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Abstract
Honor-related violence and oppression have long been an important topic and have been

discussed. Male violence against women is a serious and pervasive social problem that affects

women's rights and lives. The violence affects the victims very hard and therefore it has

become increasingly important how the authorities and the judiciary know and handle it in

the right way. The judiciary has been shown to change because honor motives have been

introduced in criminal law as a special basis for increased penalties in the Penal Code.

The purpose of the thesis is to investigate how honor-related crime is handled in Sweden and

how the subject is reasoned by the legal system.This is followed by a study of the concept of

honor and honor-related violence in Sweden with the basic reasons for gaining an insight into

the subject. Furthermore, an examination of conventions and applicable national legislation

has been carried out in order to answer the question of the extent to which international

instruments are complied with in national legislation. The legislation has been reviewed on

the basis of the changes that have taken place when honor-related crime became well known

in Sweden. An examination of the European Convention, CEDAW and the Istanbul

Convention follows to gain an insight into the international statements on the subject.

Followed by an analysis of national law with the help of Monica Burman’s dissertation on

Criminal Law and Men's Violence Against Women: On Criminal Law's Ability to Create

Gender Equality as a discussion of criminal law in eelation to men's violence against women.

Furthermore, the application of law has been examined on the basis of applicable law an

preparatory work.

Keywords: Violence in the name of honor, human rights, Sweden, men’s violence against

women, postcolonial feminism

2



Abstrakt
Hedersrelaterat våld och förtryck har sedan länge varit ett viktigt ämne och diskuterats. Det

manliga våldet mot kvinnor är ett allvarligt och genomgripande socialt problem som påverkar

kvinnans rättigheter och liv. Våldet drabbar offren mycket hårt och därför har det blivit allt

viktigare hur myndigheter och rättsväsendet känner till samt hanterar det på rätt sätt.

Rättsväsendet har visat sig ändras på grund av hedersmotiv införts i straffrätten som särskild

grund för straffskärpning i brottsbalken.

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur hedersrelaterad brottslighet hanteras i Sverige och

hur ämnet resoneras av rättssystemet. Det följer en undersökning av begreppet heder och

hedersrelaterat våld i Sverige med de grundläggande orsakerna för att få en insikt av ämnet.

Vidare har det genomförts en undersökning av konventioner och gällande nationell

lagstiftning för att kunna besvara frågan om i vilken utsträckning de internationella

instrumenten efterlevs i den nationella lagstiftningen. Lagstiftningen har granskats utifrån de

ändringar som har skett när hedersrelaterad brottslighet blev väl känd i Sverige. En

undersökning av Europeiska konventionen, CEDAW och Istanbulkonventionen följer för att

få en inblick av de internationella uttalanden kring ämnet. Därmed följer en analys av den

nationella lagstiftningen med hjälp av Monica Burmans avhandling Straffrätt och mäns våld

mot kvinnor: Om straffrättens förmåga att producera jämställdhet som för en diskussion av

straffrätten i relation till mäns våld mot kvinnor. Vidare har rättstillämpningen granskats

utifrån gällande rätt och förarbeten.

Nyckelord: Hedersrelaterat våld och förtryck, mänskliga rättigheter, postcolonial feminism,

Sverige, mäns våld mot kvinnor.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund

“ Än i dag överlämnas det blodfläckade lakanet till

brudens svärmor så att hon kan visa sin omgivning

att de har fått en ärbar och ren kvinna. Eftersom

familjen förstod att vi var ett par kunde de snabbt dra

slutsatsen att jag inte längre hade kvar min oskuld.

Det skakade om deras värld och skrämde livet ur

dem. I deras ögon hade jag alltså förvandlats från en

fin kurdisk flicka till en uppkäftig hora som trodde att

hon var något bara för att hon levde i Sverige. De var

tvungna att bevisa för sin omgivning att de kunde

hantera problemet, för att bevara sin heder. Ett

beteende som mitt måste straffas och skulden skulle

betalas i blod.”

- Fadime Sahindal

Detta citat är från Fadimes tal i riksdagen 2001. Det blev även hennes sista offentliga

framträdande. Hon valde att vara offentlig och dela med sig sina erfarenheter för allmänheten

hur det var att leva under hedersrelaterat våld och förtryck. Hennes val ledde till att hon till

slut dödades av sin pappa. Detta ledde till att Sverige fick en mer inblick hur det var för

kvinnor där de var tvungna att leva under hedersrelaterat våld och förtryck. Debatten blev

alltmer intensiv.

Som Fadime utmanade även Pela Atroshi sin pappas regler och är idag begravd i Dohuk i

irakiska Kurdistan, mördad av sina farbröder och pappa. Abbas Rezai som mördades

eftersom att han hade en kärleksaffär med 16-årig afghansk flicka. Maria Barin Aydin som

dödades av sin 17-årige lillebror med anledning av att hon tog avstånd från hederskulturen

och viljan att själv bestämma över sitt liv. Dessa är några av de begångna morden i hederns

namn i Sverige men listan är längre.
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Manligt våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett socialt problem som påverkar kvinnors

liv. Våld riktar sig mot kvinnor i alla åldrar och bakgrunder. Världshälsoorganisationen

(WHO) har i flera rapporter beskrivit våldets negativa inverkan på kvinnors hälsa  genom

dess direkta skador och dess konsekvenser. National Violence and Health Comprehensive

Survey fann att en av fem kvinnor i Sverige upplevde grovt sexuellt våld i barndomen tonåren

eller  vuxen ålder. En av fem kvinnor upplevde också  upprepat och systematiskt psykiskt

våld under någon period av sin vuxen ålder en nuvarande eller tidigare partner. Forskning har

funnit ett tydligt samband mellan utsatthet för våld och fysisk och psykisk ohälsa senare i

livet.1 Våld mot kvinnor och våld i nära relationer finns överallt och förekommer oavsett

kulturell och religiös bakgrund, etnicitet, sexualitet, social tillhörighet och ålder. 2

Hedersrelaterad våld definieras som en del av patriarkalt våld, bland annat av Förenta

Nationernas (FN)  tidigare specialrapportör om våld mot kvinnor. Ett av kännetecknen för

detta våld, sa hon, var inte fysiskt uttryck, utan det kollektiva uppmuntran av våld, som var en

del av strukturellt och institutionaliserat förtryck som utgör ett medel för att utöva kontroll av

individer, främst kvinnor och flickor, i samhällen där heder innebar kontroll av kvinnans

sexualitet. Omfattningen av våld och förtryck i hederns namn är fortfarande okänd, eftersom

sådant våld sällan rapporteras eller registreras som förknippat med heder. Många av dessa

dödsfall klassas också som olyckor och självmord, vilket gör mörkertalet stora. 3

Våld i hederns namn har uppmärksammats inom FN under upprepade resolutioner från

generalförsamlingen. I dessa framgår ett gemensamt utlåtande som åberopar vikten av

mänskliga rättigheter och staters skyldigheter att upprätthålla dessa rättigheter, inklusive

rätten till liv, frihet och säkerhet. betonar vikten av att ta itu med de grundläggande orsakerna

till våld. Vikten av att ge (emprowment) kvinnor att bekämpa brottslighet lyfts också fram.4

En av dessa resolutioner från generalförsamlingen är Working towards the elimination of

crimes against women committed in the name of honour. I rapporten uppmanas att alla länder

bör kriminalisera hedersbrott och straffa förövarna av sådana brott. Generalsekreteraren

betonade att stater har en skyldighet att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra

4 A/RES/55/68, s. 1 och A/RES/55/66 s. 1

3 Johnsson-Latham, G., Mäns våld mot kvinnor i ett globalt perspektiv i Heimer, G., Våldsutsatta
Kvinnor-samhällets ansvar, Studentlitteratur, 2019 s. 45

2NCK: Mäns våld mot kvinnor- ett globalt perspektiv
1 Heimer, G. (red.), Våldsutsatta kvinnor: samhällets ansvar, Fjärde upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2019 s.13
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hedersrelaterad våld, avsätta resurser för detta och utbilda domare och andra för att bekämpa

våld. 5

Socialstyrelsen har i en rapport från 2007 konstaterat att våld mot kvinnor är en juridisk,

social och ekonomisk fråga, en hälsofråga och en jämställdhetsfråga. Våld mot flickor och

kvinnor är också en demokratisk fråga eftersom våld, som ofta härrör från manlig kontroll

över kvinnor, berövar flickor och kvinnor deras självkänsla och vilja. Forskning gjord av

kvinnorättsgrupper visar att kvinnor som berövas sina fysiska och sexuella rättigheter inte

heller känner att de har rätt att påverka sina egna liv. Våld mot kvinnor och flickor är alltså

både en manifestation och ett stort hot mot demokrati och grundläggande mänskliga

rättigheter.6

Cirka 30 000 fall av övergrepp mot kvinnor polisanmäls varje år. I ungefär hälften av fallen

hade offret och gärningsmannen en nära relation. Antalet orapporterade fall är dock högt.

Brottsförebyggande styrelsen (BRÅ) uppskattar att omkring 80 % av våldet mot kvinnor i

intima relationer aldrig polisanmäls. Samtidigt mördas cirka 17 kvinnor varje år av män som

de var eller var i ett förhållande med. Enligt BRÅ:s preliminära statistik var det 28 900

misshandelsbrott mot kvinnor som hade anmälts år 2021.7

Staters skyldigheter att skydda kvinnor framgår i olika konventioner. Det är till exempel; All

slags avskaffande avskaffande av diskriminering mot kvinnor (CEDAW),

Istanbulkonventionen och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna

och de grundläggande friheterna (EKMR). Istanbulkonventionen antogs 7 april 2011 och är

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i

hemmet. Det är en konvention som behandlar könsrelaterat våld och våld i hemmet. Sverige

är ett av de länder som har ratificerat konventionen och därmed gjort sig skyldig att leva upp

till de åtaganden och vidta åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. 8

8 SOU 2015:55, s. 191

7 Brott mot person
https://bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2022-01-20-anmalda-brott-2021---preliminar-statistik.html

6 Heimer, Gun M. (red.), Våldsutsatta kvinnor: samhällets ansvar, Fjärde upplagan, Studentlitteratur, Lund,
2019, s.25

5A/RES/55/66, s. 1
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Sverige fick skarp kritik av FN-komittén med anledning av hur man efterlever konventionen

CEDAW. Komittén ansåg att regeringen gjorde för lite för att ta itu med mäns våld mot

kvinnor och straff för sexuelförbrytare. Kommittén presenterade 46 punkter i sin rapport och

menade att konventionsstater har skyldighet att ratificera de instrument som framgår i

konventionerna. Därmed uppmuntrade de Sverige att överväga efterlevnaden av Europeiska

konventionen. Det ansågs alltså att Sverige saknade en del i sina lagar gällande

kvinnorsrättigheter trots att de hade ratificerat EKMR och CEDAW9

Trots att ämnet har varit uppmärksammat av Sverige finns det fortfarande brister. Dessa

brister finns framförallt i lagstiftningen och benämningen på det manliga våldet. Mäns våld

mot kvinnor anses utgöra ett marginellt problem i Sverige och därför är det undanskymd.

Föreställningen om att just vissa grupper av män, vissa svenska- och invandrarmännen,

utövar våld mot kvinnor i Sverige kommer i längden orsaka att siffran på offren ökar och

kränkningarna av mänskliga rättigheterna kommer att bestå.

1.2 Problemformulering
Varje individ har rätt till frihet, självständighet och personlig och sexuell integritet. Därför är

det viktigt att ta avstånd från att diskriminering av människans grundläggande värden. I ett

demokratiskt land som Sverige ska staten se till att upprätthålla dessa värden. Dessa kan

upprätthållas om det erbjuds ett starkt skydd för mänskliga rättigheter.

Mäns våld och förtryck mot kvinnor har till stor del lyfts upp på olika agendan. Det har varit

intressant att följa hur problematiken hanteras på olika nivåer. De senaste åren har något nytt

för Sverige kommit upp så kallade hedersvåldet. Kvinnor som förknippas med släktens namn

och som inte kan forma sina liv som de vill. Därav dök plötsligt upp hedersmord i Sverige

och började bli en fråga i riksdagen. Sverige är ett land där folk har rätt att leva som de vill

men bakom stängda dörrar sker begränsningar gentemot kvinnor. De kvinnor men även män

som inte lever upp till släktens regler utsätts för våld och förtryck och även mördas.

Som en kvinna själv med kurdisk bakgrund och föräldrar som inte satt upp regler för att jag

inte ska “skämma” ut de var det en självklarhet i min värld att alla kvinnor oavsett bakgrund

hade det samma som jag. Denna självklara uppfattningen försvann när jag fick kännedom om

9 CEDAW/C/SWE/CO/7, s. 1-8
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att hedersvåldet lever än idag, dessutom i Sverige. Jag blev mer insatt i ämnet och började

undersöka själv hur det egentligen var möjligt att man än idag tänkte på det viset att kvinnan

presenterar släktens heder och därför ska begränsas. Det som blev ytterst viktigt var hur

ämnet hanterades i Sverige. Vilken påverkan har problematiken haft på lagstiftningen?

Frågan som ställs i uppsatsen är därför hur svenska rättsväsendets skydd mot hedersrelaterat

våld och förtryck tillämpas utifrån konventioner samt om dessa efterlevs effektivt i svensk

lagstiftning. Därför blir det intressant att även undersöka om dessa ojämlika förhållanden har

en inverkan på Sveriges straffrättsliga hantering av hedersrelaterat våld och förtryck.

Mot denna bakgrund tar jag tillfället i akt och finner att ämnet är lämpligt att undersöka i

förhållande till mänskliga rättigheter. Därmed förhoppningsvis leverera ett svar till er läsare

och till mig själv om hur problematiken behandlas på nationell nivå.

1.3 Syfte och frågeställningar
Uppsatsens syfte kommer vara att undersöka mäns våld mot kvinnor med inriktning på de

hedersrelaterade våld och förtryck i en svensk kontext. Med hjälp av den rättsanalytiska

metoden kommer jag undersöka lagstiftningen och därmed utgå ifrån den postkoloniala

feministiska teorin för att undersöka uppfattningen om våld mot kvinnor. Det kommer att

besvaras tre frågeställningar för att uppnå syftet med uppsatsen;

1) Hur behandlas mål i svensk domstol där det begångna brottet har hedersmotiv i

förhållande till mänskliga rättigheter?

2) Hur ser efterlevnaden av konventionerna ut i den svenska lagstiftningen?

3) Hur kan den postkoloniala feministiska teorin bidra med tolkningen av våld i hederns

namn?
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1.4 Metod och material
Metoden som används i uppsatsen är den rättsanalytiska metoden. Anledningen till att just

denna metod har valts är på grund av att uppsatsens utgångspunkt är att fastställa gällande rätt

men även analysera den. Därmed kan analysen grunda sig på annat material än den gällande

rätten. Vidare är syftet med användning av den rättsanalytiska metoden att den ger möjlighet

till värderingar och kritisk analys. Att analysera den gällande rätten med den metoden

kommer även att vara till hjälp för att undersöka tolkningen av hedersrelaterat våld och

förtryck utifrån den valda teorin. 10

För att tillhandahålla svar till frågeställningarna kommer relevant material att användas.

Hedersproblematiken har ständigt varit undersökt av flera viktiga forskare som har uttalat sig

från olika perspektiv. Det kommer därför följa en redogörelse av de olika perspektiven som

forskarna använder sig av. Dessa perspektiv finns i Hedersrelaterat våld och förtryck - en

kunskaps- och forskningsöversikt som är framtagen av Nationellt centrum för kvinnofrid

(NCK). Där flera forskares uttalande och undersökningar om hedersvåld och förtryck

framgår. Därför kommer denna rapport av NCK att användas i uppsatsen.

Huvudsyftet i uppsatsen är att undersöka hedersproblematiken på nationell nivå, dvs. i

Sverige. Därför kommer ännu en rapport att användas. Rapporten Slagen Dam, Mäns våld

mot kvinnor i jämställda Sverige - en omfångsundersökning där flera forskare från Uppsala

Universitet har bidragit till projektet. Rapporten anses vara relevant då den undersöker våld

mot kvinnor i Sverige. Det är dock av stor vikt att nämna att rapporten är framtagen 2001,

dvs. att den har skrivits för 21 år sedan. Eftersom lagstiftningen och omständigheterna har

ändrats under den tiden kommer enbart relevanta delar av forskningen att användas. Någon

statistik och rättslägen som finns i rapporten kommer det inte att tas hänsyn till. I fortsättning

på det nationella spåret kommer även Staten offentliga utredningar (SOU) bidra till att uppnå

syftet med uppsatsen. Därav kommer SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot

kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck att användas för att undersöka vilka

skyldigheter Sverige har haft efter att ratificerat olika konventioner för att bekämpa våld mot

kvinnor.

10Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare ämne, material, metod och argumentation, MTM,

Johanneshov, 2019, s. 47
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1.5 Tidigare forskning
Inom forskningen råder idag en relativ enighet om att hederskultur inte är kopplad till någon

specifik kultur eller religion. Det rör sig snarare om ett system format av normer och

värderingar som kan existera även i icke-religiösa sammanhang.

I Sverige var forskning om hedersrelaterat våld och förtryck praktiskt taget obefintlig fram

till början av 2000-talet. Sveriges bristande forskningsbaserade kunskap om våld mot kvinnor

har gjort att våldet behandlats som ett marginellt fenomen.11 Sedan dess har forskningen

utvecklats och utvecklat olika perspektiv som förklarar hedersrelaterat våld och förtryck. Ett

perspektiv är det kulturella perspektivet som tolkar idén om heder som något främmande för

den västerländska hederskulturen. Ett annat perspektiv är genus eller genusperspektivet som

understryker att kvinnors utsatthet för våld är en konsekvens av mäns övergripande

strukturella överlägsenhet. Det tredje perspektivet är det intersektionella perspektivet som

studerar våld genom att analysera sambandet mellan kön, klass, etnicitet, ålder och

sexualitet.12

Att det inte finns en enhetlig definition av hedersrelaterat våld och förtryck i de tidigare

forskningarna har gjort det svårare att undersöka problemets omfattning. Det krävs mer

forskning kring begreppet för att definiera dess omfattning i Sverige.13 På grund av rädsla

vågar inte de våldsutsatta anmäla brotten i tro om att deras situationen ska förvärras.14

I rapporten Hedersrelaterad våld och förtryck - en kunskaps- och forskningsöversikt från

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, kartläggs tidigare svensk forskning inom området.

Rapporten ger en bild av de centrala teoretiska perspektiven och beskriver hur olika

discipliner har förhållit sig till frågan om hedersrelaterat våld. NCK drar slutsatsen att

kulturell förklarande forskning syftar till att förklara begreppet heder utifrån etnografiska

sociala eller kulturantropologiska ansatser. Det är viktigt att studera var värderingarna

kommer ifrån geografiskt och hur de är representerade i Sverige idag. Analys av patriarkala

värderingar är också central. Fokus ligger på (sub)kulturella normer, värderingar och

14 Rikspolisstyrelsens informationsskrift, s. 7
13 Brå rapport 2012:1, s. 6
12 NCK, Hedersrelaterat våld och förtryck- En kunskaps –och forskningsöversikt, 2010, s.9

11 Lundgren, E. (red.), Slagen dam: mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige : en omfångsundersökning,
Brottsoffermyndigheten, Umeå, 2001, s. 11
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traditioner samt gruppens rättigheter gentemot individen och individens skyldighet att

underkasta sig kollektivet. 15

Å andra sidan ur feministisk synvinkel minskar betydelsen av kultur. Istället ses våld mot

kvinnor som en manifestation av den ojämlika maktfördelningen mellan könen. Som ett

resultat av detta har forskare om detta tillvägagångssätt lyft fram likheter mellan

hedersrelaterat våld och förtryck och manligt våld mot kvinnor i allmänhet. Många feminister

tror att kulturer som glorifierar och dödar i hederns namn i en kulturanalys framställs som

värre och fundamentalt annorlunda än västerländskt mäns våld mot kvinnor.

Genusperspektivet bygger snarare på en analys av likheterna mellan mäns våld mot kvinnor

och hedersrelaterat våld. Det är inte hederskultur eller allmänna hedersregler som analyseras

utan mäns våld mot kvinnor som ett övergripande strukturellt problem; med andra ord anses

patriarkalt våld vara universellt. Inom den feministiska forskningen tar många avstånd från de

religiösa tolkningarna om hedersrelaterad våld. Därmed anses det vara fel att hedersmord

sammankopplas med islam. 16

Till skillnad från de kulturella och feministiska perspektiven är det intersektionella

perspektivet ett flerdimensionellt förklaringsparadigm som försöker påvisa komplexiteten i

begreppet heder genom att gå bortom den enkla förståelsen av heder, kultur och kön. Även

om dessa faktorer kan utgöra en del av en förklaring till hedersrelaterat våld omfattar

begreppet mer än bara kulturella och sexuella egenskaper hos kvinnor och påverkas också av

till exempel  etnicitet klass ekonomi och utbildning.17

Unni Wikan som är en professor i socialantropologi är även en känd författare inom ämnet

hedersmord. Hon har studerat mordet på Fadime och definitionen av hedern i detta fall. Enligt

hennes studier menar hon att hedersmord i en patriarkal tradition handlar om att männen

anses äga kvinnorna och att kvinnorna anses dra skam över familjen när de går emot

normerna inom familjen/släkten. 18

18 Wikan, U., En fråga om heder. Stockholm: Ordfront förlag, 2005. S. 44-46
17 Ibid., s.29
16 Ibid., 25
15 Ibid., s. 18-19
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Även tidigare forskning och analyser kring den straffrättsliga regleringen i frågor om

hedersvåld finns det få om. Den som uppmärksammar frågan och anses bidra med uppsatsen

är Monica Burmans avhandling om straffrättsliga hanteringen av våld mot kvinnor om

straffrättens förmåga att producera jämställdhet. Hon presenterar straffrättens användande

när det handlar om mäns våld mot kvinnor och framför hennes tolkning av det. I

avhandlingen framgår även hennes diskussioner om genus kopplat till mäns våld mot

kvinnor.

Denna uppsats ska, genom den framtagna undersökningen, bidra med att de luckorna som

finns inom tidigare forskning fylls. En forskning om hur hedersrelaterat våld hanteras i

Sverige finns det inte som kartlägger hur lagstiftningen efterlever konventioner eller inte.

Därför ska denna uppsats vara den forskning som svarar på alla frågor om vad heder

egentligen är och hur hedersrelaterat våld hanteras i Sverige. Detta bidrag kommer vara den

mest genomgripande och djupgående undersökningen med hjälp av en djupgående analys av

heder, internationella uttalanden samt utformningen av lagstiftningen på grund av hur ämnet

har varit omtalat och diskuterat i Sverige.

1.6 Postkolonial feministisk teori
Den känsliga maktordningen inom hedersvåldet är oftast tydlig och ojämn. Det är oftast

männen som anses vara över kvinnorna och håller i ordningen. Debatten om hedersmord

illustrerar tragiskt hur könsförtryck definieras och förklaras inom ramen för olika kulturella

rum. Termen "hedersmord", flitigt använt i media och myndigheter, är metaforiskt knuten till

de värderingar och traditioner som associerar våld mot kvinnor och könsförtryck till

handlingar som sanktioneras av andra kulturer. Den diskursiva konstruktionen av

könsförtryck som en kulturell handling gör det möjligt att definiera det som en viss kultur.

Patriarkala strukturer ligger till grund för begrepp som existerar endast inom vissa kulturella

ramar som också antas finnas inom fasta riksgränser. Utifrån denna struktur betraktas till

exempel förtryck i Sverige som en anomali, medan det i andra kulturer anses vara lagligt.19

19 De los Reyes, P, Molina I. & Mulinari, D. Maktens (o)lika förklädnader: kön, klass & etnicitet i det
postkoloniala Sverige : en festskrift till Wuokko Knocke, Atlas, Stockholm, 2002, s. 35
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En av de forskarna som har studerat hedersbrott är Maria Carbin. I sin avhandling Mellan

tystnas och tal - flickor och hedersvåld i svensk offentlig politik analyserar hon den politiska

debatten om hedersmord med hjälp av den postkoloniala feministiska teorin. 20 I sin

avhandling redovisar hon hur uppfattningar av våldet som diskuterar de kulturella och

värdegrundande skillnaderna mellan svenskar och icke-svenskar kan dominera det politiska

initiativet mot hedersrelaterat våld. Våldet mot kvinnor beskrivs genom att sammankoppla

det till traditionella kulturer som kommer från ett visst land och detta leder till att man

framställer ett helt land till problemets bakgrund. Enligt Carbin resulterar denna uppfattning i

att Sverige tar avstånd från sitt ansvar. Detta synsätt där man målar upp mellanöstern som

ursprung till hederskultur är ett sorterande politik anser Carbin eftersom att det görs en

gränsdragning mellan svenskt och icke-svenskt. Å andra sidan tar Carbin upp hur politiska

satsningar har öppnat upp möjligheten för utsatta kvinnor att dela med sig av sina

erfarenheter och att det på grund av det våldet tas på större allvar. Sammanfattningsvis menar

Carbin att intersektionella perspektivet siktar på dilemmat som kommit upp i Sverige, att vilja

ta i tu med utsatta kvinnors situation men också att ringa in grupper ur det nationella

projektet. 21

Även Alinia Minoo, som är forskare i sociologi, problematiserar hedersbegreppet. Hon har

gjort undersökningar om den hederskontexten i mellanöstern men även i Sverige. Den

kulturella diskursen om hedersvåld har bidragit till rasifieringen av samhället och fortsätter

att reproducera rasmässiga och kulturella gränser och uteslutning av "andra".  Utifrån sin

forskning menar Alinia att våld i hederns namn måste förstås mot bakgrund av det

sociopolitiska och historiska sammanhang där kvinnor befinner sig i konfliktdrabbade

områden. Krig, militarisering, rasindelningar och fattigdom är faktorer som ligger till grund.

Ur ett intersektionellt perspektiv kan man associera våld mot kvinnor med generaliserat

patriarkat, men ändå associera det med specifika dimensioner. Det vill säga att förstå enskilda

kvinnors erfarenheter, men att förstå relationen till den patriarkala genomgripande karaktär

som kännetecknar våld mot kvinnor. Kvinnors sexualitet och kroppar är en del av olika

nationalistiska projekt, säger Alinia, som förenklar frågan om heder endast när det gäller kön,

sexualitet och kultur.22

22Ålund, A. & Alinia, M., I skuggan av kulturella stereotyper: Perspektiv på forskning om genus, jämställdhet
och etniska relationer i Sverige, Uppsala Universitet, 2011, s. 45-46

21 Carbin, M., Mellan tystnad och tal – flickor och hedersvåld i svensk offentlig politik, Stockholms universitet,
2010,  s. 27-28

20 Ibid., s. 35
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Paulina de los Reyes och Irene Molina har samma uppfattning och anser att förhållandet

mellan kön och ras inte är en prioriterad fråga i svensk kultur och därför har blivit ett tecke på

rasdiskriminering av invandrare. Den idealistiska svenska kulturen och

jämställdhetsdiskursen skapar normer, värderingar och föreställningar om vad som förenar“vi

svenskar”. Invandrares oförmåga att anpassa sig till jämställdhet i Sverige har skapat “vi” och

“dem”. 23

Behovet av att förstå dessa komplexa maktrelationer gör begreppet intersektionalitet till ett

viktigt teoretiskt verktyg i maktanalys. Intersektionalitet som är en gren av den postkoloniala

feministiska teorin ger en teoretisk ram för att analysera hur makt är uppbyggd utifrån socialt

konstruerade skillnader som är inbäddade i varandra och varierar över olika rumsliga och

historiska sammanhang. Denna uppfattning skiljer sig från tidigare experiment som har lett

till mekanistiska förståelser av kön, klass och raskategorier, där en individs position bestäms

av summan av dominans och underordningsstrukturer. Idén om intersektionalitet bygger på

att förstå makt som en multidimensionell struktur där könsklass och ras/etnicitet är

konstitutiva (stödjande) principer. Den materiella grunden för ojämlikhet ges utifrån

människors olika positioner i dessa maktstrukturer.24

Det kvinnoförtryck som förekommer bland invandrare antas bygga på traditioner och

värderingar från hemlandet, oavsett vistelsetiden i Sverige. Att konstruera könsförtryck inom

snäva, tänkta kulturgränser gör att viktig kunskap om makt gått förbi feminismen. Till

exempel kommer frågan om hur olika former av manlig dominans samverkar för att behålla

kontrollen över kvinnor nästan aldrig upp på den feministiska agendan. Sårbarhet som härrör

från rasistiska och sexistiska strukturer är inte heller ett ämne av intresse för forskarna. Men

konsekvenserna är allvarligare än så. Föreställningen att invandrarkvinnor är offer för det

egna landets patriarkala värderingar fungerar som en täckmantel för Sveriges rasistiska och

patriarkala strukturer, vilket gör det möjligt att brott mot (invandrare) kvinnor kan upprepas

gång på gång. Att placera patriarkatet i en annan kultur och avgränsa könsmaktsordningen till

specifika platser utanför Sverige är därför inte bara en förenkling, utan en teoretisk, empirisk

och särskilt politisk skillnad mellan traditionellt feministiskt tänkande. 25

25 De los Reyes, P, Molina I. & Mulinari, D. Maktens (o)lika förklädnader: kön, klass & etnicitet i det
postkoloniala Sverige : en festskrift till Wuokko Knocke, Atlas, Stockholm, 2002, s. 36

24 Ibid., s. 35-37

23 De los Reyes, P, Molina I. & Mulinari, D. Maktens (o)lika förklädnader: kön, klass & etnicitet i det
postkoloniala Sverige : en festskrift till Wuokko Knocke, Atlas, Stockholm, 2002, 497
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Intersektionalitetsperspektivet visar hur dessa olika positioner konstituerar varandra. Det är

en process som sker samtidigt. Det finns ingen social status (eller identitet) som inte är

konstruerad utifrån klass, kön och ras/etniska asymmetrier. Ojämlikhet kan aldrig förstås eller

bemötas politiskt utan att beakta denna samtid, temporärt och rumsligt föränderliga struktur.

Makt kan inte konstitueras utan föreställningen om likhet/olikhet som tillhandahålls av

kapitalistiska, patriarkala och rasistiska ideologier. Det är dessa föreställningar som gör det

möjligt att klä de socialt skapade ojämlikheterna i naturliga och oföränderliga beklädnad. Om

makt däremot kopplas till socialt skapad makt i olika temporala och rumsliga sammanhang,

öppnar sig också möjligheten att analysera makt som instabil och komplex struktur som

överskrider statiska dikotomier. Ännu viktigare är att detta perspektiv skapar utrymme för

övergående politiska strategier mot ojämlikhet och förtryck. 26

Det intersektionella perspektiver är därmed grunden för den postkoloniala feminismen. Det

innebär att maktrelationer inte enbart ska tolkas utifrån kön. Begreppet kön analyseras för att

bilda en uppfattning mellan relationen etnicitet, sexualitet och klass till kön. Den postkolonial

feministiska teorin som namnet antyder är i huvudsak en feministisk teori.27 Det som skiljer

denna inriktning från andra feministiska teorier är att frågor om rasism och etnicitet spelar en

grundläggande roll. Det kan sägas att den postkoloniala inriktningen växte fram som ett svar

på feminismen i västvärlden som har kritiserats för att inte ta hänsyn till olika kvinnors svåra

situationer. Den växte fram som motsatsen till västerländsk feminism och med problematiken

att tidigare icke-västerländska feminister var osynliga.28 Kritiken bygger på att vita

västerländska kvinnor ses som norm medan postkoloniala feminister hävdar att ett

intersektionellt förhållningssätt behövs på grund av maktstrukturer som kön, sexualitet,

etnicitet och klass interagerar kontinuerligt med varandra det är inte möjligt att enbart ta

hänsyn till kön. Därmed kan det postkoloniala perspektivet väcka frågor om vad västerländsk

feminism kallar "den Andra" och vilka konsekvenserna blir. 29

29 NCK, Hedersrelaterat våld och förtryck- En kunskaps –och forskningsöversikt, 2010, s. 35-36

28Loomba, A. Colonialism/postcolonialism, (2nd ed.) Routledge, London, 2005, s. 169
27 Ibid., 32
26 Ibid., s.37
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1.7 Avgränsning
Våld mot kvinnor är en kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter. Det finns olika typer av

våld som utövas mot kvinnor t.ex. sexuella övergrepp, fysiskt och psykiskt våld. Våldet

utövas inte enbart av en närstående utan den som utövar våldet kan vara någon som kvinnan

inte känner alls. Uppsatsen har just därför avgränsats till att enbart undersöka våld som har

utövats närstående till offret i fråga. Därför kommer just hedersvåldet att undersökas i

uppsatsen eftersom det finns tydliga erkännanden om vilka det är som har begått brottet. På

grund av att våld i hederns namn är väldigt känd på det internationella planet, dvs. i många

andra länder  kommer därför en avgränsning att göras till det nationella planet, dvs. Sverige.

En annan konvention som Sverige har inkorporerat är barnkonventionen. I denna konvention

presenteras barns rättigheter. Även i denna konvention berörs hedersrelaterat förtryck mot

flickor och pojkar t.ex genom tvångsäktenskap. Detta kommer dock inte att tas upp i

uppsatsen eftersom det anses inte vara inom ramen för ämnet. Därmed har uppsatsen

avgränsats för att inte gå utanför målgruppen som har valts.

I dagsläget finns olika fall inom hedersvåldet. Både kvinnor och män som har drabbats av

det. Därför har en annan avgränsning gjorts för att uppnå syftet med uppsatsen och det är att

jag har valt att enbart undersöka våldet mot kvinnor. Därmed kommer det att presenteras fyra

rättsfall. Tre av fallen har behandlats i svensk domstol men sista fallet har sin bakgrund i

Turkiet och har behandlats i Europadomstolen. Syftet med att välja ett mål utanför Sverige

var att kunna tydliggöra vilka tolkningar som Europadomstolen gör när det gäller

hedersrelaterat våld.

1.8 Disposition
Uppsatsen består av fem delar. I den första delen redovisas bakgrunden till ämnet, syftet,

frågeställningarna samt mitt metod och materialval för att genomföra uppsatsen. Här ingår

även tidigare forskning för att ge läsaren en inblick i hur ämnet har behandlats av olika

författare och i olika rapporter. Därmed följer en redovisning av den postkoloniala

feministiska teorin och den första delen avslutas därmed med en avgränsning.

Vidare i den andra delen presenteras definitionen av hedersbegreppet och hedersrelaterade

våldet i Sverige samt de grundläggande orsakerna. Där presenteras de former som
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hedersrelaterat våld och förtryck kan ha och hur våldet har definierats av regeringen i

förarbeten.

Tredje delen i uppsatsen redovisas den nationella lagstiftningen och utformningen av

straffrätten i förhållande till mäns våld mot kvinnor. Vidare i den delen presenteras de

mänskliga rättigheterna och de konventioner som berör området. Slutligen presenteras svensk

rätt i förhållande till hedersrelaterat våld och förtryck och den straffrättsliga utvecklingen som

har skett.

I fjärde delen av uppsatsen presenteras rättspraxis som anses vara relevanta. Dessa

presenteras genom en sammanfattning av respektive mål. I sammanfattningen följer vad

respektive offer har fått gå igenom och vilka påföljder domstolarna har kommit fram till för

respektive gärningsman.

Därefter följer den femte delen som är uppsatsens analysdel. Här presenteras tydliggöranden

av de valda och presenterade material utifrån det metodologiska och teoretiska ramverket.

Vidare presenteras hur gällande lagstiftning ser ut idag och vilka utvecklingar som har skett

inom ämnet för hedersrelaterat våld och förtryck. Därefter följer en analys av domstolarnas

motivering och utredning av de undersökta målen. Anledningen till detta är att försöka

komma fram till vilken påverkan som motivet bakom brottet (hedermotiv) har haft i

domstolens domskäl. Vidare presenteras de presenterade konventionernas inverkan i den

svenska lagstiftningen. I anslutning till avsnittet presenteras de slutsatser där analysen

sammanfattas och trådarna knyts samman. Här uppkommer även diskussioner utifrån

frågeställningarna.

2. Heder
2.1 Hedersbegreppet
Heder har under längre tid varit i debatten och diskuterats. Det saknas en tydligare förklaring

av vad heder innebär. Begreppet varierar därför från kultur till kultur och i olika

sammanhang. Unni Wikan, socialantropolog, har studerat begreppet i sin bok som heter En

fråga om heder. Wikan lyfter fram att hedersbegreppet är riktar fokus på kvinnornas position i

ett kollektiv. Hon menar att begreppet heder är för svag. Enligt Wikan behövs det ett

avgränsat begrepp som gör det möjligt att förstå varför hedersmord sker, eller inte sker, och
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vad som kan göras för att komma åt den. Enligt Wikans definition är heder något som är

kopplat till ett kollektiv; familjen, släkten, klanen. I ett samhälle med hederskod väger

omvärldens värderingar av en person mer än om personens egna moraliska kvaliteter. Det

betyder mycket hur saker och ting uppfattas av omvärlden. 30

De så kallade hedersnormerna grundar sig på patriarkala eller heteronormativa

föreställningar. De patriarkala föreställningarna handlar om att utöva kontroll av kvinnorna i

kollektivet och begränsa de i deras vardag, allt ifrån deras kläder, umgänge och rörelsefrihet

till begränsningar i val arbete, äktenskap, arbete och även äktenskapsskillnad. Därmed

innebär det även att man inte bryr sig om individers intresse och handlingar eftersom att de

anses vara underordnat familjens intresse. Som kvinna bär man på hela familjens

angelägenhet genom sin sexualitet och intima relationer eftersom att dessa kan påverka

familjens anseende. I det fall en kvinna trotsar familjens gränser kan det medföra allvarliga

brott som till exempel hot om våld men även mord. 31

De heteronormativa föreställningarna innebär att HBTQ-personers sexuella läggning,

könsidentitet eller könsuttryck betraktas som ett hot mot familjens heder. Därmed kan även

HBTQ-personer utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Dessutom kan

familjemedlemmar eller släktingar försöka få dem att bli heterosexuella. Detta kan de göra

genom att hitta en lämplig partner och tvinga dem att ingå äktenskap. Därmed innebär det att

även HBTQ- personer tillhör en utsatt grupp i hederssammanhang. 32

Det kan därmed konstateras att hedersnormer och vad heder är har några gemensamma

kännetecken som är att individens agerande anses påverka hela familjens anseende,

individens intressen anses vara underordnade familjens intressen, individens sexualitet anses

vara en angelägenhet för hela familjen, sexuella relationer och könsnormer samt könsroller

måste accepteras inom familjen. 33

33 SOU 2014:49, s. 215-216
32 Ibid., s. 24-25
31 Prop. 2019/20:131, s. 24
30 Wikan, U., En fråga om heder. Stockholm: Ordfront förlag, 2005, s. 65
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2.2 Hedersrelaterat brottslighet i Sverige
Det är männen som bestämmer hos familjer som följer en hederskod. Det är även de som

utövar våldet och förtrycket mot kvinnor men det kan även vara kvinnor som deltar i våldet.

De unga pojkarna i familjen får oftast som uppdrag att kontrollera och övervaka sina sina

syskon (speciellt systrar) och kusiner men även sina mödrar om föräldrarna är skilda. I de fall

de inte fullföljer sitt uppdrag kan även de komma att drabbas av våld och förtryck. Därför kan

det hända att gärningsmannen har förmåtts att agera utifrån någon annans föreställning om

heder. Hedersrelaterat våld och förtryck ska inte alltid uppfattas som mäns våld mot kvinnor

utan även män kan drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck. Våld och förtryck är oftast

kollektivt utövat. Därpå är det i hederskultur att kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet

i fokus. 34

Hedersrelaterat våld och förtryck kan ha olika former. I en rapport av Socialstyrelsen

presenteras olika former av våld.

● Psykiskt våld - kränkningar, nedvärerind, hot.

● Fysiskt- örfilar, knivstick, sparkar och stryptag.

● Sexuellt- tvång till samlag med okänd/oönskad person genom tvångsäktenskap.

● Socialt - begränsningar av livsval, jobb, giftermål, tvång till viss klädsel. 35

Hedersrelaterat våld och förtryck kan vara allt ifrån de nedtonade begränsningar för de utsatta

till det brottsliga. 36 I Sverige har hedersrelaterad brottslighet definierats olika. I regeringens

skrivelse framgår definitionen av hedersrelaterat våld och förtryck som lyder:

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

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

om oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses som avhängigt flickors

och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Kontrollen kan sträcka sig från begränsningar

i vardagen som rör exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som

utbildning, jobb, giftermål och skilsmässa. Det är inte ovanligt att kontrollen utvecklas till

hot om våld och våld, och ibland även dödligt våld. Pojkar samt homosexuella, bisexuella

och personer med könsöverskridande identitet och uttryck kan också drabbas.37

37 Skr. 2007/08:39, s. 12
36 SOU 2018:69, 71

35 Socialstyrelsen, Bedömning av hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i nära relationer, 2021, s.11, Jfr.
Skr. 2007/08:39, s. 8.

34 SOU 2018:69, s. 71
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Å andra sidan definierades hedersrelaterad brottslighet av Åklagarmyndigheten. Definitionen

framgår i Åklagarmyndighetens handbok 2020 som lyder:

Hedersrelaterad brottslighet är brott som helt eller delvis begåtts för att bevara eller

återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps anseende utifrån en

föreställning om heder. 38

Åklagarmyndighetens definition används även av Polismyndigheten där dessa väljer att

hänvisa till en “föreställning om heder”.

Av de olika definitionerna kan det konstateras att dessa skiljer sig på grund av att man

hänvisar till olika faktorer som anses utgöra hedersrelaterad brottslighet. Enligt regeringen

handlar det om kontroll av kvinnans sexualitet å andra sidan anser Åklagarmyndigheten att de

begångna brotten med hedersmotiv är oberoende av kön. Åklagarmyndighetens definition

innebär därmed en bredare ingång när gärningar som kan ha ett hedersmotiv ska utredas. 39

3. Internationella instrument och gällande lagstiftning
Att det straffrättsliga skyddet är trovärdigt och tillämpas effektivt är viktigt för att

upprätthålla medborgarnas rättigheter. Medborgarna och staten ska ha en likvärdig

uppfattning om vilka gärningar som bör straffbeläggas för en ökad trovärdighet. Vidare ska

ingripandet på dessa gärningar ske på ett effektivt sätt för en önskad effekt.

Den uppmärksammade frågan i Sverige sedan 1990-talet har varit hedersrelaterat våld och

förtryck. Frågan blev särskilt uppmärksammad efter morden på Sara Abed Ali (1996), Pela

Atroshi (1999) Fadime Sahindal (2002) och Abbas Rezai (2005). Därefter har olika strategier

varit i fokus för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen har utfört ett

effektivt arbete sedan 2000-talet och vidtagit flera åtgärder för att bekämpa hedersrelaterat

våld och förtryck. 40

Förbättringsåtgärder och stöd till personer som har utsatts för brott har under en lång tid varit

prioriterad av regeringen och riksdagen. För att öka stödet generellt till alla som har utsatts

40 Prop. 2019/20:131, s. 25

39 Kriminalvården, Hedersrelaterat våld och förtryck – Kunskapsöversikt och kartläggning av aktörer,
Norrköping, 2015, s. 21

38 Åklagarmyndigheten, Hedersrelaterad brottslighet - Handbok, 2020, s. 8
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för brott har olika åtgärder vidtagits. Särskild för kvinnor och barn som utsatts för våld i nära

relationer har en rad olika förbättringsåtgärder som ökar skyddet vidtagits. Regeringen har

gjort sin största satsning i att rättsväsendet har förstärkts från polis och åklagaren till

domstolar och kriminalvård. Till följd av det har även andra satsningar gjorts som har

förändrat rättsväsendet i syfte att minska brottsligheten och öka människors trygghet i hela

landet. 41

Sådana åtgärder för att bekämpa hedersrelaterat våld har även vidtagits genom lagstiftning.

Den 1 juli 2014 kriminaliserades äktenskapstvång, vilseledande till tvångsäktenskapsresa

samt försök och förberedelse till äktenskapstvång. Även stämpling till äktenskapstvång

kriminaliserades den 1 juli 2016. Det gäller också skärpta regler för erkännande av utländska

äktenskap som ingåtts med barn utan anknytning till Sverige den 1 januari 2019. 42

Även inom rättsväsendet har det vidtagits åtgärder. Det har till exempel inrättats ett nationellt

kompetensnätverk och ett nytt uppdaterat metodstöd, av polismyndigheten, mot

hedersrelaterat brott som bidrar med kunskap och stöd i brottsutredningar. Därmed har även

ändringar skett från Åklagarmyndighetens sida, bland annat uppdaterat myndighetshandbok

samt ett metodstöd för åklagare. 43

Monica Burman som forskar om den rättsliga hanteringen av mäns våld mot kvinnor i olika

kontexter och ur olika perspektiv har i sin avhandling Straffrätt och mäns våld mot kvinnor:

Om straffrättens förmåga att producera jämställdhet diskuterat straffrätten i förhållande till

våld som män utövar mot kvinnor. I avhandlingen studerar Burman hur straffrättens hanterar

våld mot kvinnor i nära relationer. Hon utgår ifrån genusperspektivet på våld mot kvinnor.

Hon anser att våld mot kvinnor handlar utgör en fråga om mänskliga rättigheter och

jämställdhetsproblem. Därmed anser hon att mäns våld mot kvinnor är ett uttryck för

ojämlika maktrelationer och skapar en könsmaktsordning vilket i sin tur inte tillåter

jämställdhet. Enligt Burman har inte straffrätten använts som lösning till sociala problem.

Under senare år har dock en förändring skett och straffrätten används mer i den meningen.44

44 Burman, M., Straffrätt och mäns våld mot kvinnor: om straffrättens förmåga att producera jämställdhet,
Uppsala, 2007, s. 198

43 Ibid., s. 26
42 Prop. 2019/20:131, s. 25
41 SOU 2014:49, s. 403
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I samband med det ökade våldet mot kvinnor blev feminismen allt starkare de senaste åren.

Feministerna ansåg att straffrätten borde användas för att skydda kvinnor mot våld. Burman

anser att inom den traditionella straffrätten uppmärksammas förövarna och deras rättigheter

medan offrens intressen till stor del åsidosätts. Burman anser att mäns våld mot kvinnor

hanteras på den politiska och sociala banan dock anses detta vara långt ifrån det straffrättsliga

ramverket. Detta i sin tur tydliggör hur våld mot kvinnor är underordnad jämfört med annat

“vanligt” våld som anses vara mer lämplig att att behandlas inom straffrätten.45

Enligt Burman medför diskussionen, om användningen av straffrätt för att bekämpa mäns

våld mot kvinnor, tre viktiga begrepp. Dessa är effektivitet, normbildning och straffvärde.

Hon anser att dessa är viktiga eftersom diskussionen sträcker sig från bristande effektivitet

mot normbildning och straffvärde. Lagstiftaren har länge hävdat att de grundläggande

motiven till våldet inte kunde åtgärdas genom strafflagstiftning. Burman menar att straffrätten

gav alltså inte det skydd som krävdes och därmed ansågs det vara ett ineffektivt medel. Det

har dock skett en del förändringar på senare tid och normbildningen är nu viktig.46

Vidare anser Burman att det är oerhört viktigt att genomföra reformer för att främja kvinnors

ställning och främja jämställdhet. Det är dock viktigt att notera att dessa regler gäller

rättssystemet som oftast inte delar de värderingar som reformerna bygger på. Därför att

rättssystemet kan uppfatta dessa värderingar som irrelevanta eller i värsta fall anse att dessa

utgör hot mot rättssystemets etablerade värden. Hon anser även att rättsväsendet behöver

uppmärksamma sina egna uppfattningar om kön och våld och inte behandla kvinnor som

upplever våld som "besvärliga brottsoffer" på grund av deras ovilja att delta i utredningar

eller att anmäla dem.47

47 Ibid., s. 410
46 Ibid., s. 399
45 Ibid., s. 231
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3.1 Mänskliga rättigheter
Enligt FN handlar arbetet mot hedersrelaterat våld en fråga om mänskliga rättigheter.

Skyldigheten till effektivt arbete och förhindra sådana typer av brott ligger på

medlemsländerna. I Sverige har regeringen från och med 2003 gjort stora satsningar på

resurser för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Därmed har även behovet av ökad

kunskap om bakgrund och orsaker till såda typer av brott har uppmärksammats.48

Våld och förtryck på grund av heder utgör oroväckande kränkningar av mänskliga rättigheter.

Mänskliga rättigheter handlar om värderingar och människosyn. Alla är födda fria och med

lika värde. Varje människa har ett inneboende värde och alla har samma rättigheter. Detta

innebär att varje människa har rätt till liv, frihet, hälsa, åsiktsftihet, religionsfrihet.

Hedersnormer och förtryck talar om att både flickor och pojkar samt kvinnor och män ska ha

ett begränsat livsutrymme. För kvinnor och flickor handlar det om en begränsning av deras

rörelsefrihet och kontroll över deras kropp och sexualitet. 49

Sverige som medlemsland har, enligt olika internationella konventioner, skyldighet att skydda

människor mot kränkningar av mänskliga rättigheter. I en Regeringsskrivelse framgår olika

delmål inom jämställdhetspolitiken. Ett av de målen är att mäns våld mot kvinnor ska

upphöra. Därmed ska kvinnor och män, flickor och pojkar, ha samma rätt och möjlighet till

kroppslig integritet. Mäns våld mot kvinnor hindrar kvinnors möjligheter att åtnjuta de

mänskliga rättigheterna. Detta synsätt och arbetssätt ska komma att ändra mycket inom

området enligt regeringen. 50

Under en lång tid har arbetet för att ge ett ökat skydd till kvinnor som utsatts för våld och

diskriminering utvecklats. Därav har flera internationella konventioner, deklarationer och

resolutioner antagits. Sverige har även utformat en del av sin lagstiftning enligt dessa. Några

av de viktiga konventioner för kvinnors rättigheter i Sverige är EKMR, CEDAW och

Istanbulkonventionen.

50 Skr. 2008/09:198 s.5
49 Rikspolisstyrelsens informationsskrift, s. 8

48 Kriminalvården, Hedersrelaterat våld och förtryck: kunskapsöversikt och kartläggning av aktörer,
Norrköping, 2015, s. 7
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3.1.1 Europeiska konventionen
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande

friheterna (EKMR) är Europarådets konvention om mänskliga rättigheter. Konventionen är

har en viktig roll gällande mänskliga rättigheter i Sverige och är inkorporerad i svensk lag

enligt 2 kap. 19 § Regeringsformen (RF). Våld mot kvinnor är inte särskild behandlad i

konventionen utan det framgår generella regler om mänskliga rättigheter. Även om det inte

speciellt framgår om våld mot kvinnor är flera av artiklarna i konventionen indirekt

tillämpliga. Hedersrelaterat våld omfattar olika kränkningar och kan anses strida främst mot

förbud mot tortyr (artikel 3), rätt till frihet och säkerhet (artikel 5), rätt till skydd för privat-

och familjeliv (artikel 8), tankefrihet samvetsfrihet och religionsfrihet ( artikel 9) och

yttrandefrihet (artikel 10).

De samtliga artiklarna berör människors privatliv. Enligt artikel 3 anses det vara ett

omänsklig eller förnedrande behandling att göra intrång i någons privatliv där fysisk och

psykisk hälsa spelar en stor roll. Ett annat intrång i privatlivet är enligt artikel 5

frihetsberövande, att man begränsar någons frihet strider mot mänskliga rättigheter.

Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet enligt artikel 9, som talar om att en människa

bör ha friheten att utöva sin religion men artikeln innefattar även tanke- och samvetsfriheten

och detta strider man mot om man begränsar någon från detta. Därmed artikel 10, som talar

att var och en har rätt att uttrycka sina åsikter, är en viktig del av privatlivet och därför strider

man mot det om man begränsar någons yttrandefrihet. 51

3.1.2 CEDAW
Kvinnokonventionen, The Convention on the Elimination of All forms of Discrimination

against Women (CEDAW), antogs av FN år 1979. Syftet med konventionen är att hindra all

form av diskriminering av kvinnor.52 Sverige har anslutit sig till konventionen sedan 1980 och

därmed blivit skyldiga till att arbeta för att stärka kvinnors rättigheter i samhället enligt

artikel 2.53 I CEDAW Kommitteens “General Recommendation No. 19” framgår att våld mot

kvinnor anses utgöra en form diskriminering. I konventionens definition av diskriminering

ingår könsrelaterat våld, det vill säga våld som riktas mot en kvinna för att hon är en kvinna.

Där inkluderas handlingar som tillfogar fysiskt, psykisk eller sexuella skada eller lidande.

53 CEDAW General Recommendation No. 25, paragraf 1 och 2
52 A/RES/34/180
51EKMR
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Därför anses könsrelaterat våld utgöra hot för kvinnors möjligheter att åtnjuta mänskliga

rättigheter. 54

Granskning av konventionsstaterners efterlevande av FN:s Kvinnokonvention genomförs av

kvinnokommittén. Granskningen genomförs vid kommitténs sammanträden som hålls två till

tre gånger per år. Kritik och rekommendationer baseras på rapporten och ett muntligt förhör

med regeringsföreträdare från landet som granskats. 55

3.1.3 Istanbulkonventionen
Istanbulkonventionen, Council of Europe Convention on preventing and combating violence

against women and domestic violence, antogs av Europarådet år 2011. Sverige undertecknade

konventionen samma dag och den trädde kraft i Sverige 2014. Våld mot kvinnor anses vara

en form av könsrelaterat våld på strukturell nivå och det är en av de viktigaste orsakerna till

att kvinnor är underordnade män. I konventionen stadgas bland annat bestämmelser om

våldsförebyggande åtgärder, skydd och stöd.56

I artikel 1 under kapitel 1 stadgas konventionens syften. Det framgår att konventionen har

som ändamål skydda kvinnor mot alla former av våld mot kvinnor, bidra till att avskaffa alla

former av diskriminering av kvinnor och främja jämställdheten mellan kvinnor och män,

främja det internationella samarbetet för att eliminera våld mot kvinnor samt bidra med stöd

för de organisationer och brottsbekämpande myndigheter för att anta en effektiv strategi för

att hindra våld mot kvinnor. 57

3.2 Svensk rätt
I Sverige är det Brottsbalken (1962:700), BrB, som är den centrala straffrättsliga lagen. I

lagen stadgas allmänna bestämmelser, de olika brotten som omfattas av lagen och regler om

de påföljder som kan dömas ut. Hedersrelaterad våld är ett brott som begås med hedersmotiv

och därför faller det under Brb. I bestämmelserna medges att förekomsten av ett hedersmotiv

kan ha en effekt vid bedömningen av ett brotts straffvärde.

57 CETS No. 210, Istanbulkonventionen, s. 1
56 Istanbulkonventionen, ingress.

55 Norlin, A., Jämställdhet är en mänsklig rättighet: [en handbok om FN:s kvinnokonvention och
Pekingplattformen], Svenska UNIFEM-kommittén, Stockholm, 2007, s. 21.

54 CEDAW General Recommendation No. 19, paragraf 6 och 7
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Syftet med det hedersrelaterade våldet är att motverka att målsäganden drar skam över

familjen och det är anse att någon berövar någon annan möjligheten att fritt utforma sitt liv

och göra självständiga val. Detta i sin tur innebär en kränkning av de mänskliga

rättigheterna.58 Därför har förslaget om en särskild straffskärpningsgrund för brott med

hedersmotiv ansetts ge en tydlig och viktig tecken på att man ser allvarligt på brott som

strider mot grundläggande värderingar och som kan kränka någons mänskliga rättigheter. 59

Det har genomförts undersökningar i Sverige med anledning av att få en uppfattning om vad

hedersförtryck innebär samt vilka som utövar eller drabbas av hedersförtryck. I SOU 2020:57

framgår att det finns ett behov av att markera tydligare i straffsystemet att hedersrelaterat våld

och förtryck är oacceptabelt. Undersökningar har lett till att begreppet heder formats med

tiden. Syftet med undersökningarna har även varit behovet av att motverka hedersrelaterat

våld och förtryck.

Den 1 juli 2020 infördes en skärpt lagstiftning som berör hedersbrott och denna ska skärma

kriminaliseringen för brott som begåtts med hedersmotiv. Denna straffskärpningsgrund

handlar om att kriminalisera och effektivisera den föregående lagstiftningen kring

hedersbrott. Att begå hedersrelaterat brott har därmed varit försvårande och om

gärningsmannen hade syfte att återupprätta en grupps heder ska denne bestraffas. 60 Enligt

SOU 2020:57 ska den nya straffskärpningsgrunden i 29 kap. 2 § 10 st. ska kunna tillämpas på

såväl enstaka hedersrelaterade gärningar som flerfaldig hedersrelaterad brottslighet. I 29 kap.

2 § 10p. BrB framgår om motivet för brottet har varit att bevara eller återupprätta en persons

eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder. 61

Att det ligger hedersmotiv bakom ett begånget brott är inte avgörande för brottsrubriceringen

eftersom att hedersnormer inte utgör rekvisit i någon brottsbeskrivning. Snarare bedöms

hedersmotiv vid fastställandet av straffvärdet dvs. att det ligger till grund för

påföljdsbestämningen.62

62 Borgeke, M. & Heidenborg, M., Att bestämma påföljd för brott. Johanneshov: MTM, 2017 s. 149.

61 Ibid., s.16
60 SOU 2020:57, s. 180
59 Prop. 2019/20 :131, s. 35
58 SOU 2018:69, s. 85
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Enligt 29 kap. 1 § BrB ska straffvärdet ligga till grund vid påföljdsbestämningen.Vidare

skrivs i 29 kap. 1 § 2 st. BrB ska rätten ta hänsyn till den skada, kränkning eller faras som

gärningen inneburit, gärningsmannens vetskap om gärningens konsekvenser samt motivet

eller intentionen bakom gärningen. Därmed framgår i sistnämnda paragraf de omständigheter

som rätten ska bedöma i de enskilda fallen. Enligt 29 kap. 2-3 §§ kan omständigheter som

försvårande och förmildrande påverka utgångspunkten i målet.63 .

Det ska tas hänsyn till motivet bakom gärningen enligt 29 kap. 1 § 2 st vid

straffvärdebedömningen. Straffvärdet kan höjas om åklagarsidan yrkar att brottet har begåtts

med hedersmotiv. Anledningen till att motivet bakom gärningen kan vara avgörande vid

straffvärdebedömningen är att två likartade gärningar kan bedömas helt olika med hänsyn till

att olika motiv har legat bakom. 64 Brott med hedersmotiv avser att upprätta hedern i familjen

genom att beröva den enskildes möjlighet att fritt utforma sitt liv och göra självständiga val.

Sådana gärningar innebär en kränkning av den enskildes mänskliga rättigheter. På grund av

att ett sådant brott är normalt väl planerade och kan påverka straffvärdet i skärpande

riktning.65

Bestämmandet av straffvärdet skall grunda sig på om det begångna brottet är svårare eller

lindrigare än andra gärningar som tillhör samma brottstyp. Det kan förekomma sådana

omständigheter som anges i 29 kap. 2 § 3 p. BrB i straffbestämmelsen. I den hedersrelaterade

kontexten har det visat sig att barnen i familjen alltid utsätts för våld och detta är en

försvårande omständighet även om barnet är över 18 år. Vidare i 29 kap. 2 § 5 p. BrB framgår

en ytterligare försvårande omständighet om den tilltalade har fått någon annan medverka till

brottet genom tvång eller att utnyttja yngre släktings ungdom och/eller beroende ställning.

Till sist är en försvårande omständighet om gärningsmannen har visat stor hänsynslöshet vid

brott med hedersmotiv enligt 29 kap. 2 § 2 p. BrB. 66

I handboken Jämställdhet är en mänsklig rättighet intervjuas Diana Amnéus, som är

doktorand i folkrätt och mänskliga rättigheter. Hon anser att man inte kan åberopa

kvinnokonventionen i rätten eftersom att den inte är direkt tillämplig i svenska domstolar.

66 Prop 1987/88:120, s. 81-82

65 Åklagarmyndigheten, Hedersrelaterat våld - handbok. Göteborg: Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum,
2006, s. 45

64 Prop. 1987/88:120, s. 81.
63 Prop. 2009/10:147, s. 13
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Det vill säga att konventionen är inte inkorporerad i svensk lag. Därför krävs det att

rättsreglerna införlivas i svensk lagstiftning. Vidare hävdar hon att om konventionen var mer

känd för svenska jurister, kvinnoorganisationer och MR-organisationer är det mer sannolikt

att de går vidare och anmäler fall för Kvinnokommittén om man inte lyckats uppnå rättvisa

genom det svenska rättsväsendet. Det handlar även hedersrelaterade brott och våld mot

kvinnor menar hon. 67

Efter ett antal bedömningar som Regeringen har gjort har det konstaterats att det fortfarande

fanns ett stort behov för att markera ytterligare i straffrätten att  hedersrelaterat våld och

förtryck är oacceptabelt. Enligt Regeringens är syftet med den nya lagändringen att

tydliggöra i straffsystemet att hedersrelaterat våld och förtryck är oacceptabelt. Därför krävs

det att det införs en specifik brottstyp som tar sikte på gärningar i hederns namn. Med en mer

markerande och tydliggörande signal i strafflagstiftningen anser Regeringen skulle kunna

leda till att minska förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck i samhället.

Lagändringen föreslås vara att införa ett nytt särskild hedersbrott i 4 kap. BrB, med reglerna

om de fridskränkningsbrotten som förebild. Ändringen föreslås placeras i 4 kap. 4e § BrB

dvs. i kapitlet om brott mot frid och frihet. Lagen föreslås utformas enligt;

“ Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4, 5, 6 eller 12 kap. BrB eller enligt 24 §

lagen (1988:688) om kontaktförbud i syfte att bevara eller upprätta en persons eller familjs,

släkt eller annan liknande grupps heder, döms, om var och en av gärningarna utgjort led i en

upprepad kränkning av den utsattes integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt

skada hans eller hennes självkänsla, för hedersbrott till fängelse i lägst nio månader och

högst sex år.” 68

Att brottet ska ha begåtts med heder som motiv framgår som ett rekvisit. Detta stället krav på

gärningen att gärningspersonen ska ha begått gärningarna i syfte att bevara eller återupprätta

en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder. Rekvisitet är identisk med

rekvisit som har trätt i den straffskärpningsbestämmelse i 29 kap. 2 § 10 BrB. 69

69 SOU 2020:57, s. 16
68 Prop. 2021/22:138, s. 14

67 Norlin, A., Jämställdhet är en mänsklig rättighet: [en handbok om FN:s kvinnokonvention och
Pekingplattformen], Svenska UNIFEM-kommittén, Stockholm, 2008, s.57
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4. Rättspraxis
För att kunna analysera rättsväsendets hantering av hedersrelaterat våld och förtryck kommer

i denna del att presenteras olika rättsfall. Dessa rättsfall fokuserar på rättsväsendets hantering

av brott med hedersmotiv. Det är rättstillämparen som bedömer hur hedersmotivet påverkar

utgångspunkten utifrån gällande lagstiftning. Syftet med den rättsfallsstudien är att presentera

de tillgängliga rättsfall som finns inom det presenterade ämnet och därmed exemplifiera hur

domstolarna hanterar hedersrelaterat våld och förtryck.

4.1 HovR mål nr B 334-13
I det här målet hanteras ett mord på en kurdisk kvinna som hennes bror ansågs ansvarig och

blev dömd. Kvinnan som var offret hade förts tillsammans med sin bror från Sverige till Irak

där kvinnan giftes bort. Kvinnan ville dock inte vara gift med den mannen och därmed valde

att lämna sin make. Det framkom ur förhören att kvinnan var tvungen att leva under familjens

hedersnormer. Detta ville kvinnan trotsa och leva som andra och vara fri. Enligt kvinnans

mamma var inte dotterns handlingar accepterade eftersom det skadade familjens rykte och

gick emot familjens kulturella normer. Brodern har vid flera tillfällen hotat att döda henne för

att hon hade varit ute och festat. Det visar sig sedan att han hade ständigt kontakt med sin far

som bodde i Irak.

Mordet på kvinnan har utförts genom en omfattande våld. Det visade sig i undersökningen att

kvinnan hade ca 100 skador över hela kroppen som hade orsakats med knivar och en sax.

Broderns gärning ansågs motsvara fängelse på livstid. Detta sänktes senare i tingsrätten till 8

års fängelse på grund av broderns unga ålder. I HovR sänktes straffet ytterligare till 4 års

sluten ungdomsvård.

HovR och TR delade samma bedömningar och ansåg att det begångna brottet hade skett som

följd av offrets vilja att vara självbestämmande och motivet med brottet var att återupprätta

familjens heder. TR menade att mordet hade genomförts med ett hedersmotiv. Därmed att det

var en försvårande omständighet. TR hade inte en tydlig förklaring till hur försvårande

omständigheter påverkade straffvärdet. 70

70 HovR över Skåne och blekinge, dom 2013-05-07, mål nr B 334-13
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4.2 Pela Atroshi
Pela Atroshi var född 12 oktober 1979 i Ninawa i Irak. Idag är hon begravd i Dohuk i Irak

med en namnlös grav eftersom att hon anses ha dragit skam över släktens namn. Hon

mördades av sina farbröder och far.

Pela hade stor respekt för sin far. Det som Pela inte tyckte om var att hennes far satte gränser

för Pela i hennes livsval men även de vardagliga. Hon ville vara fri som sina vänner i skolan

och hon visste att människor är född fri. Detta gick emot kollektivets, som Pela tillhörde,

normer. Enligt hennes far försökte han “beskydda” sin dotter genom att sätta

frihetsrestriktioner och ständigt kontrollera henne med anledning av att hon inte skulle

förgiftas av det svenska samhället. Kontrollen bestod av att Pela fick gå till skolan sent för att

hon inte skulle ha tid att prata med någon innan lektionstid. Hon fick inte göra annat än att

komma hem efter skolan, inte titta på annat än nyheter och sport i TV samt att hon inte fick

prata med vem hon ville i telefon. Hon fick inte ha pojkvän heller det var inget att tänka på.

Den 24 juni 1999 var en varm junidag i Dohuk dyker fadern och hans bröder upp hos Pela

och lyckas komma fram till Pela och skjuter henne. Efter lillasyster Berins kontakt och

berättelser till den svenska polisen har man kunnat bedöma fallet i svensk domstol. 71

På grund av att det gick att bevisa att mordet hade planerats i Sverige och Irak så var det

möjligt att åtala farbröderna i Sverige för mordet. TR och HovR fastställde att farbröderna

hade begått brottet. Påföljden blev fängelse på livstid. Det framgick dock inte en omfattande

utredning av domstolen vad gällde övriga släktingars medverkande för gärningen. Dessutom

framgick inte en omfattande i domskälen om brottet hade begåtts med hedersmotiv. I TR:S

domskäl konstaterades enbart hur familjen ansåg att Pela hade brutit mot familjens

hedersregler och dragit skam över de. Någon närmare utredning kring heder framgick inte av

domstolarna. Utgångspunkten i målet blev enbart gärningsmännens handlingar och de

dömdes för de. Pelas pappa som var lika mycket skyldig som farbröderna kunde inte ställas

till ansvar eftersom han befann sig i Irak. 72

72 RH 2000:84
71 Güngör, E. & Dervish, N., Varför mördar man sin dotter?, Stockholm: Norstedt (2009), s. 111
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4.3 Fadime Sahindal
Fadime var född 2 april 1975 i Kahramanmaraş i Turkiet. Hon tillhörde en kurdisk familj som

hade invandrat till Sverige från Turkiet när Fadime var sju år gammal. De bosatte sig i

Uppsala där Fadime fick växa upp. Hon har engagerat sig mot hedersrelaterat våld och

förtryck och föreläste om det. Hon har medverkat i media vid flera tillfällen. Hon var alltså en

av de flickorna som levde under hedersregler som hon var tvungen att följa. 73

Familjen Sahindal levde efter hemlandets heder det vill säga att Fadime uppfostras enligt

familjens patriarkala traditioner. Enligt de traditioner är kvinnans roll noga utstakad. Kvinnan

enligt de reglerna ska ta hand om sin man och sina barn. Det var inte tillåtet att Fadime enligt

de traditioner skulle få gå ut o fika och ha killkompisar. Hennes frihet var begränsad på grund

av familjens kultur där kultur och ära var avgörande för familjens status. Därmed att det var

kvinnan som bar på familjens anseende på sina axlar. Påföljden att motsätta sig dessa var hård

och det var Fadime medveten om men detta hindrade inte henne för att tänja på gränserna.

Fadime trotsade familjens hedersregler medvetet. 74

Det som skulle vara accepterad av familjen var om Fadime gifte sig med någon från deras

hemby annars var släktens anseende hotad. I familjens ögon hade Fadime förlorat sin oskuld

och stämplats som hora. Därför blev hon hotad till livet. Lösningen för det hela ansågs vara

döda henne för att återupprätta familjens heder.

Fadimes situation uppmärksammades mer i Sverige på grund av hennes offentliga uttalanden.

November 2001 bjuds Fadime till ett seminarium om integration och kvinnovåld i

riksdagshuset som blir hennes sista offentliga framträdande.

21 Januari 2002 valde Fadime att besöka sin mamma och sina systrar i Uppsala innan hon

skulle åka på praktik i Kenya. När det var dags att åka möttes hon av skott som hennes far

avlossade mot henne. 75

Det framgick inte någon hedersmotiv av åklagarens stämningsansökan. Utan heder nämndes

enbart av den tilltalade i form av att han hade sina hedersnormer och släktingar att tänka på.

75GeWe,  (2017, 19 augusti), Mordet på Fadime 2002, Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=p22KBxHL3DI

74 GeWe,  (2017, 19 augusti), Mordet på Fadime 2002, Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=p22KBxHL3DI

73 Ibid., s. 78
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TR och HovR delade samma mening och dömde fadern för mord på livstid på grund av att

gärningen var överlagd och planerad. Som tidigare nämnda fallen framgick inte av domstolen

på vilket sätt som släkten medverkat trots systerns hade vittnat för övriga släktingars

medverkande. Hedersmotivet dikuterades inte heller. Domstolen konstaterade den kultur som

den tilltalade tillhör inte kunde ligga till grund för den begångna gärningen. Slutligen ansåg

inte domstolen att gärningen kunde hänvisas till kultur. Däremot dömdes fadern både av TR

och HovR till mord. 76

4.4 Opuz v. Turkiet
Målet handlar om en kvinna som tillsammans med sin mor hade utsatts för fysisk misshandel

och dödshot från kvinnans dåvarande make. Efter flertal anmälan till åklagarmyndigheten

som kvinnan och hennes mor gjorde har det inte den dåvarande maken blivit dömd för en

omfattande straff och det har därmed inte vidtagits några skyddsåtgärder för kvinnan och

hennes mamma. Mamman hade bestämt sig för att flytta från staden hon och dottern bodde i.

När den dåvarande maken fick reda på detta hade han hotat med att hitta henne vart hon än

går och döda henne. Trots hoten anlitades en flyttfirma och möblerna skulle flyttas med

flyttfirmans pickup. När dåvarande maken dyker upp under flytten skjuter han kvinnans

mamma på plats. Hon dog omedelbart på plats. Vid ett uttalande i domstolen hade han sagt att

han hade dödat mamman för sin heder. 77

Kvinnan hävdade att Turkiets nationella lagstiftning var diskriminerande och otillräcklig för

att skydda kvinnor, eftersom en kvinnas liv behandlades som sämre i familjens enhets namn.

Den tidigare civillagen, som gällde vid den aktuella tidpunkten, innehöll många

bestämmelser som skilde mellan män och kvinnor, såsom att mannen var familjens

överhuvud, hans önskemål hade företräde som företrädare för familjeförbundet. En kvinna

sågs främst som samhällets och mannens egendom inom familjen. Vidare hävdade hon att

myndigheterna hade underlåtit att skydda sökandens mors rätt till liv enligt artikel 2, och

hennes rätt att vara fri från tortyr och misshandel enligt artikel 3. De otillräckliga svaren från

myndigheterna var dessutom ett resultat av könsbaserad diskriminering och därmed ett brott

mot diskrimineringsförbudet enligt artikel 14.

77 Opuz v. Turkey, 9 June 2009, European Court of Human Rights, no. 33401/02, p. 56
76 Uppsala tingsrätt, dom 2002-04-03, mål nr B 237-02.
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När det gäller den påstådda kränkningen av moderns rätt till liv enligt artikel 2, upprepade

domstolen först de redan fastställda positiva skyldigheterna enligt nämnda artikel, att under

vissa omständigheter vidta förebyggande operativa åtgärder för att skydda en individs liv från

brottsliga handlingar av andra.78

Domstolen inledde med att bedöma om myndigheterna kunde ha förutsett en dödlig attack

från f.d. maken och resonerade att fakta i målet visade på ett uppenbart mönster av våld i

hemmet och att det fanns en betydande risk för ytterligare våld. Dessutom hävdade domstolen

att f.d. makens brott var tillräckligt allvarliga för att motivera förebyggande åtgärder, och att

myndigheterna var utan tvekan medveten om offrens situation. Följaktligen fann domstolen

att myndigheterna kunde ha förutsett en dödlig attack av f.d. maken. Icke desto mindre

noterade domstolen att många stater erkände skyldigheten att hitta en balans mellan de

rättigheter som ett offer har enligt artiklarna 2 eller 3 och rättigheterna enligt artikel 8.

Domstolen räknade upp flera faktorer från vissa staters praxis som kan beaktas vid beslut

huruvida det skulle väckas åtal.

När det gäller den påstådda kränkningen av artikel 3, rätten att bli fri från omänsklig och

förnedrande behandling, fann domstolen att det våld som sökanden hade utsatts för var

tillräckligt allvarligt för att utgöra misshandel enligt artikeln.79

När det gäller klagomålet enligt artikel 14 (rätten att vara fri från diskriminering) tillsammans

med artiklarna 2 och 3, började domstolen med att undersöka annat folkrättsligt material om

innebörden av diskriminering i samband med våld i hemmet. Av material drog domstolen

slutsatsen att våld mot kvinnor, inklusive våld i hemmet är en form av diskriminering av

kvinnor och “statens underlåtenhet att skydda kvinnor mot våld i hemmet bryter mot deras

rätt till lika skydd av lagen”. Av detta konstaterade domstolen att den turkiska lagstiftningen

inte gjorde någon särskild skillnad mellan män och kvinnor. 80

Därmed fann domstolen en kränkning av artikel 14 i förening med artiklarna 2 och 3,

eftersom den allmänna och diskriminerande rättsliga passiviteten främst drabbade kvinnor

och det våld som sökanden och hennes mor hade utsetts utgjorde könsbaserat våld, vilket är

80 Ibid., p. 184-188
79 Ibid., p. 159
78 Ibid., p. 128
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en form av diskriminering. Våld i hemmet ansågs vara en familjefråga, och att domstolarna i

Turkiet mildrade domarna på grund av tradition och heder, noterade domstolen att “den

allmänna och diskriminerande rättsliga passiviteten i Turkiet skapade ett klimat som främjar

våld i hemmet."81

5. Analys och resultat
Hedersrelaterat våld och förtryck har uppmärksammats som en patriarkal fenomen i det

svenska samhället. I samband med detta har rättsväsendet har haft svårigheter i att hantera

samt behandla rättsliga problem i förhållande till det hedersrelaterade våldet. I en familj där

hedersnormerna styr utövas kontroll av kvinnan och deras vardag begränsas. Kvinnans tankar

och åsikter bortses på grund av att de anses vara underordnade i familjen. I det fall en kvinna

försöker trotsa familjens hedersnormer kan det orsaka allvarliga brott vilket i sin tur kallas för

hedersbrott. Brottet begås vanligtvis av en närstående, oftast av någon i familjen men det kan

även begås av någon i släkten eftersom det handlar om hela släktens heder.

I samband med att hedersrelaterat våld och förtryck blev en uppmärksammad fråga i Sverige

har hederskontexten undersökts i Sverige av flera forskare, myndigheter, regeringen osv. En

tydlig definition av begreppet saknas som leder till att domstolarna inte kan tydliggöra sina

domskäl.

I detta avsnitt kommer en presentation av det valda materialet att genomföras utifrån den

rättsanalytiska metoden och postkoloniala feministiska teorin. Avsnittet är indelad i olika

delar för en tydligare analys som grundas på det presenterade materialet. Det som kommer att

redovisas är vilka åtgärder Sverige har vidtagit för att bekämpa hedersrelaterat våld och

förtryck, hur dessa åtgärder har fungerat samt förslag på ytterligare förändringar. Det följer

även en analys av de presenterade rättsfallen.

5a. Gällande lagstiftning och hanteringen av hedersrelaterat våld
Baserat på den tidigare forskningen i uppsatsen kan man konstatera att den feministiska

rörelsen och kravet på ett jämlikt samhälle har ökat straffrättens inflytande. Burman

kritiserade även straffrättens låga inverkan. Hon argumenterade vidare att om straffrätten inte

används i samband med mäns våld mot kvinnor kommer de äldre tankarna där mäns våld mot

81 Ibid., p. 200-202, domstolen hänvisade till avsnitt 9 i CEDAW-kommitténs allmänna rekommendationer nr. 19
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kvinnor anses som en social fråga i den privata sfären. Vidare menar Burman att en ökad

användning av straffrätten är inte det enda verktyget för att bekämpa våldet men anser att det

är ett viktigt verktyg för att våldet ska hanteras på ett sätt som är förenligt med straffrättens

principer. 82

Det kan även konstateras att Sveriges lagstiftning och dess skydd som erbjuds för de i

hederns namn våldsutsatta anses inte ha varit tillräckligt effektiv. Det har inte funnits ett

rekvisit som just tar sikte på brott i hederns namn. Mot bakgrund av detta har Regeringen

därför föreslagit en lagändring för att införa ett nytt brott i brottsbalken med beteckningen

hedersbrott. Ändringen innebär en hårdare straffskala ska införas för den som med

hedersmotiv begår brottsliga gärningar som utgör kränkning av personens integritet och varit

skadliga för personens självkänsla. Straffskalan föreslås vara lägst nio månader och högst sex

år. Dock framgår det inte, i likhet med de tidigare ändringarna, vad som skulle kunna

känneteckna det hedersrelaterade våldet.

Anledningen till att det anses vara viktigt att införa definitionen av hedersbegreppet är att

kunna förstå vad som anses vara ett hedersbrott. Regeringen och Åklagarmyndigheten har

definierat hedersrelaterat våld och förtryck.83 Definitionen hade kunnat införas i lagen i

samband med den nya bestämmelsen i 4 kap. 4e § BrB. Detta hade varit en viktig åtgärd

också eftersom det ger en tydlig förståelse för innebörden av hedersbegreppet och därmed

hedersrelaterat våld och förtryck för rättstillämparen men även för andra berörda aktörer.

Definitionen hade kunnat användas som underlag av domstolen som i sin tur ökar

rättssäkerheten i ett mål.

Den rådande bristen på förståelsen för hedersfrågor hindrar samhället från att skaffa rätt

verktyg för att hjälpa utsatta. Därför kan utbildningsinsatser genomföras för att öka

kapaciteten hos polis och åklagare. Det kan till exempel vara en lösning att ha sakkunniga

personer  med bred kunskap och erfarenhet som sköter hedersrelaterade frågor. Detta kräver

dock en betydande kunnighet. Därmed är det även viktigt att man känner till de faktorer som

kan ligga till grund för hedersrelaterat våld och förtryck. Det krävs effektivitet för att kunna

hantera de strukturella problemen för att kunna vidta relevanta åtgärder. Att man anser att

83 Se avsnitt 2.2

82 Burman, M., Straffrätt och mäns våld mot kvinnor: om straffrättens förmåga att producera jämställdhet,
Umeå universitet, Uppsala, 2007, s. 404
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lösningen till dessa problem är en straffrättslig åtgärd anses inte vara tillräckligt. Det krävs

även en del omfattande forskningar för att kunna fastställa vilka problem som hedersrelaterat

våld och förtryck ger upphov till.

Av det presenterade innehållet i avsnitt 1.6 Postkolonial feministisk teori framgår de

bakomliggande faktorer samt förklaringsmodeller till hedersrelaterat våld och förtryck. I

enlighet med dessa modeller och faktorer kan det konstateras att man ser på hedersrelaterat

våld  från olika perspektiv dock ger dessa även inblick i vad som utgör hedersrelaterat våld

och förtryck. Detta har därmed gjort det svårt att bilda en enda förståelse kring hedersrelaterat

våld. Det finns olika forskningar och uttalanden av regeringen om hedersfrågor men trots

dessa har det funnits brister i lagstiftningen under en lång tid.

Eftersom det råder brister för förklaringen av hedersrelaterat våld och förtryck anses den

postkoloniala feministiska teorin vara lämplig för att definiera hedersrelaterat våld och

förtryck. Teorin menar att hedersrelaterat våld och förtryck kan förklaras med hjälp av de

patriarkala föreställningar om mäns överordning. Det innebär en begränsning av kvinnors

frihet. Kontrollen utövas av familjen och/eller släktingarna genom att man förbjuder kvinnor

att inleda relation med någon som familjen inte accepterar bland annat. Det hedersrelaterade

våld och förtrycket kan även förklaras genom intersektionalitetsperspektivet som är en gren i

den postkoloniala feministiska teorin. Genom detta perspketiv inkluderas individuella,

institutionella och strukturell i förklaringen till hedersrelaterat våld och förtryck. När

hedersärenden hanteras är det därför viktigt att man tydliggör motivet till gärningen istället

för att använda sig av bakgrund/kultur som gärningsmannen har. Därför kan

intersektionalitetsperspektivet användas för att främja de våldsutsatta kvinnornas situation.

5b. Rättsfallsanalys
I HovR mål nr B 334-13 kunde man konstatera att brottet hade begåtts med hedersmotiv.

Offret i fråga hade viljan om att själv bestämma över sitt liv. Huruvida brottets motiv har haft

för konsekvenser framgår inte tydligt av domskälen men det kan ändå konstateras som en

försvårande omständighet. Därmed framgick det inte heller en tydligare förklaring på hur

domstolen hade kommit fram till att brottet hade begåtts med hedersmotiv utan det ansågs

vara en självklarhet pga. att de hedersnormerna var viktiga för familjen.
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Fallet Pela Atroshi har varit ett av de uppmärksammade fallen i svensk media. I domstolens

bedömning framgick flera skäl till livstids fängelse. Domstolen i det här fallet fann att mordet

kännetecknade förtryck och obarmhärtighet. Därmed konstaterade domstolen att Pela hade

utsatts för tortyr. Det som inte framgår i domstolens bedömning är huruvida hedersmotivet

har haft för inverkan i den begångna brottet. Enbart de omständigheter som varit utmärkande

för hedersrelaterat mord anses vara försvårande och leder till straffskärpning.

Ett annat fall som har varit uppmärksammad i Sverige är fallet Fadime Sahindal. I sin

bedömning konstaterade domstolen att mordet hade planerats och därmed gärningsmannens

agerande gentemot offrets handlingar som utgör familjekaraktär inte var förmildrande.

Domstolen fann att gärningen som utförts var lik en avrättning och därmed var offret en

närstående till gärningsmannen. Domstolens bedömning på dessa grunder ansåg man därför

att påföljden skulle vara livstids fängelse på grund av försvårande omständigheter. Det som

inte framgår i bedömningen är hedersmotivet trots att det framkommit under rättegången.

Därmed utgör inte hedersmotivet  grunden till påföljden.

Sista målet Opuz v. Turkiet som skiljer sig från de andra tre fallen som har presenterats

handlar om två kvinnor från Turkiet. Syftet med att välja ett sådant mål var att kunna

tydliggöra vilka tolkningar som Europadomstolen gör när det gäller hedersrelaterat våld. Det

domstolen kommer fram till i sin utredning när det gäller hedersfrågan kan man konstatera att

förövarna tycks få mildare straff i Turkiet när motivet är heder. Därmed uppmanades Turkiet

av CEDAW- kommittén att de behövde öka sitt skydd för att förebygga och bekämpa våld

mot kvinnor. Mot de angivna förklaringarna av kvinnan och framtagna material så har

domstolen konstaterat att en kränkning enligt artikel 2, 3 och 14 har skett.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att i de målen som har behandlats i Sverige har

domstolarna grundat sin bedömning på att det har funnits försvårande omständigheter. Detta

visar därmed att domstolen har kunnat skärpa straffvärdet för brott med hedersmotiv. Det kan

även konstateras att de hedersaspekterna inte har behandlats och utretts tydligare av

domstolarna.
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5c. Mänskliga rättigheter och gällande lagstiftning
I ett kollektiv som följer hedersnormer ska den enskilde sätta kollektivets intressen framför

sina för att uppfylla de krav och förväntningar. Detta sker genom tvång som i sin tur innebär

en begränsning av den enskildes rätt att åtnjuta sina grundläggande mänskliga rättigheter.

Enligt de mänskliga rättigheterna ska varje människa ha rätt till liv, frihet, hälsa och personlig

säkerhet. Utifrån undersökningen i 3.1 kan det konstateras att hedersrelaterat våld och

förtryck utgör ett brott mot mänskliga rättigheter på grund av att man begränsar den enskilde

att leva som den vill och ha egna tankar samt åsikter. Sverige som har ratificerat ett antal

konventioner som talar om de mänskliga rättigheterna är därför skyldig att erbjuda skydd för

de som utsätts för våld och förtryck i hederns namn. Därför har det ansetts vara viktig att

studera den svenska lagstiftningen för att kunna ge en inblick på hur det

straffrättsligaskyddet ser ut idag samt om det överensstämmer med de krav som de

internationella instrumenten ställer.

De män som följer en hederskontext vill speciellt utöva kontroll på kvinnan i familjen.

Kontrollen utövas i enlighet med hedersregler och straffar de om de går emot dessa regler.

Det kan konstateras av ovannämnda undersökning att våld i hederns namn har tagit en form

av könsrelaterat våld eftersom det är mannen som styr. Detta utgör ett allvarligt hot mot

kvinnans mänskliga rättigheter eftersom deras liv begränsas och styrs av mannen. Därmed

innebär denna form en kränkning av kvinnans mänskliga rättigheter.

Sedan början av 1990-talet har mäns våld mot kvinnor har setts i FN som ett brott mot

kvinnors mänskliga rättigheter. Brott i hederns namn utgör därmed också en typ av våld som

kränker individens mänskliga rättigheter. I enlighet med de internationella instrumenten ska

en konventionsstat vidta omfattande åtgärder för att motverka våld mot kvinnor. Det kan t.ex.

vara genom lagförändringar för att avskaffa våldet men även vidta åtgärder för att öka

rättssäkerheten genom en mer effektiv utredning.

I 3.1 framgår en tydlig presentation av konventioner som berör området men även en tydlig

inblick om hur man ser på våld mot kvinnor. Där framgår även vad Sverige har gjort sig

skyldig till genom att vara en medlemsland. Det framgår tydligt att mäns våld mot kvinnor

ska upphöra eftersom det utgör kränkning av deras mänskliga rättigheter. På grund av detta
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ska Sverige utforma sin lagstiftning i den utsträckning så att den överensstämmer med FN:s

konventioner. Anledningen till detta är att målsäganden ska få det skydd och stöd som behövs

samt att utredningen av hedersärenden ska vara omfattande i den utsträckning så att motivet

bakom brottet kan fastställas för att gärningsmannen ska få en korrekt påföljd. Genom detta

kan respekten för de mänskliga rättigheterna ökas.

Av den presenterade undersökningen och lagstiftningen framgår det att Sverige tagit åt sig

kritiken som de har fått av CEDAW- kommittén och därmed påbörjat en utveckling när det

gäller hedersrelaterat våld och förtryck.84 Detta kan konstateras på grund av de

lagändringarna som genomförts under åren. Det har tidigare presenterats de olika formerna

som hedersrelaterat våld och uttryck kan ha.85 Av de formerna som har presenterats kan det

fastställas att de handlingar som utgör hedersrelaterat våld har kriminaliserats i svensk rätt.

Vilket i sin tur innebär en ännu skyddsåtgärd för de våldsutsatta som även överensstämmer

med artikel 3 i EKMR, General Recommendation No. 19 och artikel 1 under kapital 1 i

Istanbulkonventionen.

Utifrån de undersökta rättsfallen i Sverige har det konstaterats att hedersmotivet utgjorde en

försvårande omständighet enligt 29 kap. 1 § BrB som enbart fick betydelse för

straffvärdebedömningen. Det framgick dock inte hur domstolarna i Sverige hade hanterat

hedersbegreppet i respektive mål. I detta avseende innebär det att situationen som offret

befinner/befann sig i förbises och man inte har gjort någon utredning kring varför motivet

ansågs vara hedersrelaterat. Att domstolen inte tydliggör sina motiv kan även leda till en

inkorrekt rättstillämpning som i sin tur kan strida mot rättssäkerheten. Här återkommer vi till

att en ökad kunskap kring våld som begås med hedersrelaterade skäl och detta är domstolarna

skyldiga till. Av de relevanta forskningar som bland annat regeringen har utfört borde

domstolen ha tagit hänsyn till för att t.ex. tydliggöra sin motiv och fastställa de utmärkande

egenskaperna som våldet har.

I lagändringen som infördes 1 juli 2020 i 29 kap. 2 § 10p. BrB framgår det att om motivet

bakom gärningen anses vara att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller

annan liknande grupps heder anses det vara en försvårande omständighet. Ändringen innebär

att domstolarna kan därmed hänvisa till bestämmelsen och detta kommer ge upphov till

85 Se avsnitt 2.2
84 Se avsnitt 1.1
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tydliggöranden av domskälen. Det saknades fortfarande en tydliggörande av hedersbegreppet

i lagändringen för att man skulle kunna fastställa vilka karaktärsdrag som våldet skulle kunna

ha. Detta hade kunnat bidra med att kunna kunna skilja hedersrelaterat våld och förtryck från

de andra våldsbrotten i BrB. Dessutom innebär inte lagändringen att gärningsmannen döms

för hedersbrott utan hedersmotivet anses enbart utgöra en försvårande omständighet enligt

bestämmelsen.

Några av dessa luckor kommer förhoppningsvis att fyllas när den nya bestämmelsen i 4 kap.

4 e § BrB införs 1 juni 2022. I bestämmelsen hänvisas det till de brottstyperna som finns

reglerade i BrB idag men även till lagen (1988:688) om kontaktförbud. Vidare framgår det att

om dessa brott har begåtts med syfte att bevara eller upprätta en persons eller familjs, släkt

eller en annan liknande grupps heder döms för hedersbrott. Detta innebär att i de fall som

domstolen har kunnat konstatera att motivet bakom gärningen är hedersrelaterat kan de

hänvisa till bestämmelsen och därmed döma personen för hedersbrott. Däremot saknas det

fortfarande en tydliggörande av hedersbegreppet i lagstiftningen och detta anser jag kommer

fortfarande ge upphov till att man ifrågasätter domstolens bedömning.

5.1. Slutsatser
Syftet med denna uppsats har varit att redogöra Sveriges efterlevnad av konventionen och hur

brott med hedersmotiv behandlas i svenska domstolar i förhållande till mänskliga rättigheter

samt hur den postkoloniala feministiska teorin kan bidra med tolkningen av våld med

hedersmotiv.

Det kan först konstaterat att den nationella lagstiftningen har varit snäv under en lång tid på

grund av att man inte har fastställt innebörden av hedersrelaterat våld och förtryck samt att

myndigheter inte har ställts till svar för deras hantering av hedersfrågor.

Av de presenterade rättsfallen som har behandlats i svensk domstol kan det konstateras att

domstolarna inte har presenterat en tydlig förklaring till hur de kom fram till sin bedömning

att det förelåg hedersmotiv trots att man har nämnt det i sin bedömning. Detta på grund av att

domstolarna inte har gjort en omfattande utredning av målen utan detta har fastställts genom

att det ansågs vara en självklarhet för att gärningsmännen följde hedersnormer. Enligt min

mening bör det framgå i domstolarnas bedömning de grundläggande faktorer om hur man har

kommit fram till sin bedömning. Enligt min mening visar detta hur mindre engagerad
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domstolen har varit i ämnet vilket kan väcka oroligheter kring rättssäkerheten. I sin tur visar

detta även att det inte har vidtagit åtgärder för att säkerställa att brott utreds vilken

Istanbulkonventionen talar om. Därmed strider domstolens bedömning mot

Istanbulkonventionen eftersom det framgår oklara motiveringar av domstolensbedömning.

I målet som har behandlats i Europadomstolen har man kunnat redovisa tydligt i vilken

utsträckning som offrens mänskliga rättigheter kränkts enligt  artikel 2, 3 och 14 i EKMR.

Det framgick av domstolens utredning att det handlade om könsrelaterat våld som är en form

av diskriminering. Därmed har domstolen gjort tydligare förklaringar varför man ansett att

offrens mänskliga rättigheter hade kränkts.

Det kan vidare konstateras att det har skett en positiv utveckling i svensk rätt. Hedersrelaterat

våld och förtryck har uppmärksammats stort i Sverige och det har lett till att man har vidtagit

åtgärder dels för att öka det rättsliga skyddet för de våldsutsatta och dels för att visa att man

har tagit hänsyn till de internationella instrumentet. De ändringar som har skett och som

kommer att ske är enligt min mening enhetliga med de internationella instrumenten. Speciellt

i den senaste ändringen som kommer att träda kraft 1 juni 2022 tar man hänsyn till artikel 3,

5, 8, 9 och 10 i EKMR86. Den nya lagstiftningen gäller dock för både män och kvinnor så den

är inte speciellt riktad mot kvinnor. Detta enligt min mening är dock inte enhetlig med vad

CEDAW och Istanbulkonventionen kräver. I EKMR framgår de allmänna mänskliga

rättigheterna medans CEDAW och Istanbulkonventionen uttryckligen syftar till att

våldsutsatta kvinnor ska erbjudas adekvat skydd. Både CEDAW och Istanbulkonventionen

anser att våld mot kvinnor utgör en form av diskriminering. Eftersom hedersrelaterat våld och

förtryck mot kvinnor utgör i den meningen diskriminering är det helt riktigt att Sverige bör ta

hänsyn till dessa konventioner och ändra lagstiftningen utifrån det. På grund av det anser jag

att lagstiftningen överensstämmer inte med vad CEDAW och Istanbulkonventionen kräver.

Därmed anser jag att det krävs en speciell lagstiftning som uttryckligen erbjuder våldsutsatta

kvinnor ett adekvat skydd för att den svenska rätten ska överensstämma med CEDAW och

Istanbulkonventionen.

Sverige som har försökt och försöker än idag för att utforma sin lagstiftning utifrån de

internationella instrumenten. När det gäller hedersrelaterat våld kan man konstatera att

Sverige är väl medveten om att det finns personer i Sverige som fortfarande lever efter

86 Se avsnitt 3.1.1
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hedersnormer, att det framförallt finns tjejer och kvinnor som är tvungna att följa dessa

normer. Genom ändringen som har skett i 29 kap. 2 § 10p. BrB har man kunnat ta hänsyn till

brottets motiv och därmed gjort en bedömning i straffskärpande riktning eftersom gärningen

innebär kränkning av offrets mänskliga rättigheter. Detta enligt min mening visar ändringen

är enhetlig med EKMR eftersom att det framgår i konventionen att det ska vidtas nödvändiga

lagstiftningsåtgärder för att erbjuda skydd för de mänskliga rättigheterna.

Trots lagändringen i 29 kap. 2 § 10p. BrB som har införts och 4 kap. 4 § 4 e som kommer att

införas råder det fortfarande brister enligt min mening. Det behövs en tydligare förklaring till

hedersbegreppet och vilka karaktärsdrag som våldet kan anses ha. Att det fortfarande råder

brister trots de ändringar i BrB kan anses väcka oro. Enligt min mening visar detta att Sverige

fortfarande inte har förstått vad hedersrelaterat brott och förtryck är. Även om

gärningsmannen kommer att dömas för hedersbrott på grund av att denne ville upprätthålla

heder kommer det i motiveringen av domstolen fortfarande inte framgå vad som har

kännetecknat de hedersnormerna.

För att kunna bilda en förståelse och fastställa det i lagstiftningen kan lagstiftaren använda sig

av postkoloniala feministiska teorin men även intersektionalitetsperspektivet enligt min

mening. Intersektionalitetsperspektivet med postkoloniala teorin i spetsen förklarar

hedersrelaterat våld och förtryck väldigt tydligt enligt min mening. De patriarkala

föreställningar om mäns överordning där kvinnans frihet begränsas anses utgöra

hedersrelaterat våld och förtryck. För att framhäva situationen för de kvinnor som utsätts för

hedersrelaterat våld och förtryck kan teorin och perspektivet användas. Detta bör vara första

steget, att kunna förklara hedersproblematiken, därefter kan åtgärder vidtas för att motverka

hedersrelaterat våld och förtryck som även kränker kvinnors mänskliga rättigheter.

Sammantaget finner jag att det ämnet har uppmärksammats stort i Sverige och att det har

skett en positiv utveckling i lagstiftningen. Utvecklingen enligt min mening är positiv men

den täcker fortfarande inte de brister som finns. De rådande bristerna enligt min mening

väcker oro och strider mot mänskliga rättigheter. Som tidigare nämnt bör det vidtas olika

åtgärder både i lagstiftningen genom att det fastställs vad som kännetecknar hedersrelaterat

våld och förtryck men även åtgärder bland de aktörer som behandlar hedersärenden. Enligt

min mening krävs en ökad kunskap om vad hedersrelaterat våld och förtryck innebär. Detta

kan enligt min mening orsaka att kvinnors mänskliga rättigheter garanteras.
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