oro, obehag och kränkthet. 

För att gärningen ska utgöra ett ofredande krävs det inte att den utsattes frid har kränkts i 

det enskilda fallet, utan gärningen ska typiskt sett vara sådan att den kränker någons frid. 

Kravet på att kränkningen måste vara kännbar avgränsar det straffbara området till att 

inte omfatta lindrigare störningar och kränkningar, då alla människor måste tolerera att 

han eller hon utsätts för vissa störningar och kränkningar från sin omgivning.135 

 

3.3.7.2 Ofredande i förhållande till hedersförtryck 

Enligt min mening är det inte helt klart att begreppet hänsynslöst agerande kan anses 

innefatta alla former av gärningar som kan vidtas för att kränka någon annans frid. 

Begreppet är enligt min mening något vagt vilket kan leda till en osäkerhet i hur begreppet 

ska tolkas.136 I förarbetena har lagstiftaren emellertid framhållit att ofredande som begås 

genom hänsynslöst agerande omfattar alla gärningar som kan vidtas för att kränka någons 

frid, även sådan begångna med psykiska medel. I förarbetena framhålls även att 

                                                 
132 Prop 2016/17:222, s 98 f. 
133 Prop 2016/17:222, s 59 och prop 1962:10, s B 116. 
134 Prop 2016/17:222, s 58 f. 
135 Prop 2016/17:222, s 58 ff. 
136 Jämför prop 2016/17:141, s 64 och prop 1962:10, s B 116.  
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systematiska trakasserier som till exempel mobbning eller annat psykiskt våld kan 

bedömas som ofredande.137 

För att den psykiska påverkan som kvinnor i hederskulturer kan utsättas för ska kunna 

utgöra ett ofredande krävs det att ofredandet uppfattas av den utsatte, även om det sker 

vid ett senare tillfälle än när ofredandegärningen vidtas.138 Om ofredandet uppfattas av 

den utsatte först lång tid efter att angreppet utfördes, bör detta kunna påverka 

bedömningen av om gärningen var ägnad att kränka den angripnes frid.139 Det är nog 

vanligt vid psykisk påverkan att den som utsätts för påverkan inte uppfattar vad den 

utsätts för förrän senare när denne väl gör eller underlåter att göra det som påverkaren 

vill. Vid just hedersrelaterat våld och förtryck som består i psykisk påverkan är denna 

påverkan ofta en del av vardagen vilket gör det svårt för den utsatte att uppfatta angreppet 

när det väl äger rum. Det tycks vara oklart hur mycket vikt som bör läggas vid hur lång 

tid som förflutit mellan att angreppet utfördes och när det uppfattades för bedömningen 

om ofredandegärningen varit ägnad att kränka den angripnes frid och därmed utgör ett 

ofredandebrott. 

En ytterligare svårighet med kravet på att ofredandegärningen ska vara ägnad att 

kränka någons frid i förhållande till hedersrelaterat våld och förtryck är att inte alla vålds- 

och förtrycksgärningar är sådana att de kränker någons frid. Jag har svårt att tror att 

omständigheten att en kvinna inte får välja vilka kläder hon vill bära eller vilken 

utbildning hon vill läsa kan anses vara ägnad att skada personens frid på det sätt som är 

tänkt att omfattas av ofredandebestämmelsen. 

Även om vissa av de gärningar som sker med psykiska medel kan omfattas av 

ofredandebestämmelsen är frågan om brottet utgör ett tillräckligt starkt straffrättsligt 

skydd i dessa fall. Ofredandebrottet tar bland annat inte hänsyn till det straffvärda i att 

någon utsätts för systematisk nedbrytning av den personliga integritet eller personens 

självkänsla.  

Straffskalan för ofredandebrottet är böter till högst ett års fängelse.  Straffskalan för 

grov fridskränkning, BrB 4:4 a, som är tänkt att beakta det straffvärda i systematiska 

kränkningar av någons integritet, är lägst fängelse 9 månader och högst 6 år. Detta påvisar 

                                                 
137 Prop 1992/93:141, s 32. 
138 Prop 2016/17:222, s 60. Se och jfr NJA 2017 s 393. 
139 Prop 2016/17:22, s 60. 



 

 

48 

 

enligt min mening att den psykiska påverkan som kvinnor i hederskulturer utsätts för inte 

beaktas i tillräcklig utsträckning av ofredandebrottet. 

Om däremot flera ofredandebrott förövas, kan de tillsammans utgöra ett 

fridskränkningsbrott enligt BrB 4:4 a och därmed beaktas det straffvärda i systematiska 

kränkningar av någons integritet och självkänsla. Svårigheten blir dock att bestämma 

brottsenheten för ofredandebrottet i förhållande till den psykiska påverkan, då den 

psykiska påverkan (det hänsynslösa agerandet) inte alltid sker vid ett tillfälle som kan 

begränsas i tid och rum, utan ofta sker under en längre tidsperiod.  Det tycks vara något 

oklart hur brottsenheten för ofredandebrottet vid denna situation ska bestämmas, vilket är 

avgörande för om ett eller flera ofredandebrott har förövats och därmed om ett 

fridskränkningsbrott enligt BrB 4:4 a kan aktualiseras. I doktrin framhålls att 

brottsenheten vid ofredanden bestående av fysiska antastande bör bestämmas utifrån 

antalet personer som utsätts för gärningen.140 När det gäller andra former av ofredanden 

framhålls att brottsenheten lämpligen bör bestämmas utifrån tidsliga och rumsliga 

aspekter och inte antalet utsatta personer.141 Detta skulle innebära att brottsenheten vid 

psykisk påverkan bestäms efter tidsliga och rumsliga aspekter. Svårigheten blir att 

förlänga de tidsliga och rumsliga kriterierna så långt som krävs för att rekvisitet ägnad att 

skada någons frid på ett kännbart sätt uppfylls. 

Vidare tar ofredandebrottet inte hänsyn till det straffvärda i att den utsattes påverkas i 

sådan utsträckning att dennes självbestämmanderätt begränsas till att personen i fråga inte 

har något reellt handlingsutrymme. 

 

3.4 Ärekränkning enligt BrB kap 5 

3.4.1 Allmänt om ärekränkningsbrott  

I BrB kap 5 behandlas de brott som syftar till att skydda en persons ära. Grunden för 

kriminalisering av dessa typer av brott är att människor är skapta för att leva i 

gruppgemenskap och att det kan utgöra ett skadligt angrepp om någon riktar gruppens 

känslor mot en annan gruppmedlem genom nedsättande uppgifter om denne. Ett annat 

syfte är att den enskilde ska skyddas mot direkta angrepp med nedsättande beskyllningar 

                                                 
140 Asp m fl, Kriminalrättens grunder, s 470 f. 
141 Asp m fl, Kriminalrättens grunder, s 470 f. 
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och skällsord. Ingen människas känslor, psykiska balans och välbefinnande ska skadas 

otillbörligen.142 

 När det gäller ärekränkningsbrotten bör det framhållas att för dessa brott gäller särskild 

åtalsprövning enligt BrB 5:5. Det innebär att målsägande som huvudregel själv får väcka 

åtal utan hinder av rättegångsbalken (1962:700) 20:8 och åklagare får väcka åtal endast o 

brottet angivits och om det är påkallat från allmän synpunkt eller om målsäganden är 

under 18 år. I doktrin framhålls att enskilt åtal är sällsynt då denne ofta svårt att kunna 

ombesörja utredning i tillräcklig mån.143 Endast om det är påkallat från allmän synpunkt 

får åklagare väcka allmänt åtal för dessa brott vilket innebär att det måste finns ett klart 

samhällsintresse att brottet beivras. Exempel på när det kan vara på kallat från allmän 

synpunkt är om ett ärekränkningsbrott begås på internet eller andra medier som ger 

kränkningen en stor spridning, om brottet riktats mot en ung person eller om många 

deltagit i brottet.144 

 

3.4.2 Förtal 

Förtal enligt BrB 5:1 begås av den som utpekar någon som brottslig, klandervärd i sitt 

levnadssätt eller annars lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras 

missaktning. Gärningsmannen ska inte dömas till ansvar om han var skyldig att uttala sig 

eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgiften och han 

kan visa att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den. Brottet förövas 

genom att en person lämnar en uppgift till en annan person om en tredje identifierbar 

person. För att lämnandet av uppgiften ska vara straffbar krävs det att uppgiften varit 

ägnad att utsätta personen som uppgiften hänförs till, för andras missaktning. Missaktning 

är en attityd gentemot en människa där denne ses som en sämre människa som bör 

bemötas och behandlas på ett negativt sätt. Det krävs inte att det faktiskt uppstår 

missaktning, utan det räcker att innehållet i uppgiften är sådant att det skulle kunna 

framkalla missaktning.145 

                                                 
142 Prop 1962:10, s B 141 och Berggren m fl, Brottsbalken, (2017-04-20, Zeteo), kommentar till BrB 

kap 5. 
143 Jareborg m fl, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s 110. 
144 Prop 2013/14:47, s 25 och Berggren m fl, Brottsbalken, (2017-04-20, Zeteo), kommentar till BrB 5:5. 
145 Berggren m fl, Brottsbalken, (2017-04-20, Zeteo), kommentar till BrB 5:1 och Jareborg m fl, Brotten 

mot person och förmögenhetsbrotten, s 92. 
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 För att uppgiften som lämnas ska anses vara nedsättande måste den vara av allvarligare 

slag och är beroende av andra människors tänkbara reaktioner.146 Dessa ”människor” 

utgörs inte enbart av majoriteten av samhällets medborgare utan här åsyftas även 

människor som bor på samma ort, eller tillhör samma samhällsgrupp eller personkrets.147 

Detta innebär att om en moder skulle berätta för fadern att deras dotter har ett 

utomäktenskapligt förhållande, skulle uppgiften kunna vara nedsättande om de tillhör en 

hederskultur. Uppgiften att ens dotter funnit kärleken kanske tvärtom, värderas som något 

positivt av majoriteten av samhällets medborgare. 

 För att ett utpekande ska anses straffbart enligt BrB 5:1 måste uppgiften vara bestämd 

till sin utformning.148 Ett allmänt hållet omdöme eller påstående om en person, till 

exempel att hon är en tjuv, kan omfattas av straffbudets tillämpningsområde om uppgiften 

ändå kan konkretiseras till att avse en viss gärning eller annan faktisk omständighet.149 

Detta krav på bestämdhet borde innebära att ett förtal inte kan begås enbart genom 

psykiska medel eftersom den nedsättande uppgiften ska från förövaren lämnas till en 

utomstående person och att uppgiften sedan ska komma till kännedom för den som 

uppgiften avser. Det blir alltså minst två steg som denna information ska förflyttas utan 

att den ändras i innebörd eller bestämdhet, vilket jag tror kan innebära praktiska 

svårigheter. 

 

3.4.3 Förolämpning 

Förolämpning enligt BrB 5:3 begås av den som smädar annan genom kränkande tillmäle, 

beskyllning eller annat skymfligt beteende. Till skillnad från förtalsbrottet ska uttalandet 

rikta sig till den berörda personen direkt. Straffbudet är tänkt att fånga in handlingar som 

uteslutande är ägnade att såra en persons självkänsla. Det brukar framhållas tre 

tillvägagångssätt som det går att förolämpa någon på, vilka är verbalinjurier, 

formalinjurier och realinjurier. Med verbalinjurier avses tillmälen, kränkande 

beskyllningar och smädliga hotelser som inte utgör olaga hot enligt BrB 4:5, och kommer 

till uttryck verbalt. Formalinjurier innebär skymfliga beteenden, till exempel föraktfulla 

                                                 
146 Se prop 1962:10, s B 126 om att beskyllningen inte får vara för obetydlig. 
147 Prop 1962:10, s B 125 f, Berggren m fl, Brottsbalken, (2017-04-20, Zeteo), kommentar till BrB 5:1 

och Jareborg m fl, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s 93. 
148 Prop 1962:10, s B 126. 
149 Prop 1962:10, s B 126. 
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uppträdanden och signaler samt underlåtenhet att uppfylla vad elementär hövlighet 

bjuder. Vidare avser realinjurier skymfliga beteenden riktade mot annans kropp så som 

spottande i ansiktet och en örfil.150 

 En oprövad fråga är om social utfrysning skulle kunna falla in under förolämpning om 

utfrysningen består i att vederbörande ignoreras i ett socialt sammanhang. Ett exempel är 

om en kvinna i en hederskultur har uppträtt avvikande från normer och bestraffas genom 

att hon får vara med på släktmiddagen men att hon där ignoreras av hela eller någon i 

släkten. Brottet skulle bestå i att personen som ignorerar kvinnan i en sådan situation 

underlåter att uppfylla vad som hövligheten kräver. Förolämpningsbrottet omfattar eller 

beaktar inte om den utsatta personen till följd av ignoransen förmås att följa 

hedersnormerna. Det vill säga den psykiska påverkan som sker till följd av 

förolämpningsbrottet är alltså inte straffbart enligt BrB 5:3. 

 

3.5 Sammanfattning och slutsats avseende det straffrättsliga skyddet 

3.5.1 Sammanfattning och slutsats avseende de enskilda straffbuden 

Genomgången av de olika straffbuden visar att gärningar bestående av psykisk påverkan 

som leder till psykiskt lidande och begränsar den utsattes självbestämmanderätt till sitt 

liv, omfattas i begränsad utsträckning av dagens straffbud. Anledningen är att de flesta 

brott konstruerats till att främst avse fysiska handlingar, antingen genom verbala ord eller 

fysiska kraftutvecklingar i form av slag, knuffar osv. Även om ofredandebrottet i BrB 4:7 

omfattar hänsynslöst agerande som kan ske med psykiska medel, är det ändå oklart i 

vilken utsträckning den psykiska påverkan som företas i syfte att begränsa kvinnors 

självbestämmanderätt omfattas av bestämmelsen. Vidare beaktas inte det straffvärda i att 

någon utsätts för systematisk nedbrytning av den personliga integriteten eller att personen 

tvingas att göra eller underlåta att göra något den inte vill. 

Misshandelsbestämmelsen BrB 3:5 omfattar gärningar som begås med psykiska medel 

och leder till ett psykiskt lidande, endast om en medicinskt påvisbar sjukdom orsakats. 

Kravet på att det psykiska lidandet ska vara av sådan grad att personen ifråga utvecklat 

en sjukdom gör att många fall av psykiskt lidande och därmed även psykisk påverkan 

faller utanför dagens straffbud. Frågan när tillfogandet sker genom psykisk påverkan och 

                                                 
150 Berggren m fl, Brottsbalken, (2017-04-20, Zeteo), kommentar till BrB 5:3 och Jareborg m fl, Brotten 

mot person och förmögenhetsbrotten, s 93 och 108. 
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som leder till psykiskt lidande som är medicinskt påvisbart som sjukdom verkar vara 

oprövad i praxis. Det innebär att denna del av straffbudet inte utgör ett skydd i praktiken 

då den inte tillämpas. Vidare tar misshandelsbestämmelsen inte hänsyn till den 

upprepade, systematiska nedbrytningen av den utsattes självkänsla och den begränsning 

av självbestämmanderätten som denna form av psykisk påverkan många gånger leder till. 

Dock kan dessa omständigheter beaktas vid straffvärdebedömningen i BrB 29:1 och 

påverka straffvärdet i en skärpande riktning. 

Avseende olaga hot BrB 4:5 omfattas inte gärningar bestående i psykisk påverkan som 

sådana. Anledningen är att de hot som sker förtäckt eller underförstått genom psykiska 

medel oftast inte uppfyller kravet på tydlighet, då det krävs att det framgår vad hotet 

avser. Den del som skulle kunna omfatta dessa gärningar är hot om brottslig gärning. 

Många gånger kan det vara svårt för den som utsätts för hot som enbart sker med psykiska 

medel att exakt veta vad den som hotar, hotar med, till exempel mord, personskada eller 

social utfrysning. Dock kan denna oklarhet i själva hotet göra att hotet upplevs som 

farligare än om den hotade visste exakt vad hotet innebar. Att ett otydligt hot kan upplevas 

som farligare beror på att den hotade rimligtvis utgår ifrån det värsta tänkbara scenariot 

som denne skulle kunna utsättas för, för att på sådant sätt inte ”riskera” något. Dock har 

lagstiftaren inte ansett opreciserade hot som straffvärda även om dessa hot kan upplevas 

som farligare hos den hotade, utan lagen ställer som sagt ett krav på tydlighet. Kravet 

anser jag vara rimligt eftersom den misstänkte måste veta vad denne misstänks ha gjort. 

Det blir även svårt att bevisa uppsåtstäckning om det inte står klart vad hotet innebär. I 

de fall det däremot står klart vad hotet innebär,  kan det ändå bli problem för åklagaren 

att lyckas bevisa hotets innebörd om det förövas med psykiska medel. 

Även för olaga tvång BrB 4:4 är det svårt att uppfylla bestämmelsens rekvisit, då 

gärningen begås med psykiska medel. Utrymmet för att rekvisiten för misshandel ska 

uppfyllas är som tidigare nämnts begränsat av att det psykiska lidandet måste ha lett till 

en sjukdom. Även om det psykiska lidandet har lett till en sjukdom är det svårt att i 

hedersfallen bevisa det andra rekvisitet i olaga tvång, att den tvungne ska ha tvingats till 

något mer än att utsättas för misshandeln. De andra sätten som olaga tvång kan ske på är 

hot om brottslig gärning och svårigheten att uppfylla detta rekvisit ligger som nämnts i 

kravet på tydlighet. Denna svårighet föreligger även vid det tredje sättet som olaga tvång 

kan ske genom, det vill säga hot om menligt meddelande. Ett fjärde sätt som tvånget kan 
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begås på är med våld, men detta sätt är inte aktuellt i detta fall då våld i straffbudet avser 

enbart fysiskt våld. Det här leder till att det finns ett ytterst begränsat utrymme för att 

olaga tvång 4:4 ska kunna aktualiseras i de fall det hedersrelaterade våldet och förtrycket 

begås med psykiska medel. 

Fridskränkningsbrotten i BrB 4:4 a är främst utformade för att fånga upp och beakta 

det straffvärda i upprepade och systematiska kränkande handlingar av den fysiska och 

psykiska integriteten. Tanken är att de olika brotten tillsammans utgör ett större lidande 

än vad de enskilda brotten gör var för sig.151 Straffbudet tar alltså hänsyn till det 

straffvärda i det upprepade psykiska våldet som kvinnor i hederskulturer utsätts för. 

Problemet är dock att fridskränkningsbrotten förutsätter att minst två brott som faller in 

under BrB kap 3, 4, 6, 12 eller brott enligt ett meddelat kontaktförbud har förövats. Kravet 

ställer till problem då de sätt som det psykiska våldet och förtrycket sker på har svårt att 

ens uppfylla rekvisiten i något straffbud, som till exempel misshandel eller olaga tvång. 

Att visa att en eller flera straffbestämmelser överträtts flera gånger vid skilda tillfällen är 

nog svårt att åstadkomma rent praktiskt. 

 Äktenskapstvång, BrB 4:4 c, och vilseledande till tvångsäktenskapsresa, BrB 4:4 d, är 

de straffbud i BrB som främst tar hänsyn till psykisk påverkan. Genom att dessa brott kan 

begås genom utnyttjande av utsatt belägenhet, kan psykisk påverkan omfattas av 

straffbudets tillämpningsområde. Nackdelen med dessa straffbud är att de är begränsade 

till att enbart ta sikte på påverkan som leder till att den utsatte ingår äktenskap eller 

påbörjar en resa till ett land där hon ska tvingas ingå äktenskap. Andra former av 

handlingar som den utsatte vidtar eller underlåter att vidta till följd av psykisk påverkan 

omfattas inte av straffbuden. 

 

3.5.2 Slutsatser avseende det straffrättsliga skyddet 

Förutom problematiken med att dagens straffbud främst omfattar fysiska gärningar, är en 

ytterligare svårighet med gärningar som begås med psykiska medel att avgränsa dem till 

tid och rum. Svårigheten med synen på brottsenheten är något som de flesta av straffbuden 

har svårt att hantera, då de är konstruerade för att främst ta sikte på gärningar som går att 

avgränsa till en viss tid på en viss plats. Problemet ligger även i att kunna bevisa ett kausalt 

                                                 
151 Prop 1997/98:55, s 76. 



 

 

54 

 

samband mellan den psykiska påverkan, den utsattes agerande och dennes psykiska 

lidande, dock är det inte uteslutet att det kan gå att bevisa i vissa fall. 

För människor i hederskulturer är det ofta underförstått vad som avses och vilka 

konsekvenserna kan komma att bli till följd av deras handlande. Även om det inte är fullt 

klart vad konsekvenserna kan bli av kvinnors agerande, utgör denna osäkerhet ett 

tillräckligt starkt skäl för att dessa kvinnor ska lyda och agera utefter de uppställda 

hedersnormerna. Jag anser att det straffrättsliga skyddet mot hedersrelaterat våld och 

förtryck som enbart begås med psykiska medel utan inslag av fysiska gärningar, är näst 

intill obefintligt. Anledningen är att straffbuden inte är skapta för att ta hänsyn till den 

komplexitet som det psykiska våldet och förtrycket består i, även om en del av 

straffbudens tillämpningsområde omfattar vissa av dessa gärningar. Skyddet är även 

obefintligt i den meningen att brott bestående i gärningar som faktiskt omfattas av 

straffbudens tillämpningsområde sällan kommer inför domstolens prövning, och skyddet 

är därmed ineffektivt. Denna uppsats avser dock inte att behandla den senare frågan.  
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4  Utökning av det straffrättsliga skyddet 

4.1 Inledande ord 

I föregående kapitel konstaterades att den psykiska påverkan och det psykiska lidandet 

som kvinnor i hederskulturer kan utsättas för, omfattas i begränsad utsträckning av dagens 

straffbud. Frågan är om en utökad kriminalisering, som träffar denna form av psykisk 

påverkan, skulle kunna leda till att skyddet stärks för dem som utsätts. Här behandlas hur 

en sådan kriminalisering skulle kunna utformas och om den skulle bidra till att ge de 

mänskliga rättigheterna bättre genomslagskraft. Vidare berörs frågan om en utökad 

kriminalisering kan tänkas bidra till en ändrad attityd hos dem som lever i hederskulturer, 

i förhållande till de gärningar som vidtas i syfte att förtrycka kvinnor. Utgångspunkten 

för den vidare framställningen tas i allmänna straffrättsliga principer för kriminalisering 

och dessa genomsyrar hela avsnittet.152 

 

4.2 Allmänt om kriminalisering 

4.2.1 Bakomliggande syften till att kriminalisera 

Syftet med att kriminalisera en gärningstyp, det vill säga belägga en gärning med straff, 

har varit omdiskuterat och de olika uppfattningarna har kommit att ändras över tid.153 

Traditionellt brukar de olika straffteorierna delas in i två kategorier, absoluta och 

relativa.154 De absoluta teorierna ser straffet som ett uttryck för ett givet etiskt krav av 

något slag. Till de absoluta teorierna hör vedergällningsteorierna, som framhåller att 

straffets ändamål är att bestraffa brottslingen och att denne genom straffet ”betalar” för 

en etisk skuld.155 Vedergällningsteorier gällde främst förr och har i svensk rätt frångåtts 

allt mer, och idag framhålls istället relativa straffteorier.156  

 De relativa straffteorierna hävdar att straffets syfte är att förebygga brott. En grupp av 

teorier att hänföra till de relativa straffteorierna, är de allmänpreventiva, som framhåller 

                                                 
152 SOU 2013:38. 
153 SOU 2013:38, s 425 ff, Asp m fl, Kriminalrättens grunder, s 30, Jareborg, Allmän kriminalrätt s 45 f, 

Lernestedt, Kriminalisering, s 15 och se Sarnecki, Introduktion till kriminologi vol I. 
154 Leijonhufvud m fl, Straffansvar, s 19. 
155 Leijonhufvud m fl, Straffansvar, s 19 f. 
156 Se SOU 2013:38 och Jareborg, Allmän kriminalrätt, s 46. 
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att straffets uppgift är att avhålla medborgarna från att begå brottsliga handlingar.157 En 

annan grupp av teorier är moralbildningsteorierna som utgör en lite modernare variant av 

de allmänpreventiva teorierna. Moralbildningsteorierna hävdar att straffet snarare har en 

moralbildande eller moralförstärkande effekt än en avskräckande.158 Den sista gruppen 

av teorier som ska framhållas är de individualpreventiva, som hävdar att straffets uppgift 

är att avhålla den enskilda brottslingen från att begå nya brott.159  

 Den allmänna uppfattningen tycks alltså vara att kriminaliseringens främsta syfte är 

social kontroll, genom att motverka och förebygga att medborgarna vidtar vissa icke 

önskvärda handlingar.160 Dock är straffets avskräckningseffekt tämligen begränsad i 

praktiken då straffhotet i vissa avseenden är ineffektivt. Jareborg förklarar straffhotens 

ineffektivitet utifrån bland annat tre faktorer.161 Den första faktorn är medborgarnas 

okunnighet om vad de är skyldiga att göra eller avstå ifrån.162 Den andra faktorn är låg 

upptäcktsrisk och som sista faktor framhåller Jareborg begränsade polisiära insatser.163 

Jag tolkar låg upptäcktsrisk som dels att brottet aldrig upptäcks, till exempel att någon 

stjäl en apelsin på ICA men att ICA-handlaren upptäcker aldrig att det saknas en apelsin, 

dels att brottet blir ouppklarat, det vill säga att ICA-handlaren vet om att en apelsin saknas 

men att det inte går att utreda vem som har stulit apelsinen. Om gärningsmannen vet om 

att det generellt råder bevissvårigheter för det brott han tänker begå, kan han vara mer 

benägen att utföra gärningen då han inte anser att det föreligger någon risk för att bli 

dömd.  

 

4.2.2 Allmänna kriterier för att kriminalisera 

Det finns några grundläggande straffrättsliga principer som bör vara vägledande vid 

kriminalisering. En av dessa principer är ultima ratio, som innebär att kriminalisering ska 

                                                 
157 Leijonhufvud m fl, Straffansvar, s 19 f, Sarnecki, Introduktion till kriminologi vol II, s 17 f, se och 

jämför Lernestedt, Kriminalisering, s 117 f. 
158 Leijonhufvud m fl, Straffansvar, s 20, se och jämför Sarnecki, Introduktion till kriminologi vol II, s 

17 f och Lernestedt, Kriminalisering, s 117. 
159 Leijonhufvud m fl, Straffansvar, s 20, Jareborg, Allmän kriminalrätt, s 49 och Lernestedt, 

Kriminalisering, s 118.  
160 SOU 2013:38, s 423, SOU 1992:61, s 104 och Jareborg, Allmän kriminalrätt, s 46. 
161 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s 47 f och jämför Sarnecki, Introduktion till kriminologi vol II, s 20 f. 
162 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s 47. 
163 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s 47. 
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ske som en sista utväg, när alla andra åtgärder uttömts.164 Vidare har legalitetsprincipen 

en särskilt stark ställning inom straffrätten, då utdömande av straff är statens yttersta och 

mest ingripande maktmedel. Legalitetsprincipen innehåller tre förbud, förbud mot analog 

strafflagtillämpning, förbud mot retroaktiv strafflagstiftning och strafflagtillämpning till 

nackdel för den misstänkte samt obestämdhetsförbudet.165  

Utöver de ovannämnda principerna finns det många som utarbetat olika former av 

kriterier som de anser bör uppfyllas för att en kriminalisering ska få ske.166 År 2003 

formulerade Straffrättsanvändningsutredningen fem kriterier som bör vara uppfyllda för 

att kriminalisering ska få ske.167 Dessa kriterier utgör inte absoluta regler utan syftar till 

att tvinga lagstiftaren att redovisa sitt ställningstagande, för att på sådant sätt göra det 

möjligt att granska om kriminaliseringen är befogad.168 Det första kriteriet är att det tänkta 

straffbudet måste avse att skydda ett identifierat och konkretiserat godtagbart 

skyddsintresse. Det andra kriteriet är att beteendet eller snarare gärningen som ska 

kriminaliseras måste orsaka skada eller fara för skada på själva skyddsintresset. Det tredje 

kriteriet innebär att kriminaliseringen inte får äventyra skuldprincipen, det vill säga endast 

den som har visat skuld och varit klandervärd ska träffas av straffansvar. Det fjärde 

kriteriet är att det inte får finnas något motstående intresse som är mer värdefullt än 

kriminaliseringsintresset. Det sista kriteriet innebär att det inte får finnas någon alternativ 

metod till att komma till rätta med det oönskade beteendet. Detta kriterium speglar alltså 

principen ultima ratio och innehåller även tre överväganden. Det första övervägandet är 

att utreda om det redan finns en handlingsdirigerande regel som är tillräckligt effektiv för 

att motverka det oönskade beteendet. Det andra övervägandet är att om en 

handlingsdirigerande regel behöver införas, bör en repressiv regel tillgripas i sista hand. 

Det sista övervägandet är att om det är nödvändigt att införa en repressiv 

handlingsdirigerande regel ska annat som till exempel vite, sanktionsavgift eller 

återkallelse av tillstånd övervägas i första hand.169 

                                                 
164 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s 53, Lernestedt, Kriminalisering, s 15 och 109 och SOU 2013:38, 

s 425 och 448 f. 
165 Leijonhufvud m fl, Straffansvar, s 28 ff. 
166 Se och jämför SOU 2013:38, s 425 ff, SOU 1992:61, s 111, Jareborg, Allmän kriminalrätt, s 63 f och 

Lernestedt, Kriminalisering, s 352. 
167 SOU 2013:38, s 18 ff, kriterierna har utarbetats med utgångspunkt i Jareborg, Lernestedt och 

Åklagarutredningens kriterier, se avsnitt 1.5. 
168 SOU 2013:38, s 20.  
169 SOU 2013:38, s 18 ff. 
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4.3 Vad bör kriminaliseras och vad är skyddsintresset? 

Den gärning som är tänkt att omfattas av kriminaliseringen som jag diskuterar i avsnitt 

4.5, är att med psykiska medel förmå någon att göra eller underlåta något, och att denna 

begränsning i självbestämmanderätten orsakar psykiskt lidande hos den som utsätts för 

påverkan. Det är alltså inte sättet som den psykiska påverkan kommer till uttryck 

(mamman ger en blick till dottern) som i sig är tänkt att träffas av kriminaliseringen, utan 

kärnan i det straffbara området ska utgöras av själva påverkan och den effekt (personens 

självbestämmanderätt begränsas i sådan grad att denne orsakas psykiskt lidande) som 

påverkan leder till. Påverkan måste alltså vara av sådan grad att den utgör handlingsskäl 

för den som påverkan riktas mot. Tanken är inte som i bestämmelsen om äktenskapstvång 

BrB 4:4 c, att exemplifiera handlingssätt som påverkan kan ske genom. I straffbudet 

äktenskapstvång konkretiseras de sätt som påverkan kan ske genom, olaga tvång eller 

utnyttjande av utsatt belägenhet. Den effekt som påverkan ska ha lett till är att ett 

äktenskap ska ha ingåtts. Skillnaden är att all form av psykisk påverkan, oavsett hur den 

kommer till uttryck för en utomstående, är tänkt att träffas av min tänkta kriminalisering. 

Där med skulle sättet att skada skyddsintresset anges i den tänkta bestämmelsen, men inte 

på ett så begränsat sätt som i dagens gällande bestämmelser. 

En första förutsättning för att kriminalisering ska kunna ske, är att det finns något värde 

eller intresse som är värt att skydda.170 Det psykiska våldet och förtrycket som vissa 

kvinnorna i hederskulturer utsätt för, leder till att kvinnornas handlingsutrymme 

begränsas och att de många gånger upplever en rädsla för vad som skulle hända om de 

väljer att avvika från hedersnormerna eller ifrågasätter dem. Begränsat handlingsutrymme 

och det psykiska lidandet som uppstår till följd av begränsningen utgör ett angrepp på 

personens frihet, hälsa och handlingsfrihet som enligt RF 1:2 är intressen värda att 

skydda. Även maktfördelningen som förekommer inom vissa familjer som tillhör 

hederskulturer, där kvinnan är underordnad mannen, motverkar jämställdheten i 

samhället. Jämställdhet framhålls även i RF 1:2 som ett intresse som är värt att skydda. 

Jag anser att de intressen som motiverar en kriminalisering av psykisk påverkan är just 

sådana intressen som lagstiftaren i bland annat i RF, framhållit som skyddsvärda.  

 

                                                 
170 SOU 2013:38, s 18 ff, se även SOU 2007:54, s 159 och Lernestedt, Kriminalisering, s 169 f. 
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4.4 Principen om ultima ratio 

4.4.1 Vidtagna åtgärder av det offentliga 

En ytterligare förutsättning för kriminalisering är enligt principen om ultima ratio att alla 

andra åtgärder för att komma till rätta med det oönskade beteendet eller gärningen är 

uttömda. De åtgärder som den offentliga sektorn vidtagit för att komma till rätta med 

hedersrelaterat våld och förtryck är främst åtgärder som syftar till ökat skydd för 

våldsutsatta, stärkt förebyggande arbete, stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet, 

utveckling av insatser riktade mot våldsutövare samt ökad samverkan mellan offentliga 

organ och kunskapsspridning dem emellan.171 Trots att politiker tycks vara överens om 

att hedersrelaterat våld och förtryck orsakar mycket fysiskt och psykiskt lidande hos de 

drabbade och utgör ett samhällsproblem som samhället måste markera kraftigt mot, har 

regering och riksdag inte vidtagit några åtgärder som främst riktar sig till att motverka det 

psykiska våldet och förtrycket. 

Det vore önskvärt att få klarhet i vad den offentliga sektorns åtgärder de senaste åren 

har fått för genomslaglagkraft, samt om våldet och förtrycket har minskat. Eftersom det 

inte fanns någon tillförlitlig statistik över antalet utsatta innan åtgärderna vidtogs eller hur 

många som har utsatts efteråt, är det omöjligt att avgöra åtgärdernas verkningsgrad. Det 

enda som kan konstateras är att hedersrelaterat våld och förtryck fortfarande förekommer 

och att åtgärderna i form av informations- och kunskapsspridning, ökad samverkan 

mellan myndigheter och stärkt skydd för offren inte har bidragit till att hedersvåld och 

förtryck upphört. Det kanske är för tidigt att dra en sådan slutsats, men även om vi skulle 

vänta ett par år för att se åtgärdernas effekt ställer jag mig tveksam till att dessa åtgärder 

skulle få våldet och förtrycket att upphöra, men möjligen minska något. Jag har kommit 

fram till att dessa former av insatser inte i tillräcklig mån riktar sig mot själva problemet, 

nämligen förövarna och deras moraliska uppfattning. Åtgärderna som vidtagits hjälper 

främst när brott väl har begåtts. Informationsspridning i skolor och mellan myndigheter 

tror jag inte når ut till förövarna så att de kan påverka dem i sådan grad att de upphör med 

sitt beteende. Även om informationen når potentiella förövare tror jag tyvärr att det är ett 

för milt medel för att kunna åstadkomma en attitydförändring hos dem. 

Informationsspridningen kan möjligtvis bidra till att attityden ändras på lång sikt hos de 

                                                 
171 Se bland annat regeringens skr 2007/08:39, Ungdomsstyrelsen, Gift mot sin vilja och SOU 2014:49. 
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barn och ungdomar som växer upp med såväl hedersnormer som individualistiska och 

demokratiska normer. 

 

4.4.2 Ytterligare åtgärder som kan vidtas 

Bortsett från de åtgärder som har vidtagits av den offentliga sektorn, är frågan om det 

finns några ytterligare åtgärder som kan vidtas för att komma till rätta med det 

hedersrelaterade psykiska våldet och förtrycket. Ett sätt att skydda unga som utsätts för 

psykisk påverkan som orsakar psykiskt lidande skulle kunna vara att placera dem i ett 

annat hem än deras egna hem där det psykiska våldet sker. Det finns redan idag en 

möjlighet att tvångsplacera eller besluta om tvångsvård av en ung person som utsätts för 

psykisk misshandel. Enligt lagen (1990:52)  med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU) 2§ ges socialnämnden en sådan möjlighet om den unge bland annat på grund av 

fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorg eller annat 

förhållande i hemmet som gör att det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller 

utveckling skadas. 

Ett alternativ till kriminalisering av psykisk påverkan som orsakar psykiskt lidande, är 

kanske att ge socialnämnden en möjlighet att i större utsträckning ingripa i familjer där 

en ung person far illa av psykiskt våld. Genom att socialnämnden ingriper på ett tidigare 

stadium eller i större omfattning samtidigt som den tydligt förklarar anledningen till 

ingripandet, kan möjligtvis en attitydförändring uppnås hos familjen. Problemet med ett 

tidigare ingripande från socialnämnden är främst att ett sådant ingripande kan vara väldigt 

långtgående och den som drabbas ”hårdast” är den unga personen som tas ifrån sin familj. 

Det är ju egentligen inte den unga personen som gjort något fel, men det kan för denne 

uppfattas som en bestraffning att tas från sina nära och kära, även om förhållandena i 

familjen inte är optimala.  

En ytterligare aspekt är att förövarna kanske anser att de inte har gjort något fel och att 

socialnämnden inte borde blanda sig i familjens angelägenheter gällande hur de till 

exempel uppfostrar sina barn. Detta skulle även kunna leda till att familjen eventuellt 

lägger socialnämndens ingripande den unga personen till last eftersom det är den som 

”skapar problemet”. Det skulle alltså innebära ett den önskade attitydförändringen och att 

förövarna upphör med sitt beteende inte uppnås. Vidare omfattar LVU enbart unga 

personer, det vill säga människor upp till 18 år och i vissa fall upp till 21 år, vilket gör att 
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kvinnor i hederskulturer som är äldre än 21 år inte omfattas. Jag anser därför att en utökad 

möjlighet för socialnämnden att ingripa när någon ung person utsätts för psykiskt lidande 

inte är ett alternativ som skulle komma till rätta med problemet på ett tillfredsställande 

sätt. 

 

4.5 Utformning av ett straffbud mot psykisk påverkan  

4.5.1 Inledande ord om utformningen av ett straffbud 

Hur en utökad kriminalisering mot psykisk påverkan som orsakar psykiskt lidande bör 

utformas är svårt att ge ett konkret svar på. Det skulle behövas en långtgående utredning 

för att komma fram till ett tillfredsställande svar. Dock ska några tänkbara förslag ges.  

 

4.5.2 Utöka misshandelsbestämmelsen 

Ett förslag för straffbudets utformning är att ta utgångspunkt i misshandels-

bestämmelsen, BrB 3:5. Eftersom effekten i misshandelsbestämmelsen måste vara 

smärta, kroppsskada eller sjukdom, krävs att psykiskt lidande och försättande i vanmakt 

eller liknande läggs till som en fristående grund. Dock skulle problem med att 

brottsenheten vid misshandel bestäms utifrån antal personer som blir misshandlade samt 

tid och rum kvarstå. Detta skulle kunna lösas genom att straffbudets brottsenhet utsträcks 

i tid och rum. Eftersom det skulle krävas att brottsenheten bestäms annorlunda i 

förhållande till de övriga effekterna, vore det bättre att skapa ett nytt straffbud än att utöka 

misshandelsbestämmelsen. Enbart ett tillägg till misshandelsbestämmelsen skulle störa 

straffbudets systematik och förutsebarheten i hur straffbudet tolkas. Vidare är alla brotten 

i BrB kap 3 fysiskt inriktade och lämnar skyddet för psykiska integritetskränkningar till 

kap 4. Den tänkta bestämmelsens placering i BrB behandlas mer utförligt i avsnitt 4.5.6. 

 

4.5.3 Perdurerande brott 

Ett annat alternativ skulle vara att utforma brottet som ett perdurerande, det vill säga ett 

brott som pågår fortlöpande, som till exempel innehav av narkotika enligt 

narkotikastrafflagen (1968:64) (NSL) 1§ st 1 p 6.172 Ett perdurerande brott begås så länge 

som tillståndet råder, det vill säga så länge som gärningsmannen innehar narkotika. På ett 

                                                 
172 Se Asp m fl, Kriminalrättens grunder, s 202. 
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liknande sätt skulle det gå att beskriva den psykiska påverkan som vissa kvinnor i 

hederskulturer utsätts för, där påverkan att följa hedersnormer förekommer konstant i mer 

eller mindre grad. Problemet med att betrakta brottet som ett perdurerande är att 

påverkans intensitet kan uppfattas som varierande för den utsatte, vissa stunder är 

påverkan väldigt stark medan andra stunder kan den vara näst intill obefintlig, för att 

sedan återigen bli stark. Styrkan av påverkan är alltså inte alltid konstant jämfört med ett 

narkotikainnehav där innehavet föreligger latent oavsett hur mycket narkotika personen 

ifråga innehar.  

Fördelen med att betrakta brottet som ett perdurerande, är att det räcker med att 

fastställa vid vilken tidpunkt påverkan började och tidpunkten för upphörandet. Det är 

troligtvis enklare att bevisa tidpunkten när den första ”påverkansgärningen” äger rum, till 

exempel fadern visar ogillande över att dottern sminkar sig och när ”påverkansgärningen” 

upphör, till exempel då dottern slutar bry sig om faderns vilja och börjar sminka sig eller 

liknande, än varje enskilt tillfälle som påverkan sker. Det kan till exempel vara en specifik 

kväll som fadern uttrycker missaktning mot att dottern sminkar sig och till följd av detta 

ignorerar fadern dottern en hel vecka. Det är oerhört svårt att bevisa, om ens den utsatte 

själv kan veta vilket moment som leder till att hon påverkas. Påverkas hon vid det första 

tillfället när fadern visar sin missaktning eller vid ett senare skede, kanske är det samtliga 

händelser under en viss tidsperiod som tillsammans gör att hon påverkas.  

Genom att konstruera brottet som ett perdurerande kan straffvärdet av gärningen 

bestämmas utifrån en helhetsbedömning av den sammanlagda styrkan av den psykiska 

påverkan under hela den bestämda tidsfristen. En nackdel som bör framhållas mot att 

betrakta brottet som ett perdurerande är att det kan bli svårt ur ett rättssäkerhetsperspektiv 

att upprätthålla den misstänktes rätt att försvara sig. Den misstänktes möjlighet att 

försvara sig mot den första ”påverkansgärningen” är troligtvis mindre problematisk, men 

gällande den påverkan som sker därefter och ända fram tills att personen påverkas kan 

det vara svårt att försvara sig mot. Fadern, den misstänkte i det här fallet, kan till exempel 

enbart ha haft uppsåt till att påverka dottern att sluta sminka sig den dagen han uttryckte 

missaktningen men inte dagarna efter. Frågan blir hur fadern ska kunna motbevisa 

åklagarens påstående om att påverkan sträckte sig en vecka framåt, att han inte alls hade 

för avsikt att få dottern att upphöra med sminkandet tre dagar senare. För den som 

påverkar, eller försöker påverka någon kan det vara svårt att vara medveten om att man 
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faktiskt påverkar någon psykiskt och hur långt denna påverkan sträcker sig. Detta skulle 

kunna komma att stå i strid med skuldprincipen. Dessutom visar erfarenhet från 

konstruktionen av fridskränkningsbrottet och dess utveckling att detta inte är en väg att 

välja. 

 

4.5.4 Begränsning i självbestämmanderätten och psykiskt lidande 

Straffbudet bör rimligtvis avgränsas till att den psykiska påverkan måste ha lett till att den 

utsatte begränsas i sin självbestämmanderätt till sitt liv och därigenom orsakats psykiskt 

lidande. Avgränsningen bör göras för att inte alla former av påverkan ska falla in under 

straffbudets tillämpningsområde. Genom en sådan avgränsning omfattas inte alltför 

vardagliga och lindriga former av psykisk påverkan. För att en kränkning av 

självbestämmanderätten ska anses ha skett krävs det att påverkan varit av sådant allvarligt 

slag att den utsatte inte haft något verkligt handlingsutrymme eller möjlighet att själv 

bestämma över sitt liv. 

För att straffbudets tillämpningsområde inte ska bli alltför snävt, kan straffbudet 

utformas till att den psykiska påverkan ska ha vidtagits i syfte att begränsa personens 

självbestämmanderätt till sitt liv. Det skulle alltså inte krävas att en begränsning i 

självbestämmanderätten faktiskt har skett. Ett ytterligare alternativ skulle vara att även de 

gärningar där det föreligger en risk att den utsattes självbestämmanderätt begränsas även 

omfattas, förutsatt att gärningsmannens syfte varit att förtrycka personen i sådan grad att 

denne inte har någon reell handlingsfrihet. 

 

4.5.5 Ägnad att framkalla psykiskt lidande 

En svårighet gällande att utforma ett straffbud som omfattar all form av negativ psykisk 

påverkan, är att det kan uppstå bevissvårigheter kring det kausala händelseförloppet 

mellan påverkan och det psykiska lidandet. Likaså kan det komma att uppstå 

bevissvårigheter i förhållande till det faktum att offret faktiskt upplevt psykiskt lidande 

eller inte, då även sådant lidande som inte kan mätas på traditionell medicinsk väg är tänkt 

att omfattas av kriminaliseringen. Ett sätt att kringgå denna svårighet skulle vara att 

utforma straffbudet till att den psykiska påverkan ska vara ägnad att framkalla psykiskt 

lidande hos den utsatte. Det innebär att påverkan typiskt sätt ska vara av sådant slag att 

den utsatte känner psykiskt lidande. Det krävs alltså inte att det i det enskilda konkreta 
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fallet faktiskt har uppstått ett lidande men att påverkan normalt sett skulle orsaka ett 

lidande hos just den utsatte.173 Detta kan jämföras med kravet för olaga hot i BrB 4:5, där 

hotet ska vara ägnad att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan. Det innebär alltså att 

det krävs att hotet normalt duger för att hos just den hotade inge en sådan rädsla som 

olaga hotbestämmelsen avser. Genom att använda rekvisitet ägnat att i straffbudet för 

psykiskt lidande krävs det inte att lidandet måste bevisas på medicinsk väg eller att det 

faktiskt uppstått ett lidande. 

 

4.5.6 Straffbudets utformning och dess placering i BrB 

Inledningsvis i detta avsnitt framhölls att straffbudets utformning avseende gärningar 

bestående i psykisk påverkan som orsakar psykiskt lidande till följd av att den påverkades 

självbestämmanderätt kränks, kunde ta sin utgångspunkt i misshandelsbestämmelsen 

BrB 3:5. Min slutsats var att inget tillägg till BrB 3:5 bör göras då mitt tänkta brott skiljer 

sig på många sätt från misshandelsbestämmelsens utformning och BrB:s systematik. 

Därför vore det snarare önskvärt att utforma ett eget straffbud. Även om brottet ges ett 

eget lagrum, bör brottet utformas lite som en ”blandning” av bestämmelserna om 

misshandel, BrB 3:5, och olaga tvång, BrB 4:4. Därmed blir mitt förslag på straffbudets 

utformning följande: 

 

Den som i syfte att begränsa någons självbestämmanderätt över sitt liv, psykiskt 

förmår denne att vidta eller underlåta något på ett sätt som är ägnat att framkalla 

psykiskt lidande hos den tvungne, döms för psykiskt tvång. 

 

Frågan är i vilket kapitel i BrB som mitt tänkta straffbud bör införas. Det straffbudet avser 

att skydda är främst människors rätt till handlingsfrihet, personlig integritet och psykiskt 

välbefinnande. I BrB kap 3 återfinns brotten mot liv och hälsa, och det är främst avsett 

för brott som riktar sig mot någons kroppsliga integritet. Det innebär att mitt straffbud 

rimligtvis inte bör införas i BrB kap 3, då det psykiska lidandet inte alltid tar sig uttryck 

i fysiska åkommor. Mitt straffbud bör snarare placeras i BrB kap 4 eller kap 5. BrB kap 4 

omfattar brott mot frihet och frid, vilket innebär att straffbuden avser att skydda den 

                                                 
173 Se och jämför Jareborg m fl, Om brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s 62. 
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personliga integriteten och människors handlingsfrihet, vilket även är fallet för mitt 

tilltänkta brott. Det går även att argumentera för att brottet bör införas i BrB kap 5. Trots 

att BrB kap 5 främst omfattar straffbud som avser att skydda den personliga äran, 

framhålls även att straffbuden är tänkta att skydda människors känslor, psykiska balans 

och välbefinnande.174  

Det finns alltså skäl till att placera mitt tänkta straffbud i både kap 4 och 5 i BrB. Jag 

anser att det inte finns något självklart svar på frågan om straffbudets placering i BrB, då 

straffbudet avser att skydda både människors handlingsfrihet och att de inte utsätts för 

psykiskt lidande till följd av en kränkning av deras självbestämmanderätt. Utformningen 

av mitt straffbud har dock flera likheter med olaga tvång BrB 4:4, än de brott som finns i 

BrB kap 5. Av denna anledning anser jag att det vore lämpligast att placera mitt tänkta 

straffbud i BrB kap 4. 

Svårigheten som dagens straffbud har gällande hur brottsenheten ska bestämmas vid 

gärningar bestående i psykisk påverkan uppstår inte på samma sätt vid bestämmande av 

brottsenheten för min tänkta straffbestämmelse. Anledningen är att brottsenheten vid mitt 

tänkta brott kan bestämmas utifrån det antal personer som påverkansgärningen riktas mot 

samt utifrån tidsliga och rumsliga kriterier som sträcks ut till tidpunkten när den utsatte 

vidtar eller underlåter att göra något visst. På detta sätt begränsas brottsenheten till att ett 

psykiskt tvångsbrott förövas när till exempel modern kommer in i rummet och säger till 

sin dotter ”jag hörde att du skaffat en pojkvän” och dottern någon dag senare gör det som 

modern vill (att förhållandet med pojkvännen upphör).  

Det är svårt att ge ett konkret och tillfredsställande förslag på straffskala för mitt tänkta 

brott utan någon större utredning. Dock ska kort nämnas att straffskalan rimligtvis kan ta 

sin utgångspunkt i misshandelsbestämmelsen BrB 3:5 där straffskalan är lägst böter och 

högst fängelse i 2 år. Eftersom tanken är att brottet placeras i BrB kap 4 kan brottet även 

ligga till grund för fridskränkningsbrotten i BrB 4:4 a som har en strängare straffskala, 

fängelse i lägst 9 månader och högst 6 år. Genom att det tänkta brottet psykiskt tvång 

omfattas av fridskränkningsbrottet i BrB 4:4 a kan även det straffvärda i upprepade 

psykiska påverkansgärningar beaktas.     

 

                                                 
174 Prop 1962:10, s B 141 och Berggren m fl, Brottsbalken, (2017-04-20, Zeteo), kommentar till 

inledningen till BrB kap 5. 
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4.6 Motstående intressen till utökad kriminalisering 

Det fjärde kriteriet som Straffrättsanvändningsutredningen har utformat för 

kriminalisering är att det inte får finnas något motstående intresse som är mer värdefullt 

än själva kriminaliseringsintresset.175 Ett motstående intresse till en kriminalisering av 

psykisk påverkan som orsakar psykiskt lidande skulle möjligen vara förutsebarhet och 

obestämdhetsförbudet i legalitetsprincipen. I mitt förslag till utformning av straffbudet 

konkretiserats inte påverkan till olika former av gärningar som påverkan kan ske genom, 

som till exempel utnyttjande av utsatt belägenhet. Mitt förslag är tänkt att träffa alla 

former av gärningar som består i psykisk påverkan, om det leder till att den utsattes 

självbestämmanderätt till sitt liv kränks och därigenom orsakas psykiskt lidande. Det kan 

framstå som att en sådan kriminalisering blir alltför vid och inte har någon begränsning i 

dess tillämpningsområde, samt att alltför vardagliga handlingar skulle komma att 

omfattas.  

Kvinnofridskommissionen la i SOU 2013:38 fram ett förslag på att även psykiskt våld 

bestående av bland annat diffusa hot samt uttalade eller outtalade hot skulle omfattas av 

straffbestämmelsen om grov kvinnofridskränkning. Detta var något som regeringen valde 

att inte gå vidare med, med hänvisning till legalitetsprincipen. Regeringen ansåg att det 

skulle vara alldeles för långtgående att kriminalisera psykiskt lidande då straffbudet 

skulle bli för opreciserat och omfatta en alltför oöverskådlig krets av gärningar.176 Jag 

kan till viss del instämma med regeringen om att det kan vara svårt att överskåda alla 

gärningar som skulle kommit att omfattas av kriminaliseringen. Dock är det som tidigare 

nämnts i mitt fall inte den fysiska handlingen, att till exempel modern kommer in till 

dotterns rum och säger att ”jag hörde att du har en pojkvän” som är det straffvärda, utan 

det är effekten av den fysiska gärningen nämligen den psykiska påverkan som i sin tur 

orsakar psykiskt lidande. 

Enligt min mening står en kriminalisering av den psykiska gärningen (påverkan) i mitt 

fall inte i strid med legalitetsprincipen då jag anser att en kriminalisering inte skulle 

komma att omfatta en alltför oöverskådlig krets av gärningar. I bedrägeribestämmelsen, 

BrB 9:1, är det redan kriminaliserat att psykiskt påverka någon, om påverkan innebär en 

vinning för gärningsmannen och en skada för den vilseledde eller någon i dennes ställe. I 

                                                 
175 SOU 2013:38, s 18 ff. 
176 Prop 1997/98:55, s 78. 
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bedrägeribestämmelsen avgränsas det straffbara området av att effekten av den psykiska 

påverkan är en disposition, som innebär en vinning för gärningsmannen och skada för 

den vilseledde oavsett i vilken fysisk form den psykiska påverkan tar sig uttryck. På ett 

likande sätt avgränsas tillämpningsområdet av mitt tänkta straffbud. Det straffbara 

området avgränsas till att den psykiska påverkan måste ha vidtagits i syfte att begränsa 

någons självbestämmanderätt över sitt liv, samt att den psykiska påverkan ska vara av 

sådant slag att den är ägnad att framkalla psykiskt lidande. I och med denna utformning 

konkretiseras vilka gärningar bestående av psykisk påverkan som omfattas av straffbudet, 

vilket leder till att mildare och mera ”vardagliga” former av psykisk påverkan faller 

utanför tillämpningsområdet. 

 

4.7 Innebörden av en utökad kriminalisering 

4.7.1 Moralbildande 

Frågan är om kriminalisering av psykisk påverkan som leder till psykiskt lidande skulle 

bidra till ett ökat skydd för de kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. 

Vidare är frågan om en sådan kriminalisering skulle bidra till en attitydförändring hos 

förövarna och därmed verka moralbildande. 

Det är vanligt att hedersrelaterat våld och förtyck inleds med psykiskt våld. När det 

psykiska våldet inte är tillräckligt för att kvinnan i en hederskultur ska följa 

hedersnormerna eskalerar våldet till fysiskt våld för att utmynna i ett hedersmord.177 

Genom att utöka det kriminaliserade området till att omfatta en del av det psykiska våldet 

och förtrycket i form av psykisk påverkan, ges en möjlighet för det offentliga att ingripa 

i ett tidigare skede i processen, vilket kan motverka att grövre brott begås i ett senare 

skede. Om det offentliga agerar redan när det psykiska våldet utövas kan själva 

straffbudet genom sin symbolfunktion verka moralskapande genom att samhället visar att 

dessa beteenden och gärningar inte är acceptabla.  

När det gäller den psykiska kontrollen som förekommer i vissa hederskulturer, men 

även gällande det övriga våldet och förtrycket, grundas dessa handlingar i att det är 

”nödvändigt” för att hedern ska upprätthållas och det är kvinnans ”fel” att männen måste 

kontrollera henne. Tanken bakom våldet och förtrycket är många gånger att om kvinnan 

                                                 
177 Hussein, Heder och hedersvåld: berättelser, fakta, fördomar, s 65. 
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följde hedersnormerna självmant skulle mannen inte behöva utöva våldet eller förtrycket. 

För att påverka denna föreställning om att det är kvinnorna som har gjort något ”fel” och 

inte de som förtrycker, tror jag att kriminaliseringen kan vara ett alternativ. Dock ska 

kriminaliseringens symbolfunktion inte överdrivas. En svårighet med att åstadkomma en 

moralförändring hos förövarna tror jag kan vara att vissa av dem kommer att förneka 

själva gärningen och i de fall de erkänner gärningen verkar det finnas en tendens att de 

förnekar hedersmotivet bakom gärningen. Anledningen att förövarna kan tänkas förneka 

hedersmotivet är för att ett erkännande av motivet skulle vara ett erkännande om att 

hedern förlorats eller varit på väg att förloras, vilket är något som den utsatta 

hedersgruppen ofta vill hemlighålla.178 Jag tror att det kan vara svårt att i det enskilda 

fallet påverka och uppnå en moralförändring hos förövare som inte erkänner för sig själva 

vad de har gjort och varför, utan lever i någon form av förnekelse. Dock skulle själva 

lagföringen av förövarna kunna vara moralbildande genom att lagföringsprocessen kan 

ge dessa personer ett uppvaknande och en möjlighet att reflektera över sitt eget beteende 

och vilka konsekvenser det kan få. 

En kriminalisering av psykisk påverkan tror jag skulle bidra till att skyddet stärks för 

dem som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Skyddet stärks främst genom att de 

som utsätts för dessa handlingar kan vända sig till polisen som har en skyldighet att utreda 

och beivra brott, och på sådant sätt få gärningarna att upphöra. Denna möjlighet finns inte 

i dag då många fall av våld och förtryck som begås med psykiska medel inte omfattas av 

dagens straffbud. Trots att en utökad kriminalisering kan ge dessa människor en möjlighet 

att anmäla det som de utsatts för, kvarstår problemet att när förövaren och offret är 

närstående är sannolikheten stor för att brottet inte anmäls än om de inte kände 

varandra.179 

Jag tror även att en kriminalisering som omfattar de gärningar som vidtas i början av 

hedersvåldet och hedersförtrycket kan bidra till att den normaliseringsprocess som 

tidigare beskrivits kan motverkas. Normaliseringsprocessen skulle kunna motverkas 

genom att ett ingripande kan ske innan dessa gärningar blir alltför starka och en del av 

vardagen. Vidare tror jag att det kan vara lättare för den utsatte att söka hjälp vid 

                                                 
178 Se bland annat intervjuer med mördarna av Fadime och Pela i Günger och Dervish, Varför mördar 

man sin dotter?, s 20 ff. 
179 Sarnecki, Introduktion till kriminologi vol I, s 60. 
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tidpunkten då ”enbart” psykiskt våld och förtryck förövas, än när det gått så långt att 

våldet och förtrycket har övergått till att även avse fysiska gärningar. 

När det psykiska våldet och förtrycket förövas idag, tror jag att det kan vara svårt för 

den utsatte att söka skydd och hjälp, då denne kanske inte vet vart den ska vända sig, då 

förövaren inte gjort något brottsligt. Till följd av detta stannar den utsatte kvar i familjen 

och när väl våldet övergår till fysiskt våld har det gått så långt i normaliseringsprocessen 

att den utsatte inte längre klarar av att söka hjälp eller stöd på egen hand, då personen i 

fråga blivit så pass psykiskt nerbruten att denne fogar sig efter förövarens vilja.  

 Till följd av det som anförts anser jag att skyddet för de kvinnor som utsätts för 

hedersrelaterat våld och förtryck skulle stärkas genom en ökad och tydligare 

kriminalisering av psykisk påverkan. Skyddet stärks genom att den psykiska 

nedbrytningen och det psykiska våldet omfattas av straffbudet och på sådant sätt finns det 

en större möjlighet att motverka att grövre brott begås senare. Vidare angrips problemet 

vid dess rot, det vill säga att fokus riktas mot förövarna vilket jag även tror är bra sätt för 

att komma åt hedersproblematiken. 

 

4.7.2 Skulle en kriminalisering ge de mänskliga rättigheterna bättre genomslag? 

Sverige borde ha ett starkt intresse av att de värden som demokratin grundar sig på inte 

hotas eller sätts ur spel av någon medborgare i samhället. De värden som demokratin 

grundas på är främst att alla individer är fria och lika mycket värda.180 Hederskulturers 

kontroll av kvinnor hotar de demokratiska värdena och de mänskliga rättigheterna genom 

att alla människor inte kommer i åtnjutande av dessa. Genom att kriminalisera vissa 

handlingar som vidtas i syfte att begränsa en annan persons självbestämmanderätt över 

sitt liv skyddas varje människas rätt att vara fri. 

Om samhället accepterar och inte aktivt agerar mot människor som kontrollerar och 

förtrycker andra i en sådan utsträckning att de inte själva får välja hur de ska leva, anser 

jag att de inte är fria i en sådan bemärkelse som FN:s UDHR art 1 rimligtvis avser. Om 

någon begränsas i sådan utsträckning att personen i fråga inte har något 

handlingsutrymme, och på grund av rädsla inte kan välja sin partner, bilda familj, utbilda 

sig och så vidare, får inte de mänskliga rättigheterna något praktiskt genomslag. Tanken 

                                                 
180 Peczenik, Vad är rätt?, s 66. 
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med de mänskliga fri- och rättigheterna är inte att de ska vara illusioner eller enbart 

målsättningar som inte leder till något. Genom att lagstiftaren agerar mot dem som 

begränsar någon annans handlingsutrymme och intellektuella frihet kan det nog bidra till 

att färre människor i framtiden utsätts för denna begränsning och på sådant sätt kan 

rättigheterna få en bättre genomslagskraft. 
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5  Sammanfattning och slutsatser 

Det övergripande syftet med uppsatsen var att utreda om det straffrättsliga skyddet mot 

hedersrelaterat våld och förtryck mot kvinnor bör utökas, då våldet och förtrycket begås 

genom psykisk påverkan som orsakar ett psykiskt lidande. Trots att det offentliga har 

vidtagit en mängd åtgärder de senaste åren för att motverka hedersrelaterat våld och 

förtryck förekommer det fortfarande i Sverige. Av vad som framkommit under kap 3 om 

de olika straffbuden, omfattas denna psykiska påverkan endast i begränsad mån av dagens 

straffbud. Anledningen är att dagens straffbud främst är utformade för att omfatta fysiska 

handlingar och uttalanden. Detta leder till att många kvinnor förtrycks och inte har någon 

möjlighet att själva bestämma över sina liv, då Sverige inte erbjuder dessa kvinnor något 

reellt skydd. 

De som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är i behov av skydd från samhället, 

då våldet och förtrycket många gånger kommit att bli en normal del av vardagen som kan 

vara svår att ta sig ur. Vidare begränsas dessa människor i sin självbestämmanderätt på 

grund av rädsla för att utsättas för repressalier från hedersgruppen om de avviker från 

normerna. För att öka skyddet för de kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld och 

förtryck anser jag att ett nytt straffbud bör införas i BrB, som omfattar denna psykiska 

påverkan som orsakar psykiskt lidande och vidtas i syfte att begränsa kvinnornas 

självbestämmanderätt. Genom att utöka det straffrättsliga skyddet mot nedbrytande 

psykisk påverkan och psykiskt lidande tror jag att det går att motverka att grövre brott i 

form av fysiskt våld och dödligt våld vidtas i ett senare skede, då det offentliga ingriper 

tidigare i våldsprocessen.  

En ytterligare fördel med mitt tänkta straffbud är att det tydligt framgår av 

ordalydelsen att psykisk påverkan är straffbar och därmed ökas förutsebarheten jämfört 

med till exempel ofredandebrottets rekvisit hänsynslöst agerande. Vidare kan en tydligt 

formulerad lagbestämmelse även verka moralbildande då det blir tydligare att staten inte 

accepterar dessa gärningar. Genom att införa en kriminalisering som avser att skydda den 

som utsätts för psykisk påverkan i sådan grad att denne förtrycks, markerar lagstiftaren 

att detta beteendemönster inte är acceptabelt. 

Ett utökat straffrättsligt skydd skulle även bidra till att de mänskliga rättigheterna får 

bättre genomslag och på så sätt verkar effektivt och praktiskt. FN ställer uttryckligt krav 
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på att Sverige som medlemsstat aktivt ska verka för att beteendemönstret i hederskulturer 

som grundas på maktfördelning mellan män och kvinnor ska upphöra.  

Avslutningsvis anser jag att det vore önskvärt att införa mitt tänkta straffbud för att på 

sådant sätt kunna motverka det hedersrelaterade våldet och förtrycket och därmed öka det 

straffrättsliga skyddet för de utsatta.  
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