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Förkortningar 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 
Att medvetet beröva en annan människa livet benämns som mord enligt 3:1 

brottsbalken (BrB). Den som kan hållas ansvarig för mord är gärningsman och 

andra som medverkat. Vid så kallat hedersmord kan det vara svårt att identifiera 

vem som har vilken roll och kan hållas ansvarig för gärningen. Hedersmord 

anses vara en handling med flera medverkande vilket kan försvåra fastställandet 

av medverkansansvar. Den kollektiva karaktären innebär att det kan finnas flera 

än den utpekade gärningsmannen som är skyldig till brott på grund av samverkan 

och planering. Många gånger betyder det att mordet godkänts av kollektivet 

vilket kan bestå av en kärnfamilj1 och dennes utökade krets samt dess vänner.2 

Jag anser att begreppet hedersmord är något unikt i svensk rättsutveckling. 

Begreppet har funnits länge men konkretiserades under 1990-talet och existerar i 

det svenska domskäl trots att det inte finns någon lagstadgad begreppsdefinition. 

Efter det omtalade hedersmordet 2002 på Fadime 3  satte den rättspolitiska 

debatten igång på allvar gällande hedersrelaterat våld. I samhället uttrycks 

hedersrelaterade handlingar och tankar kring heder på flera olika sätt beroende på 

religiösa övertygelser samt kulturella föreställningar. Hedersbegreppet kan dock 

inte kopplas till en viss typ av religion eller kultur. Begreppet heder finns i alla 

kulturer och religioner och kan även förekomma i kontexter där religion inte 

existerar.4 

I Sverige blir enbart den faktiska gärningsmannen dömd för mord. Andra som 

främjat mordet blir genom medverkansreglerna dömda för medhjälp eller 

anstiftan. Ibland kan en medverkandes handlingar likställas med gärningsmannen 

och denne blir då dömd som medgärningsman. Det är den kollektiva karaktären 

som gör mord med hedersmotiv komplicerat. Vid hedersmord kanske 

gärningsmannen inte är den som beslutat och planerat mordet utan är den som är 
                                            
1 Med kärnfamilj menar jag föräldrar och deras barn. 
2 Skr 2007/08:39 s 12. 
3 HovR B 4651-02. 
4 Skr 2007/08:39 s 13. 
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yngst i kollektivet och därför får på sig rollen som gärningsman för att denne kan 

få lägre straff. På så vis kan eventuella anstiftare och medhjälpare undkomma 

bestraffning helt då det kan vara svårt att bevisa beslutsfattande och planering till 

mord. I Sverige skall det också stå utom allt rimligt tvivel att någon utfört en 

gärning samt att domstolarna hellre friar än fäller vid osäkerhet gällande 

rättsläget.5  

I Danmark satte man efter mordet på Ghazala Khan 2005 strikta riktlinjer för 

medverkansansvaret vid hedersmord. 6 Den danska domstolen använde sig av de 

befintliga medverkansreglerna men utnyttjade dess fulla potential och dömde en 

hel familj och dess utökade krets samt vänner, totalt nio personer, för mord. 

Detta trots att det enbart var en person som faktiskt sköt och dödade mordoffret.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att belysa så kallade hedersmord inom svensk 

straffrätt. Fokus ligger på det straffrättsliga ansvaret vid hedersmord och framför 

allt medverkansansvaret. Vidare skall en komparativ studie göras mellan Sverige 

och Danmark. Mordet på danska Ghazala Khan och den slutgiltiga domen som 

kom 2007 är en milstolpe i dansk rätt angående medverkansansvar för 

hedersmord. För att kunna ställa Sveriges hantering av den straffrättsliga 

ansvarsfrågan vid hedersmord till sin spets vill jag därför göra en komparativ 

studie med Danmark. Jag vill undersöka hur ansvarsfördelningen ser ut i de båda 

länderna och hur Danmark har möjlighet att utöka medverkansansvaret vid 

hedersmord medan Sverige till synes inte gör det eller inte kan göra det. Min tes 

är att det är reglerna för medverkansansvar som ligger till grund för skillnaderna. 

Jag har som syfte att använda Ghazala Khan rättsfallet som beröringspunkt 

gällande min studie av hedersmotivet i ansvarsfrågan vid mord i Sverige. 

 

                                            
5 NJA 2011 s 254. 
6 H.D. 28. Februar 2007, 351/2006. 
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1.3 Avgränsning 
Hedersmord är ett brett och komplicerat begrepp som innehåller många 

definitioner och som innefattar ord som heder och hedersmotiv. Mord är flera 

gånger slutstationen för långvarig utsatthet av hedersrelaterat våld. Våldet kan 

inkludera allt från misshandel, olaga hot, våldtäkt och kidnappning. Vid 

utövandet av hedersvåld kan stora delar av familjer vara inblandade och 

ansvarsfrågan aktualiseras egentligen redan där genom medverkan. Jag har dock 

valt att avgränsa mig och enbart behandla hedersmord i denna uppsats. Av de 

självständiga brottsformerna har jag valt att avgränsa mig till att undersöka 

enbart medverkan. De andra kommer nämnas kort men inte utförligt då de inte är 

aktuella för min studie. 

Valet att enbart göra en komparativ studie kommer sig av att jag anser att jag 

då kan göra en djupare analys av lag, praxis och doktrin. Vidare har jag valt att 

göra en komparativ studie med Danmark för att Danmark enligt flera forskare 

inom hedersrelaterade brott anser att domen för mordet på Ghazala Khan är unikt 

angående danskt medverkansansvar. Jag har valt att analysera ett begränsat antal 

rättsfall om hedersmord i Sverige. Det finns många fler men jag har valt ut och 

lyft fram de fall som jag anser kan förtydliga hedersmotivet vid mord och 

medverkansansvar. 

 

1.4 Metod och val av material 
Jag utgår i denna uppsats från traditionell rättsdogmatisk metod vilket har 

använts vid analys av de svenska och danska rättskällorna. Jag använder mig av 

den svenska rättskällehierarkin och argumenterar och analyserar utifrån den. 

Materialet utgår ifrån gällande lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin 

från Sverige och Danmark. Svensk rättspraxis gällande hedersmord har många 

gånger stannat vid underinstanser till Högsta domstolen (HD). Trots detta kan de 

kanske anses vara prejudicerande inom hedersrelaterade mord då de förutom 

utbildningsmaterial från olika myndigheter är de enda som tar upp 
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hedersrelationen vid brott. Inom doktrin förekommer det äldre böcker i denna 

uppsats men materialet har inte berörts av tiden som förflutit.  

Vidare utgår jag från ett rättspolitiskt perspektiv. För definitioner och 

utredning av begreppet heder och hedersmord, som inte är strikt juridisk, har jag 

valt att använda mig av doktrin som är tvärvetenskaplig. Doktrinen präglas av 

forskning, historia och biografier. Den rättspolitiska analysen av hedersmord har 

som syfte att förstärka den rättsdogmatiska analysen angående medverkansansvar 

vid hedersmord. Samtidigt anser jag att en rättspolitisk analys är ett måste i en 

diskussion där begrepp så som hedersmord inte är lagstadgad. 

 

1.5 Disposition 
I kapitel två definiera jag vad som utgör mord med hedersmotiv. Det är denna 

typ av mord som kan kallas för hedersmord. Begreppet heder förklaras så att 

läsaren skall kunna relatera till problem angående hedersmotivet vid mord både i 

svensk och dansk rätt. Jag ger också läsaren en tidslinje angående hedersmordens 

utveckling i Sverige genom att ta upp relevanta rättsfall.  

I tredje kapitlet ämnar jag att ge läsaren en överblick över det straffrättsliga 

systemet i både Sverige och Danmark. Detta för att både likheter och skillnader 

ska kunna urskiljas. Jag går igenom vad straffrättsligt ansvar innebär och ansvar 

för gärningsman.  

Kapitel fyra är ägnat åt det straffrättsliga medverkansansvaret. Här går jag 

igenom vem som kan hållas ansvarig för medverkan i Sverige och i Danmark. 

Vidare beskriver jag medverkansreglernas utveckling i Sverige och på så vis kan 

skillnader uppdagas i den svenska och danska rätten.  

I kapitel fem får läsaren en mer djupgående inblick i den straffrättsliga 

ansvarsbedömningen genom en komparativ studie mellan Sverige och Danmark. 

Detta sker genom rättsfallsanalyser. Jag försöker för läsaren peka ut vad 

domstolarna granskar vid ansvarsbedömningen vid hedersmord.  

Till sist utgör sjätte kapitlet en sammanfattande, avslutande analys som 

innehåller mina egna reflektioner. 
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2 Mord och hedersmord 

2.1 Introduktion 
I detta kapitel definieras vad mord och heder är samt varför begreppet 

hedersmord kan anses vara svårhanterlig. Jag utgår från svensk rätt men ger 

samtidigt läsaren en inblick i det danska systemet och dess definitioner. Detta 

eftersom att jag vill ge läsaren en bra grund till förståelse i den komparativa 

delen av ansvarsfrågan. 

2.2 Mord 
I svensk rätt döms en person till mord om denne berövar någon annan livet enligt 

3:1 BrB. Denne döms till fängelse på viss tid, lägst till tio år och högst till 18 år 

eller till livstid. Enligt 3:2 BrB kan en person även dömas för dråp om brottet 

föreskrivet i 3:1 BrB kan anses mindre grovt med hänsyn till omständigheterna. 

Omständigheterna vid hedersmord kan utgöras av hedersmotivet. Anses mordet 

mindre grovt kan fängelse utgå med lägst sex år och högst tio år och brottet 

rubriceras då som dråp. Enligt 25:237 i den danska straffloven (DSL) döms den 

som dräper en annan till fängelse från fem år till livstid för mansdråp, vilket 

enligt svensk översättning är mord. I dansk rätt görs ingen skillnad på dråp eller 

mord. 

I Sverige sker det runt 80 mord och dråp per år. Enligt brottsförebyggande 

rådets (BRÅ) statistiska utredning har antalet mord minskat sedan 1990-talet då 

de uppgick till ca 100 per år.7 

 

                                            
7 BRÅ – Konstaterade fall av dödligt våld s 5. 
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Källa: BRÅ:s statistik8 
 

Det finns ingen statistik på hur många av dessa mord som är hedersrelaterade. 

Vad detta beror på kan enligt mig vara för att det inte finns någon försvårande 

omständighet som är relaterad till heder vad gäller straffmätningen. Om 

hedersrelaterade faktorer inte är lagstadgade kanske det inte finns något större 

incitament att föra statistik över dessa. Det har dock visat sig att det finns en 

efterfråga på kartläggning av hedersrelaterat våld efter mordet på Fadime9 2002 

då den rättspolitiska debatten om hedersmord sattes igång på allvar vilket jag 

diskuterar i kapitel 2.4. 

Regeringen har flera gånger efter 2002 efterfrågat studier och viss 

kartläggning av hedersrelaterade brott. I ett av resultaten från rikspolisstyrelsen 

uppdagades det att utredande poliser ansåg att det var svårt att identifiera 

hedersrelaterade brott utan en brottskod.10 Ytterligare kom BRÅ med en studie 

angående hedersrelaterat våld med grund i polisens egna utredningar från 2009.11 

Rapporten utkom 2012 och i studien försökte man kartlägga vissa typer av brott 

som kan förknippas med hedersmotiv så som misshandel, våldtäkt och olaga hot. 

Utredningarna slumpades fram genom sökning i polisens databaser med hjälp av 

                                            
8 BRÅ – Konstaterade fall av dödligt våld s 6. 
9 HovR B 4651-02. 
10 Rikspolisstyrelsens slutredovisning av regeringsuppdrag IJ2007/349/JÄM, IJ2007/2249 JÄM s 31. 
11 BRÅ:s rapport 2012:1 Polisens utredningar hedersrelaterat våld. 
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relevanta sökord och polisens egen metod Patriark.12 Patriark är en checklista 

som hjälper polisen att utvärdera risken för att bli utsatt för hedersrelaterat våld. 

Trots att dessa utredningar inte specifikt riktar in sig på hedersmord ger de en 

indikation på att det både finns påtryckning från den rättspolitiska debatten och 

från verksamma myndigheter angående begreppen hedersmord, hedersrelaterat 

våld och hedersmotiv. 

 

2.3 Hedersvåld 
Sammantaget kan hedersrelaterat våld förklaras som ett brott i syfte att 

återupprätta heder.13 Detta brott riktas vanligen mot en släkting som enligt ett 

kollektiv/familj och deras hederskods uppfattning vanhedrat eller riskerar att 

vanhedra kollektivets/familjens heder.14 

Varifrån begreppet heder och dess normer har sitt ursprung finns det inget 

klart svar på.15 Dock är det konstaterat att hedersmord har funnits i århundraden, 

långt före många religioners tillkomst. 16  Det ger ett starkt stöd för att 

hedersrelaterat våld och hedersmord ej går att utreda utifrån endast religiösa, 

kulturella och traditionella aspekter. Idén om heder grundar sig ursprungligen i 

genus där den manliga sidan var heroisk, vacker och beundransvärd.17 Den 

kvinnliga hedern var däremot förknippad med skam.18 Då mannen står för den 

goda sidan av hedern och kvinnan för den dåliga kan det kännas motsägelsefullt 

att en mans heder till stor del är beroende av en kvinnas sexuella beteende. Om 

det redan är konstaterat att kvinnans heder är förknippat med någonting dåligt 

borde hon inte kunna försämra sin situation ytterligare genom att dra skam över 

sin heder. Man har dock sett att det funnits en sådan trend i mellanöstern och 

                                            
12 BRÅ:s rapport 2012:1 Polisens utredningar hedersrelaterat våld s 10. 
13 A st. 
14 Åklagarmyndigheten s 6. 
15 Wikan, U s 50. 
16 Pope, N s 19. 
17 Wikan, U s 49. 
18 A st. 
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Europa men också i andra regioner runt om i världen.19 För bara två decennier 

sedan rapporterades det om hedersmord i Grekland, Spanien och Italien.20 Om 

det i en hederskultur är så att en kvinna styr mannens heder så påverkar en 

kvinnlig familjemedlems uppförande och gärningar den manliga 

familjemedlemmen.21 En kvinna kan därför genom sina handlingar dra skam inte 

bara över sig själva utan över alla manliga släktingar och familjen i stort.22 Jag 

vill dock också påpeka att trots att det vanligaste offret för hedersrelaterat brott är 

flickor kan även pojkar vara offer. Enligt den årliga statistiken är två tredjedelar 

av mordoffer i Sverige män.23 Detta säger ingenting om antalet hedersrelaterade 

mord men kan ge en indikation på att även män utsätts för mord i hög 

utsträckning.  

Det är skammen och upprättandet av heder som driver de manliga 

familjemedlemmarna att utföra hedersrelaterat våld eller verkställa hedersmord.24 

De sociala reglerna kan även få kvinnliga familjemedlemmar att agera.25 Att 

förlora hedern som familj kan innebära att familjen blir utfryst från samhället.26 

En kvinna som är mor till flera barn måste tänka på de resterande barnens framtid 

i förhållande till det barn som eventuellt vill bryta sig fri från familjen. Om en 

person gjort att familjen tappat heder spelar det ingen roll om denne fryses ute, 

reser bort eller bryter med familjen. Skammen finns kvar tills blod har utgjutits. 

Detta kan vara en anledning till att inte bara manliga släktingar är en pådrivande 

faktor vid hedersmord. Det spelar heller ingen roll om det är mannen som är 

orsaken till skammen, exempelvis vid våldtäkt där mannen våldfört sig på 

kvinnan.27 Det är fortfarande kvinnan som dragit skam över familjen genom att 

ha blivit våldtagen. Om det finns en möjlighet att kvinnans beteende eller val av 

klädsel kan anses vara så utmanande att det triggat våldtäktsmannen att utföra 
                                            
19 Wikan, U s 49. 
20 Pope, N s 18. 
21 Wikan, U s 49. 
22 A a s 50. 
23 BRÅ – Konstaterade fall av dödligt våld s 6. 
24 Pope, N s 26. 
25 A st. 
26 A st. 
27 A a s 29. 
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gärningen, räcker den för att kvinnan i vissa länder ska dömas till döden. Det kan 

även räcka med rykten om att en kvinna är villig att ta män till sin säng eller att 

kvinnan blir kär i fel man. I ett fall i USA var det en man som drömde att hans 

fru var otrogen vilket ledde till att han mördade henne. Detta är exempel både 

vanliga och mindre vanliga hedersmotiv beroende på vart i världen personerna 

befinner sig eller från vilken hederskultur de tillhör.  

Vidare använder sig flera myndigheter i Sverige sig av egna definitioner av 

hedersvåld. Polismyndigheten, åklagarmyndigheten, rikspolisstyrelsen och 

socialstyrelsen använder följande definition: 

 

”Hedersrelaterad brottslighet är brott riktade mot någon – ofta en släkting – 

som, enligt gärningsmannens och övriga släktens uppfattning, riskerar att 

vanära eller har vanärat gärningsmannens, släktens eller gruppens heder, i syfte 

att förhindra att hedern skadas eller förloras alternativt för att reparera eller 

återställa den skada eller förlorad heder.”28 

 

2.4 Hedersmord 
I svensk rätt finns inget lagstadgat brott som definieras hedersmord. Istället 

tillämpas 3:1 BrB för alla typer av mord. Det finns inte heller en lagstadgad 

försvårande omständighet i straffmätningen som är relaterad till heder. I Sverige 

görs istället en bedömning i enlighet med hatbrott.29 Det innebär en särskild 

bedömning enligt en försvårande omständighet i 29:2 BrB där någon har starkt 

motiv att beröva någon annan livet som vid rasmord eller mord på grund av 

sexuell läggning. 

Enligt dansk rätt bedöms hedersmord genom 25:237 DSL som vilket mord 

som helst. Det finns ingen egen paragraf för hedersmord. Sedan den slutgiltiga 

domen för Ghazala Khan kom 2007 finns det dock en samhällsdiskussion om att 

                                            
28 BRÅ:s rapport 2012:1 Polisens utredningar av hedersrelaterat våld s 7-8. 
29 Utskottets överväganden 2012/13:JuU10 s 13-14. 



 

 11 

Danmark i princip har kriminaliserat så kallat hedersmord som en organiserad 

brottslighet.30 

I Sverige finns det inget prejudicerande rättsfall angående hedersmotivet och 

inom rättsväsendet har domstolarna varit mindre benägna att erkänna det 

hedersrelaterade motivet till mord vilket jag återkommer till. Det finns inga 

domskäl som definierar begreppen utan istället förklaras motivet på andra vis. 

Det första omtalade hedersmordet är mordet på Sara.31 Sara var en 15-årig flicka 

som blev strypt av sin äldre bror och kusin på väg hem från en fest. Hon ansågs 

leva ett för svenskt liv och genom det vanhedrat familjens heder. Båda pojkarna 

nekade till hedersmotivet och domstolen tog inte upp hedersmotivet varken vid 

ansvarsfrågan eller vid straffmätningen. 

Det mest omtalade hedersmordet i Sverige är hovrättsfallet om Fadime 2002.32 

Vad som gör detta mord så unikt var för att hon själv vände sig till media innan 

hon blev mördad och informerade om innebörden av hedersrelaterat våld och att 

hon var hedersmordshotad. Detta gjorde hon för att hon ansåg att hon inte fick 

den hjälp hon behövde av polismyndigheten. Enligt mig var det svenska 

samhället och sittande politikerna inte redo för denna typ av problematik och de 

misslyckades med att ge Fadime den hjälpt hon behövde.33 Att fäder mördar sina 

egna barn på grund av heder och stöttas av resterande familj skiljer sig från 

vanliga mord genom den nära relationen och den kollektiva karaktären. Att unga 

offer för hedersrelaterat hot och våld vänder sig till polisen och politikerna men 

att samhället inte lyckas skydda offren är ett hårt slag mot det samhällstrygga 

Sverige. Enligt mig är det är helt enkelt svårt att förstå ett hedersmords komplexa 

struktur om man inte har sett den innan varför en helhetsbild med tydlig 

definition behövs. När Fadime framträdde med hedersrelaterade problem var 

politikerna tvungna att agera och ta ställning. En rättspolitisk debatt startade men 

                                            
30 Wikan, U, Om heder s 105. 
31 RH 1998:8. 
32 HovR B 4651-02. 
33 Wikan, U, Om heder s 46. Dåvarande sittande integrationsministern Mona Sahlin sade sig att hon 
svikit Sveriges invandratjejer. 
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jag tror att kunskapen under debatten var dåligt underbyggd då rapporter om 

hedersrelaterade brott först skrivits efter mordet på Fadime.  

Fadime hade inlett ett förhållande med en svensk man och levde enligt sin 

familjs synsätt ett alltför västerländskt liv. Hon sköts till döds av sin far i Uppsala 

framför ögonen på sin mor och sina småsyskon. Fadern fälldes för mord till 

livstids fängelse i hovrätten trots försök att lägga skulden på en annan manlig 

släkting. Den yngre manliga släktingen var själv mitt uppe i en rättegång34 

angående sexuellt utnyttjande och lämnade inte de nya upplysningarna om att 

denne var inblandad i mordet på Fadime förrän i hovrätten i sin egen rättegång. 

Ytterligare påstod Fadime långt innan sin död att hennes bror var den som utsetts 

till hennes baneman, men att han inte klarade av uppdraget. 

I rättegången mot Fadimes far konstaterade hovrätten att utsagan om att det 

inte var fadern utan den yngre manliga släktingen som skjutit Fadime, kunde 

lämnas utan avseende. Historien var osannolik och stämde inte med andra 

vittnesutsagor och utredningen generellt. Ytterligare uttryckte Fadimes lillasyster 

i vittnesförhör att mordet skett genom påtryckningar från kollektivet på fadern att 

denne skulle likvidera Fadime. Under andra förhör uppkom denna fråga om 

kollektivets inblandning men varken tingsrätten eller hovrätten valde att lyfta 

fram problematiken om medverkansansvar vid mord med hedersmotiv. 

Efter Fadimemordet har det skett en utveckling av domstolarnas hantering av 

hedersmord vilket jag visar i nästkommande kapitel. Samtidigt skedde stora 

påtryckningar i samhället att arbeta förebyggande och utbildande om 

hedersrelaterat våld. Jag skulle därför vilja påstå att efter 2002 började 

domstolarna vara mer benägna att erkänna hedersmotivet och idag 2014 verkar 

HD ha en konkret uppfattning om vad hedersmotivet utgör vid så kallade 

hedersmord vilket jag också kommer visa i följande kapitel om erkännandet av 

hedersmotivet.35 

 

                                            
34 HovR B 8237-02. 
35 NJA 2011 s 254. 
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2.5 Erkännande av hedersmotivet 
Vad som skiljer hedersrelaterat förtryck mot annat förtryck är just att ett kollektiv 

eller en familjs status i hög grad är beroende av medlemmarnas sexualitet.36 Vad 

som skiljer hedersmord mot andra typer av mord är det bakomliggande 

hedersmotivet som jag förklarat i kapitel 2.2. Enligt mig grundar sig 

hedersmotivet också i brist på tron att alla människor är lika mycket värda och 

jämställda varandra. Detta rimmar illa med den svenska rättsstaten. Det finns till 

synes en allmän uppfattning om vad som är mord med hedersmotiv men det finns 

inga exakta riktlinjer för definition. Därav är det svårt att fastställa vad som utgör 

hedersmotiv vid mord.  

Ett flertal motioner lyfter fram och förespråkar en konkret hantering av 

hedersrelaterade brott. En motion37 ger förslag på att införa skam eller heder som 

en försvårande omständighet vid brott. Hatbrotten lyfts fram som förebild och 

hedersmotivet anses bör få ligga på samma straffvärdenivå. Ytterligare föreslås 

det att polisen skall införa en brottskod som anknyter till hedersmotivet. 

Motionen fick avslag med motivation att det redan pågår en straffrättslig 

utredning.38 Samtidigt i en annan motion39 efterfrågades större ansvar för den 

som stödjer det hedersrelaterade förtrycket men inte själv utför 

våldshandlingen. 40  Även denna motion avslogs med motivation av att 

straffrättsligt kan man använda sig av befintliga regler om medverkansansvar. 

Som jag förklarade i mordet på Fadime valde domstolen att inte ta upp 

medverkansansvaret för de som främjat mordet. Genom fler rättsfallsanalyser 

kommer jag kunna visa på att det inte är sista gången hovrätten väljer att 

antingen negligera eller helt bortse från vissa medverkande. 

Så tidigt som 1989 skedde det ett mord på en kvinna som hette Therese.41 Hon 

blev knivhuggen med en skruvmejsel och en kniv av sin make i samma lägenhet 

                                            
36 SOU 2014:6 s 256. 
37 2012/13:So542 Skam- eller hedersrelaterat våld och förtryck. 
38 Utskottets överväganden 2012/13:JuU10 s 13. 
39 2012/13:Ju394 Kriminalisera sexhandel. 
40 Utskottets överväganden 2012/13:JuU10 s 14. 
41 RH 1990:125. 
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som deras tre barn var närvarande i. Maken hävdade att det var Thereses sätt att 

inte följa deras kultur från hemlandet som fick honom att mörda henne. Han sade 

också uttryckligen att han ville bevara sin heder och att Therese borde vetat 

bättre då hon kom från samma kultur. Maken ville ha strafflindring då hans 

hedersrelaterade motiv var fullt acceptabelt i hans ursprungsland. Domstolen 

valde att inte ta upp hedersmotivet i domskälen utan höll sig till att det var den 

”kulturella bakgrunden” hos paret som var motivet.  

Några år senare skedde mordet på Maryam.42 Hon var en ung flicka som 

vanhedrat sin familj genom att bryta en förlovning med en man som familjen valt 

ut. Hennes far dödade henne och hans nya maka hjälpte till att begrava kroppen. 

Båda hävdade att det var deras kultur som fått dem att utföra gärningarna. 

Ytterligare sade de att Maryam hade vanhedrat familjens heder och att utan sin 

heder hade de ingenting. I båda dessa fall går det att utläsa i domskälen att den 

kulturella bakgrunden och levnadssättet hos gärningsmännen är motivet för 

morden. Trots att hedern benämns i förhör och att gärningsmännen själva anger 

heder som motiv väljer domstolarna att inte ta upp det i domskälen. 

I mordet på Sara 1998 uttalar sig inte domstolen heller om hedersmotivet utan 

håller sig till att kalla det ”kulturella livsmönster”. 43  Det går dock att utläsa ur 

domskälen att hedersmotivet är en indirekt faktor och ett strukturellt 

maktförfarande till mordet. Samma sak gäller för mordet på Fadime 2002 där 

”omständigheter av familjekaraktär” ansågs vara motivet.44 Det är först i det så 

kallade Högsbymålet som HD i princip erkänner hedersmotivet.45 Samtidigt 

uttrycker HD sig på ett sätt som ger en indikation på att domstolen har en 

uppfattning om vad som utgör hedersmord. 

 

”Kvar står de omständigheter som enligt hovrätten talade för att S.A. och L.A. 

var delaktiga i mordet, att M.A:s berättelse i rättegången framstod som påtagligt 

                                            
42 HovR B 1168-94. 
43 RH 1998:8. 
44 HovR B 4651-02. 
45 NJA 2011 s 254. 
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tillrättalagd och att den nya berättelsen stämmer avsevärt bättre med vad man 

har anledning att förvänta sig vid ett s.k. hedersmord.”46 

 

Citatet är taget ur sin kontext men omständigheterna är att sonen i en familj först 

tog på sig skulden för mordet på systern sedan tog han tillbaka erkännandet och 

angav föräldrarna som de riktiga gärningsmännen. Jag drar slutsatsen att det 

inom domstolsväsendet finns kännedom om att hedersmord utmärker sig. 

Samtidigt verkar det finnas en uppfattning om vad som innefattas och vad som 

inte innefattas i det hedersrelaterade motivet. Om så är fallet bör domstolen ha 

kännedom om hedersmotivets kollektiva karaktär vilket innebär att det inte alltid 

är gärningsmannen som är ensamt ansvarig. En konsekvens av att domstolen 

skulle särbehandla mord med hedersmotiv är att det inte är rättfärdigat då motivet 

inte är lagstadgat. Det finns inga krav på domstolen att beakta hedersmotiv vilket 

samtidigt ger en indikation på att de kanske inte heller bör göra det ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv. Att ha en domstol som på eget bevåg beaktar och tar 

ställning till motiv utan lag är inte heller önskvärt i ett rättssäkert 

domstolsförfarande. Samtidigt kanske det är domstolens ansvar att fastställa ett 

oklart rättsläge genom ett prejudicerande rättsfall om lag inte finna att tillgå. 

Konsekvenserna för medverkansansvaret när domstolarna inte erkänner 

hedersmotivet kan vara att de koncentrerar sig på enbart 

gärningsmannens/männens roll och förbiser ansvariga medverkande. 

Under två hedersmord 2012, Mariamordet och Manidjamordet uttrycker 

domstolen hedersmotivet mer som ett begrepp än någonsin tidigare.47 Uttalanden 

som ”syftet med mordet är hedersrelaterat”, ”gärningsmannen har klar 

anknytning till heder”, ”är kopplad till en familjestruktur” och ”motivet är att 

återupprätta familjens heder” är några förekommande uttalanden. På så vis anser 

jag att domstolsväsendet i Sverige har en uppfattning om vad som utgör 

hedersmotiv vid mord. Det torde innebära att de förstått sig på hedersmotivets 

kollektiva karaktär och hierarkin angående vem som är verklig gärningsman och 

                                            
46 NJA 2011 s 254. 
47 HovR B 334-13 och HovR B 905-13. 
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vem som kan anses vara medverkande. Trots detta har ingen domstol lyft fram 

eller försökt ställa anstiftare till ansvar. Jag är intresserad av att försöka ta reda på 

varför.  
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3 Straffrättsligt ansvar 

3.1 Introduktion 
I detta kapitel beskrivs vad straffrättsligt ansvar är i Sverige och Danmark. Jag 

vill för läsaren beskriva det rättsliga systemet för ansvarsfrågan och ansvar för 

gärningsmannen vid mord. Dessutom kan jag på ett komparativt sätt visa på 

likheter och skillnader mellan Sverige och Danmark. Jag ämnar även ge läsaren 

en kort översikt av det svenska och danska straffrättsliga systemet för att påvisa 

likheter mellan länderna som rättsstat. 

 

3.2 Straffrättsligt system 
Det svenska straffrättsliga systemet har ett rent allmänpreventivt syfte, att det ska 

förebygga och undvika av samhället skadliga beteenden.48 Även det danska 

straffrättsliga systemet bygger på allmänpreventiva teorier.49 På så vis vill båda 

länderna avskräcka sin befolkning från handlingar som strider mot en rättsstats 

grundläggande principer. Det svenska systemet bygger på de allmänna 

principerna som identifierar en rättsstat och likaså präglas det danska system av 

principerna. Kriminalisering utgår således främst från legalitestprincipen som 

stadgar att straff endast kan ges om det finns stöd i lag.50 

Svensk straffrätt kan sägas beskriva förhållandet mellan staten och den 

enskilda individen och behandlar brott och dess konsekvenser. Inom det 

straffrättsliga systemet har ordalydelsen för brott och straff en systematisk 

funktion vari de även har en rent formell definition. Vad jag menar är att 

begreppens definitioner är strikta i juridisk mening. Brott definieras som en 

gärning enligt 1:1 BrB och är beskriven i lag eller författning och som har ett 

straff som är föreskrivet i brottsbalken.51 Detta betyder att en gärning enbart är 

brottslig om den följs av ett straff som är uppräknad i BrB, alltså är brottet i sig 

                                            
48 Asp, P, m.fl. s 31. 
49 Greve, V, Straffene s 36. 
50 Asp, P, m.fl. s 45. 
51 A a s 15-17. 
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högst beroende av straffet. Ett straff är enligt brottsbalken böter eller fängelse. I 

dansk rätt står den formella definitionen av straff att finna i 6:31 DSL som stagar 

att de almindelige straffe er fængsel og bøde, precis som i svenska BrB. Påföljd 

är vidare ett begrepp som tillämpas frekvent inom svensk och dansk straffrätt och 

kallas för strafferetlige restfølger i Danmark. 52  Begreppet omfattar dels 

definitionen straff, alltså böter och fängelse och dels de påföljder som inte är 

straff enligt brottsbalkens mening så som villkorlig dom och skyddstillsyn med 

flera.53 

Den danska straffrätten handlar precis som i svensk straffrätt om statens 

förhållande till den enskilda individen. De allmänna reglerna för det danska 

straffrättsliga systemet står att finna i DSL. Den danska straffrätten behandlar i 

princip alla brott lika i systemet oavsett grad på brottet. På så vis kan alla 

förbrytelser och brott behandlas under DSL.54 Som jag förstår det betyder det att 

ett brott är ett brott vilket kan falla in under DSL. Det är under straffmätningen 

som brottets grad bestäms. 

Sammanfattningsvis så är Danmarks och Sveriges straffrättsliga system 

uppbyggt på samma sätt, styrs av samma grundläggande principer och har 

samma syfte. För att utdöma straff krävs lagstöd. Både BrB och DSL är 

uppbyggt på samma vis. Skillnader är att dansk straffrätt behandlar alla brott lika 

medan i Sverige görs skillnad på brottstyp och vilken grad den har.  

 

3.3 Straffrättsligt ansvar 
När någon gör en lagstadgad kriminell gärning kan ansvar för denna typ av 

beteende eller handling utkrävas. Kriminaliseringens syfte är att verka 

avskräckande och ger en signal om att dessa beteenden och handlingar ej är 

socialt accepterat i samhället.55  

                                            
52 Greve, V, Straffene s 14. 
53 Asp, P, m.fl. s 15-17. 
54 Langsted, L.B, m.fl. s 19. 
55 Asp, P, m.fl. s 39. 
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Vid hedersmord är det många gånger så att gärningsmannen som faktiskt utför 

mordet inte handlat ensam. Hela familjer och dess vänner kan vara inblandade i 

ett hedersmord och ansvar bör kunna aktualiseras. I svensk rätt kan ingen annan 

än den som faktiskt dödar en annan människa dömas för mord och ta ansvar som 

gärningsman. Det finns dock medverkansansvar att utkräva för de personer som 

kanske inte höll i kniven men som främjat så att mordet kunnat ske. Enligt 

svensk doktrin finns det både en rättspolitisk diskussion om att tillämpningen av 

mer vidsträckta medverkansregler behövs och en diskussion om att reglerna i 

praktiken verkligen tillämpas i den omfattning de var tänkta för.56 Detta ger en 

indikation på att ansvarsreglerna i svensk rätt antingen inte tillämpas korrekt eller 

inte tillämpas alls. 

Straffansvarets inträdande sker enligt dansk rätt på samma sätt som den 

svenska. Ansvar krävs av den som genom underlåtenhet låter brott ske eller 

genom att utföra en gärning som är straffbar enigt DSL.57  I dansk rätt är det idag 

möjligt att utkräva ansvar i den utvidgade ansvarskretsen även för ett brott som 

begåtts av en annan.58  

 

3.4 Straffrättsligt ansvar för gärningsman 
I svensk rätt delas rollerna upp i gärningsman och medverkande. Det kan finnas 

intresse av att förstå hur denna bedömning går till. I dansk doktrin delas det 

straffrättsliga ansvaret in i formel typicitet, retsstridighed och skyld.59 Formel 

typicitet kan ses som ett formellt krav eller den objektiva sidan i bedömningen. 

Retsstridighet innebär att det görs en bedömning om det föreligger objektiva 

ansvarsfrihetsgrunder. Detta kan innebära att även om gärningen är 

ansvarsbefriande går det att kräva ansvar av gärningsmannen. Detta sker om 

gärningen är rättsstridig. Omvänt kan en gärningsman trots det formella kravet 

anses ursäktad och gå fri från ansvar. Då föreligger trots det formellt kravet en 

                                            
56 Asp, P, m.fl. s 425. 
57 Greve, V & Vestergaard, J s 152. 
58 A st. 
59 Waaben, K, del 1 s 64-65. 
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materiell avvikelse i gärningsbeskrivningen. I svensk doktrin finns liknande 

uppställda krav där den objektiva bedömningen utgår från den otillåtna gärningen 

och vidare in på den subjektiva sidan, personligt ansvar. En gärning måste 

uppfylla vissa rekvisit och gärningsmannen måste uppfylla vissa rekvisit för att 

bli utpekad gärningsman. Strukturen kan se ut på följande sätt: 

 

Straffrättslig ansvarsmall för brott60 

A. REKVISIT FÖR OTILLÅTEN GÄRNING 
A1 Brottsbeskrivningsenlighet 

(a) rekvisiten i en enskild straffbestämmelse eller rekvisiten i en osjälvständig 
brottsform är uppfylld 

(b) vid bedömningen om så är fallet måste allmänna principer och läror beaktas; 
framför allt måste kontrolleras: 

- att kravet på gärningsculpa är uppfyllt, 

- att det inte föreligger några nationella begränsningar, samt (vid brott förövade genom 
underlåtenhet) 

- att de särskilda villkoren som gäller vid underlåtenhetsansvar är uppfyllda 
A1 Frånvaro av rättfärdigande omständigheter 

(a) gärningen är inte rättfärdigande med stöd av någon undantagsregel 

(b) gärningen är inte tillåten med stöd av allmänna principer som social adekvans 
B. REKVISIT FÖR PERSONLIGT ANSVAR 
B1 Det allmänna skuldkravet 

(a) gärningen har begåtts uppsåtligen, eller 

(b) (om oaktsamhetsansvar särskilt föreskriver) av oaktsamhet 
B2 Frånvaro av ursäktande omständigheter 

(a) gärningen är inte helt ursäktad på grund av någon undantagsregel som tar sikte på 
gärningsmannens ansvarsförmåga 

(b) gärningen är inte helt ursäktande med stöd av undantagsregler om frivilligt 
tillbakaträdande 

 

                                            
60 Asp, P, m.fl. s 66. 
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Mallen skall ses som ett komplement till utredandet om det förövats ett brott och 

är ej uttömmande utan ska ge en översikt.61 I Sverige tillämpas skuldprincipen 

vilket betyder att för att utkräva straffansvar krävs överträdelse av straffbud och 

skuld. Skuldformerna är uppsåt och oaktsamhet. Oaktsamheten kan ske antingen 

medvetet eller omedveten vilket är insett eller borde ha insett risken för att 

följdens förverkligande. 

Skyld är i dansk rätt den subjektiva sidan, det personliga ansvaret. För 

skuldkravet i den subjektiva bedömningen skiljer man tilregnelse och 

tillregnelighed, tillräknande respektive tillräknelighet. Tillregnelighed står inte 

att finna i svensk rätt. Tillregnelighed krävs för straffrättsligt ansvar och innebär 

att en person måste anses psykiskt normal samt uppnått en viss mognad för att 

kunna bli straffrättsligt ansvarig. På så vis kan psykiskt handikappade barn frias 

från ansvar enligt 25:15-16 DSL. 

Tilregnelse föreligger om gärningsmannen har personligt ansvar och delas upp 

i uppsåt och oaktsamhet. Detta stämmer väl överens med den svenska 

bedömningen. Straffrättsligt ansvar kan uteslutas om det finns brist i 

tillregneligheden eller om det de facto ej föreligger uppsåt eller oaktsamhet. Vid 

jämförelse med svensk rätt kan ansvar endast uteslutas om det ej föreligger 

uppsåt eller oaktsamhet.  

Sammanfattningsvis krävs det uppsåtligt handlande om inget annat föreskrivs 

för att bli straffrättsligt ansvarig inom svensk och dansk rätt. Trots att 

bedömningarna skiljer sig från varandra är frågan om det i praktiken blir någon 

skillnad. Min slutsats är att förfarandet att identifiera gärningsmannen är samma i 

båda länderna, eller ger i vart fall samma resultat. 

 

  

                                            
61 Asp, P, m.fl. s 58 och 66. 
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4 Medverkansansvar 

4.1 Introduktion 
I detta kapitel vill jag beskriva de svenska och danska medverkansreglerna. Jag 

kan precis som i föregående kapitel på ett komparativt sätt visa på likheter och 

skillnader mellan Sverige och Danmark. Jag ämnar visa vilka mekanismer som 

skiljer de svenska och danska medverkansreglerna. Medverkansreglerna belyses 

delvis genom lag och delvis genom tillämplighet i rättsfall. 

 

4.2 Osjälvständiga brottsformer 
De osjälvständiga brottsformernas definition inom svensk rätt kan sägas vara 

beroende av varje enskild straffbestämmelses brottsbeskrivning.62 Brottsformer 

utmärker sig genom gärningar som är på väg att fullbordas och som är brottsliga 

så som försök, förberedelse och stämpling. Sedan finns det brottsformer som är 

för gärningarna: medverkan, underlåtenhet att avslöja brott samt underlåtenhet att 

hindra brott.63 Precis som i svensk rätt existerar de osjälvständiga brottsformer i 

dansk rätt. De utgörs av forsøg och medvirken.64 Medvirken i sin tur är enligt 

4:23 DSL kategoriserat i tre olika former, tilskyndelse, råd och dåd. 

Här nedan beskriver jag den osjälvständiga brottsformen medverkan och hur 

den förekommer i svensk och dansk rätt.  

 

4.2.1 Medverkan 

Medverkansreglerna stadgas i 23:4 BrB. Paragrafen stadgar att inte bara den som 

utför en brottslig gärning ska dömas till ansvar utan även att den som främjar 

gärning med råd eller dåd också kan hållas ansvarig. Det måste vara fängelse 

föreskrivet för den straffbelagda gärningen. I svensk rätt är medverkan en 

osjälvständig brottsform till mord och utmärker sig genom att en person eller 

                                            
62 Asp, P, m.fl. s 396. 
63 A a s 61. 
64 Waaben, K, del 1 s 210 och 234. 
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personer på något sätt bidrar till att mordet faktiskt skett. I mordet på 20-åriga 

Abbas skedde detta.65  Familjens överhuvud, vilket var fadern i detta fall, 

uppmanade en son till att utföra mordet och bestämde även hur mordet skulle 

begås. I detta fall vägrade sonen utföra mordet varpå fadern utförde gärningen 

istället. Sonen dömdes till medverkan då han hämtat en kniv på uppmaning av 

fadern. Enligt svensk rätt är varje person som medverkar till brottet, om brottet är 

kriminaliserat, självständigt ansvarig.66 

Inom dansk rätt finns det tre olika former av medverkan. Tilskyndelse, råd och 

dåd vilket stadgas i 4:23 st 1 DSL. Jag redan nämnt att 4:23 DSL inte alltid 

tillämpas för att döma till ansvar i dansk domstol. Om personerna uppfyller 

brottsbeskrivningen var för sig görs ingen skillnad på om någon av dem är 

medverkande.67  

Ramen för den svenska ansvarsfrågan är att medverkande måste främjas med 

råd eller dåd. Med främjande kan innebära obehövligt medverkan, endast deltagit 

eller styrkt gärningsmannen med sin blotta närvaro.68 Detta sker genom anstiftan 

eller medhjälp enligt 23:4 st 2 BrB. Definition av anstiftan är när någon gör 

någonting för att förmå gärningsmannen att begå gärningen, där ibland genom att 

psykiskt påverka denne.69 Det bör räcka med att en person har uppsåt vid anstifta 

av någon annan att utföra mordet och de andra i samråd främjat. 70  Vid 

hedersmord där en yngre familjemedlem tar på sig skulden för att få lägre straff 

bör anstiftan vara tillämplig om det går att bevisa.71 Medhjälp kan sägas utgöra 

råd eller uppmuntran som kan ske både psykiskt och fysiskt.72 Tidsmässigt kan 

främjandet ske före och under tiden men inte efter att brottet avslutats.73 En 

anstiftare eller medhjälpare kan få samma straff som gärningsmannen. 

                                            
65 NJA 2011 s 254. 
66 Asp, P, m.fl. s 425 
67 Waaben, K, del 1 s 238. 
68 Asp, P, m.fl. s 438. 
69 NJA 1999 s 561. 
70 Asp, P, m.fl. s 415. 
71 NJA 2011 s 254. 
72 Asp, P, m.fl. s 441. 
73 A a s 439. 
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Enligt dansk rätt är det straffansvar för alla som tar del av en lagöverträdelse och 

dansk huvudregel är att ramen för ansvarsfrågan ser likadan ut oavsett om en 

person är gärningsman eller medverkande. 74  Enda undantaget är om 

lagöverträdelsen skett med oaktsamhet istället för uppsåt.75 Resultatet är att i 

dansk rätt görs ingen egentlig distinktion av gärningsman och medverkande.76  

Tilskyndelse innefattar när någon genom ord, uppmuntran, frestelse, beordrar 

eller lurar en annan till att uträtta en straffbar gärning.77 I begreppets tolkning 

ingår även att ge annan hjälp genom att låna ut redskap som denne använder i 

brottet.78 Anstiftan är den grövsta graden för tilskyndelse och uttryckligen väcker 

tanken på att begå brott hos annan.79 Råd innebär att en person ger annan 

upplysning och/eller vägledning om förhållanden som påverkar brottet.80 Dåd 

omfattar i princip alla handlingar och gärningar som görs i förberedande syfte 

eller verksättande syfte.81 

Enligt svensk rätt krävs det för den medverkandes personliga ansvar att 

främjandet sker med uppsåt eller oaktsamhet och att det hänför sig till både 

medverkansobjektet och medverkansgärningen. 82  I första hand ska den 

medverkande dömas för anstiftan och i andra hand för medhjälp men ibland kan 

även en person som inte är strikt gärningsman dömas som gärningsman genom 

utvidgat gärningsmannaskap.83  Personen skall i sådana fall kunna sägas ha 

medverkat till brottet i den utsträckningen att denne i praktiken kan sägas vara 

gärningsman.84 För att göra resonemanget tydligare hänvisar jag till kapitel 4.6 

och punktlistan punkt (VII) om omrubricering av rollen som gärningsman och 

medverkande. Ytterligare viktigt att komma ihåg angående medverkansansvar är 

                                            
74 Waaben, K, del 1 s 236. 
75 A st. 
76 A st. 
77 A a s 238. 
78 A st. 
79 A st. 
80 A st. 
81 A st. 
82 Asp, P, m.fl. s 444. 
83 A a s 446. 
84 NJA 1966 s 299. 
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att den är självständig och således krävs inte att det finns en dömd 

gärningsman.85 

 

4.3 Medverkans utveckling 
Vid brott tittar man först på om det skett en brottsbeskrivningsenlig gärning 

enligt BrB eller om det begåtts en osjälvständig brottsformsgärning. Detta sker 

genom allmänna straffrättsliga principer, tolkning och tillämpning. 86  Att 

kriminalisera åsikter, avsikter och beslut skulle således vara alltför godtyckligt, 

de måste resultera sig i någon typ av konkret handlande. I svensk rätt blir en 

gärningsman ansvarig för sina egna gärningar och om annat skulle vara fallet 

skulle det strida mot Sveriges allmänna rättsstatliga principer.87 Det finns dock 

brott som begås av flera personer och de i sin tur kan ha olika roller under 

gärningen. Om flera personer begått ett brott tillsammans eller i samförstånd kan 

de enligt lag betraktas som gärningsmän i strikt mening.88 

Personer som på annat sätt medverkat till brott ska inte kunna kringgå 

lagstiftningen utan de kan då fällas för de osjälvständiga brottsformerna istället. 

Trots att ansvaret delas upp i gärningsman och medverkande finns det ingen 

tydlig gräns då medverkansreglerna kan inkludera gärningsman också. 89  I 

förarbeten kan utläsas att det är upp till rättstillämparen att avgöra vem som har 

vilken roll. 90  Det verkar dock som att HD anser att gränsen mellan 

gärningsmannaskap och medhjälp är svår att dra och därmed är det oklart vart 

gränsen faktiskt går.91 

Innan 1949 dömdes en i dag medverkande för delaktighet i Sverige.92 Detta 

krävde att någon annan gjort sig skyldig till brott för att man skulle bli ansvarig 

eller att ansvaret var accessoriskt till annans brottsliga gärning. Den accessoriska 

                                            
85 Asp, P, m.fl. s 449. 
86 A a s 69 och 71. 
87 A a s 72. 
88 SvJT 2010 s 917. 
89 Ds 1993:15 s 12. 
90 SOU 1944:69 s 90. 
91 NJA 2006 s 535. 
92 Asp, P, m.fl. s 425. 



 

 26 

bedömningen ansågs dock för godtycklig, exempelvis kunde en medverkare gå 

fri om gärningsmannen saknade uppsåt men idag är medverkansansvaret som 

sagt självständigt. 93  På grund av detta utvecklades det en lära medelbart 

gärningsmannaskap genom prejudicerande praxis och doktrin.. 94  Medelbart 

gärningsmannaskap kan beskrivas som att anstiftaren döms som gärningsman då 

den medelbara jämförts som ett viljelöst redskap. 95  Efter 1949 då den 

accessoriska bedömingen slutade tillämpas förvann också behovet av medelbart 

gärningsmannaskap. 

Den accessoriska bedömningen avskaffades men skillnaden mellan 

gärningsman och medverkande finns kvar. Det är upp till rättstillämparen att 

avgöra vem som är gärningsman och medverkande. Det krävs självklart att en 

medverkande deltagit i utförandet av brottet för att om rättstillämparen finner det 

naturligt, dömas som gärningsman.96 Att det ska finna sig naturligt tycker jag kan 

beror på om man kan bevisa att medverkande faktiskt utfört en otillåten gärning 

eller främjat ett brott. 

I dansk rätt stadgas det i 25:23 DSL att medverkan är kriminaliserat samt att 

det gäller för en utvidgad krets av personer om det skett genom påskyndande, råd 

eller dåd. För danskt medverkansansvar görs ingen accessorisk bedömning alls. 

Detta innebär att varje person betraktas som ett självständigt ansvarssubjekt med 

förutsättning i att denne varit delaktig i ett straffbart händelseförlopp som 

utmynnar i att en brottslig gärning begåtts. Danska rätt gör ingen distinkt skillnad 

på gärningsman och olika medverkansformer. Straffansvar kan utkrävas av alla 

som medverkat till att ett brott begåtts och samma straffskala gäller för alla.97 I 

praktiken har detta lett till att 23:1 DSL ej åberopas i danska domar förutom när 

den ligger till grund för straffnedsättning eller eventuell straffrihet.98 Detta gör att 

alla personer som är inblandade i ett brott utreds och bedöms enskilt och rättvist 

om det exempelvis föreligger förmildrande omständigheter för vissa personer. 
                                            
93 Asp, P, m.fl. s 425. 
94 A a s 435. 
95 A st. 
96 SOU 1944:69 s 92-93. 
97 Waaben, K, del 1 s 236 
98 A a s 236-237 
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Jag anser att detta är den lagstadgade anledningen till att Danmark vid mordet av 

Ghazala Khan kunde fälla en hel familj för mord och under samma 

brottsrubricering trots att det endast fanns en utpekad gärningsman enligt svenska 

mått.   

 

4.4 Medgärningsmannaskap 
Medgärningsmannaskap infinner sig när flera personer gemensamt agerat till att 

utföra en brottslig gärning.99 Detta skedde i mordet på Sara vilket jag tagit upp i 

kapitlet 2.4.100 Det var fastställt att två personer gemensamt dödade Sara och 

därför blev de dömda som medgärningsmän. Om varje person uppfyller ett brotts 

rekvisit på egen hand blir således inte medgärningsmannaskap tillämpligt utan 

var person för sig döms som gärningsman. I de fall där medverkande person inte 

uppfyller brottets rekvisit självständigt men den brottsliga effekten är fullbordad 

av någon annan, eller möjligen av alla deltagande, är medgärningsmannaskap 

tillämpligt. 

Det är upp till rättstillämparen att avgöra när det ter sig naturligt att bedöma 

vem som är gärningsman. På så vis finns det inga krav på att en gärningsman 

faktiskt har deltagit vid utförandet av brottet. Om rättstillämparen anser det 

naturligt kan även anstiftare vara gärningsman. Även om det är upp till 

rättstillämparen så föregår bedömningen av rättspraxis. För att betraktas som 

medgärningsman måste du ha medverkat till brottet i sådan hög grad att du kan 

betraktas som gärningsman.101 Vad jag menar är att i Sverige har praxis redan 

bestämt riktlinjerna för vem som kan vara gärningsman och medgärningsman. 

Det skulle vara svårt för rättstillämparen att idag döma en person till 

gärningsman som enbart agerat som chaufför vid ett mord. Denne borde 

rimligtvis dömas för medverkan. Enligt mig borde rättstillämparen teoretiskt sett 

kunna döma en chaufför som medgärningsman till mord om de anser att denne i 

så hög grad kan anses ha medverkat till mord och om det skett i samverkan. Det 

                                            
99 SOU 1996:185 s 182. 
100 RH 1998:8. 
101 NJA 2006 s 535. 
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finns praktiska hinder enligt satta prejudikat i Sverige men egentligen inga 

teoretiska. Detta torde göra att svensk och dansk rätt inte nämnvärt skiljer sig åt 

angående rättsreglerna för medverkan med utgångspunkt i domen för mordet på 

Ghazala Khan. Teoretiskt skulle en sådan dom kunnat falla i Sverige. Danmark 

utnyttjade dock sina regler till maxgränsen när de dömde alla nio tilltalade för 

mord. Detta skulle i praktiken aldrig kunna ske i Sverige enligt gällande 

rättspraxis.  

 

4.5 Bedömning av medverkansansvar 
Att fastställa medverkan och utesluta den bör vara medverkansreglernas syfte. 

Nedan återger jag från svensk doktrin en punktlista som kan beskriva hur 

medverkansläran går till teoretiskt. Den är dock inte uttömmande utan ska ses 

som en hjälp till förståelse av medverkansreglerna.102  

 

Punktlista över medverkansläran103 

(I) Sortera ut vilka som kan dömas som (med)gärningsmän (i strikt 

mening) enligt ett självständigt straffbud och övriga medverkande. 

(II) Konstruera ett medverkansobjekt – detta består av den otillåtna 
gärningen som gärningsmannen (eller gärningsmännen) begår. 

(III) Konstruera med utgångspunkt i tillgängliga medverkansobjekt den 

eller de medverkandes otillåtna gärningar 

Kontrollera om det, genom att ”plocka rekvisit” från någon som 

medverkar enligt (III), är möjligt att konstruera ytterligare 

medverkansobjekt. 

(V) Utred gärningsmannens personliga ansvar (motsvarande fast för 

den/de medverkande). 

(VI) Utred den eller de medverkandes personliga ansvar (motsvarande 

fast för den/de medverkande). 

                                            
102 Asp, P, m.fl. s 430-431. 
103 A st. 
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(VII) Överväg om möjligheten till omrubricering bör utnyttjas.  

 

Genom att gå igenom listan blir det tydligt att man i svensk straffrätt utgår man 

från att det finns en gärningsman eller flera gärningsmän och att alla andra kan 

vara medverkande. Det är punkt (VII) jag finner mest intressant då det där går att 

omrubricera rollerna. Om det vid en utredning framkommer att det är en familjs 

överhuvud som beordrat och planerat ett mord och att en ung familjemedlem 

tvingats utföra mordet kanske är den verkliga gärningsmannen är familjens 

överhuvud. En familjs överhuvud brukar som jag förstår det i regel vara den 

äldsta manliga familjemedlemmen. Det svenska rättssystemet tar genom 

omrubricering hänsyn till att så kan vara fallet. Yngre familjemedlemmar kan 

vara extremt mottagliga för påverkan av äldre speciellt om de lever i en kultur 

där de äldres handlingar och åsikter värderas högt.104 Punktlistan här ovan kan i 

sin tur sättas i relation till ansvarsbedömningen för gärningsman och 

medverkande.105 Det är samma princip bakom bedömningsmallen här nedan som 

för gärningsman vilket jag beskrivit i kapitel 3.4 men jag tar upp den igen för att 

visa relationen av punktlistan och medverkansansvar. 

 

Bedömningsmall för ansvar vid brott106 

Gärningsmannen Den medverkande 
A.) Otillåten gärning 

Brottsbeskrivningsenlighet 

Frånvaro av rättfärdigande omständigheter 
= steg (II) 

A.) Otillåten gärning 

Främjande av medverkansobjektet 

Frånvaro av rättfärdigande omständigheter 
= steg (III) 

B.) Personligt ansvar 

Uppsåt/oaktsamhet 

Frånvaro av ursäktande omständigheter = 
steg (V) 

B.) Personligt ansvar 

Uppsåt/oaktsamhet 

Frånvaro av ursäktande omständigheter = 
steg (VI) 

 

                                            
104 HovR B 334-13. 
105 Asp, P, m.fl. s 431. 
106 A st. 
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Vad punktlistan och bedömningsmallen har för syfte är att försöka hjälpa till att 

fastställa om det begåtts ett brott och om den medverkandes ansvar är relaterad 

till gärningsmannens otillåtna gärning.107 Utredare går igenom varje steg för varje 

individ för att fastställa vem som gjort vad och vilken roll de kan rubriceras med. 

I brottsbalken innehåller straffbestämmelserna en beskrivning av varje 

gärningstyp och den är förbunden till en given straffskala.108 Beskrivningen anger 

uppställda rekvisit för var brottstyp. I Sverige talar man inom straffrätten om 

uppnådd brottsbeskrivningsenlighet som innebär att en handling eller 

underlåtenhet ska nå upp till uppställda krav för att uppfylla 

brottsbeskrivningsenlighet. 109  Krav på brottsbeskrivningsenlighet kan även 

uppfyllas om en person utför en osjälvständig brottsform. I mordet på Ghazala 

Khan dömdes nio personer för mord trots att flera av personerna enligt svensk 

rätt endast medverkat till mordet. I Sverige kan man inte dömas för mord o man 

medverkat till mord. Man döms då istället som medverkande till mord. Detta för 

att i Sverige görs en distinkt skillnad på gärningsman och medverkande genom 

att 23:4 st 2 BrB stadgar att den som inte är att anses som gärningsman ska 

dömas som medverkande. 

Det finns ingen straffrättslig skillnad att dömas som gärningsman vid mord och 

medverkande till mord i Sverige. Vad jag menar är att i Sverige blir du dömd för 

dina egna handlingar. Om du ansetts medverkat till ett mord i hög grad kan du 

dömas till samma straff som gärningsmannen. Sedan finns det försvårande och 

förmildrande omständigheter som kan höja och sänka straffmätningen men detta 

är en fråga för straffmätningen och inte ansvar.  

 

  

                                            
107 Asp, P, m.fl. s 431. 
108 A a s 60. 
109 A st. 
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5. Ansvarsbedömning 

5.1 Introduktion 
Detta kapitel har som uppgift att utforska hur den straffrättsliga 

ansvarsbedömningen går till enligt svensk och dansk praxis. Det är också här det 

danska rättsfallet om Ghazala Khan analyseras.110 Jag ämnar att med hjälp av 

rättsfallsanalyser ge läsaren en inblick i de omständigheter som är relaterade till 

hedersmotiv och som domstolen beaktar vid ansvarsfrågan. Samtidigt vill jag 

peka ut skillnaderna mellan det danska och de svenska rättsfallen. 

 

5.2 Vem kan hållas ansvarig 
Vad som krävs för att straffrättsligt ansvar ska vara aktuellt vid hedersmord är 

enligt mig svårt att utröna. Vem är egentligen gärningsman och vem är 

medverkare? Det kan vara svårt att fastställa vem som hade vilken roll och ännu 

svårare är det att bevisa allas roller. I mordet på Sara bestämdes det att ansvaret 

låg på två gärningsmän.111 Sara mördades av sin bror och kusin då de ansågs 

gemensamt lagt en livrem runt hennes hals och dragit åt vilket ledde till hennes 

död. Det var dock i tingsrätten utrett att kusinen var den som faktiskt lade snaran 

om Saras hals och att de sedan tillsammans drog åt. Domstolen fann att det inte 

rådde någon tvekan om att brodern medverkat till gärningen i så hög grad att 

denne också skulle dömas som gärningsman. Hovrätten uppger i sin bedömning 

att det också är utrett att pojkarna påverkats av äldre manliga släktingar angående 

känslan av att ha blivit kränkt av Saras levnadssätt. Det var Saras far och hans 

fyra bröder som alltjämt bodde i sitt hemland. Detta är en av de utmärkande 

faktorerna vid hedersmord, det kollektiva beslutet och planläggningen. 

Domstolen tar inte vidare upp denna omständighet angående ansvarsfrågan. 

Varför så är fallet kan bero på flera faktorer men kan ligga i bevissvårigheterna 

vid anstiftan och medverkan. Hur ska en domstol kunna döma någon utan bevis? 

                                            
110 H.D. 28. Februar 2007, 351/2006. 
111 RH 1998:8. 
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Det skall de ej göra och så måste det vara i en rättssäker domstol. Jag ställer mig 

dock frågande till domstolens tystnad angående ansvarsrollen för anstiftare. Jag 

anser att om det är fastslaget att gärningsmännen påverkats av andra bör detta 

utredas närmare. I vart fall uppmärksammas då det är relevant för motivet till 

mordet. Att man inte har gjort det kan antingen betyda att det inte finns bevis att 

föra utredningen vidare eller att personernas handlingar inte utgör brott. 

 

5.3 Bytta ansvarsroller 
Ett fall som beskriver problematiken kring olika ansvarsroller är mordet på 

Abbas där en hel familj på fyra personer häktades som misstänkta i första 

skedet.112 Abbas Rezai blev förälskad i en flicka som heter Zahra vars föräldrar 

kontrollerade hennes livsstil. Hon valde att rymma och Abbas hjälpte henne 

varpå hon kom att bo hos honom under en viss tid. Under denna period försökte 

Zahras familj få hem henne genom att besöka lägenheten hon och Abbas vistades 

i. De försökte med hot och intrång. Abbas och Zahra vände sig till socialtjänsten 

och blev lovade hjälp varpå de åkte till flickans familj. Socialtjänsten lämnade 

dem där i tron att de skulle kunna lösa konflikten. Samma dag torterades och 

mördades Abbas av Zahras familj. Zahra själv blev drogad och hölls mot sin vilja 

instängd i lägenheten bredvid. Hon var dock närvarande vid själva mordtillfället 

och åklagaren valde att häkta henne också men utredningen lades ned kort 

därefter.  

Fader, modern och sonen anhölls i första hand för mord i samförstånd, i andra 

hand åtalades fadern och modern för anstiftan och medverkan till mordet. Det 

som är intressant i detta fall är att den yngsta sonen i familjen tog på sig ansvaret 

för mordet vilket är en av de komplicerade faktorerna vid hedersmord. När sonen 

blev dömd tog han tillbaka sitt påstående och uppgav sina föräldrar som de 

verkliga mördarna. Resning beviljades och HD återförvisade fallet till HovR.113 

Pojken angav att föräldrarna hade tvingat honom att bära skulden då han var 

yngst och skulle få lägst straff. Dels fanns det fingeravtryck på mordkniven och 
                                            
112 NJA 2011 s 254. 
113 HovR B 1338-11. 
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basebollträt som använts och dels fanns det foton på sonen när denne poserar 

med kniv vid kroppen. Hovrätten konstaterade att det enligt bevis fanns tecken 

på att det var flera gärningsmän och att fynd på platsen inte stämde överens med 

sonens berättelse. Föräldrarna dömdes i resningsfallet för mord till fängelse i tio 

år.  

Utredningen kan ej slå fast att Abbas död var planlagd av flickans föräldrar 

men omständigheterna innan mordet ger en bild av att föräldrarna var beredda att 

bruka våld på grund av heder. Både åklagaren och familjemedlemmar har gjort 

gällande att det är ett hedersmord vilket många andra vittnesutsagor också 

antyder.  

I resningsfallet utreds sonens inblandning återigen och istället för att bli 

ansvarig för mord döms han för medhjälp till mord. Detta för att han hämtat en 

kniv på uppmaning av fadern med vetskap om vad den skulle användas till. De 

förmildrande omständigheterna gör att han döms till sluten ungdomsvård i ett år 

och fyra månader. Vad jag vill visa med mordet på Abbas är att domstolen har 

vissa problem med att bevisa ansvaret för gärningsmännen. I första fallet där 

sonen blir skyldig för mord visar bevisen i utredningen på att det måste finnas 

mer än en gärningsman. Trots detta fälls enbart sonen och föräldrarna går fria i 

hovrätten. Både hovrätten och tingsrätten finner att det inte är ställt utom allt 

rimligt tvivel att föräldrarna anstiftat eller medverkat.114 Det fanns nämligen en 

misstanke om att andra släktingar varit närvarande. Jag vill förtydliga igen att 

detta fall beviljades resning och kan inte anses vara gällande rätt men samma 

bevisning användes i resningsfallet där föräldrarna blev dömda varför jag väljer 

att ta upp det här. 

Mordet har typiskt hedersmotiv och följaktligen hedersrelaterade 

komplikationer som den kollektiva karaktären. I resningsfallet påstår sonen att 

han ej var inblandad i planeringen av mordet utan att han tvingades i stundens 

hetta att agera som gärningsman. Vidare ansåg HD vid resningsansökan att 

fortsatt rättegång mot föräldrarna var viktig för att reda ut de olika rollerna vid 

mordet. Sonens förändrade vittnesmål stämde bättre överens med utsagor och 
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den kriminaltekniska undersökningen vilket kunde fastställa föräldrarnas 

handlingar vid mordet. 

Sammanfattningsvis kan hedersmotivet till mord utgöra en försvårande verkan 

för att fastställa rollen för den som kan hållas ansvarig. Det är viktigt att få en 

helhetsbild av rollsättningen vid ett planerat mord. Jag tycker det är förvånade att 

föräldrarna gick helt fria i hovrätten innan resning med tanke på bevisningen som 

fanns. Visserligen stod det inte utom allt rimligt tvivel om att de var skyldiga till 

mord, anstiftan eller medhjälp men bevisningen pekade på att de var inblandade. 

Det förefaller som om att det enda som skiljer utgången innan och efter 

resningen i detta fall är sonens erkännande och tillbakatagande av erkännandet.  

 

5.4 Mordet på danska Ghazala Khan 
I september 2005 sköts den 18-årige Ghazala Khan till döds på öppen gata i 

Danmark.115 Hennes nyblivne man blev också skjuten men överlevde. Skytten 

var Ghazalas bror. Ghazalas familj var emot hennes äktenskap och av rädsla för 

att bli utsatta för våld flydde paret och gömde sig. De lockades fram i tron att bli 

förlåtna av familjen och bli accepterade trots giftermålet. Förutom brodern 

häktades åtta personer till. Fem av dem är nära familjemedlemmar och de tre 

resterande är nära vänner till familjen. Ghazalas bror häktades och dömdes för 

mord enligt 25:237 DSL. Fadern häktades och dömdes för mord och för 

tillskyndede av sonen enligt 25:237 DSL och 4:23 st 1 DSL. Tillskyndeden i 

detta fall skulle blivit anstiftan i svensk rätt. Alla andra häktades och dömdes för 

mord enligt 25:237 DSL. 

Redan i första instans dömdes de nio tilltalade för mord och fick tillsammans 

120 års fängelse. Domen föll juni 2006 i Østre Landsretten och kan sägas 

motsvara den svenska hovrätten. Redan här konstaterades att alla tilltalades 

handlingar gav en direkt effekt på mordet i sig. Varje enskild handling 

resulterade i att mordet kunde utföras. Bland annat var det en person som körde 

                                            
115 H.D. 28. Februar 2007, 351/2006. 
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skytten till mordplatsen, en införskaffade mordvapnet, en beordrade mordet och 

en annan lurade paret och ingav dem en falsk trygghet för ett möte. Polisen 

lyckades få fram stark bevisning i from av telefonsamtal, sms, mail och ett 

fyrtiotal vittnen som visar på en långvarig planering, samtligas individuella roller 

och specifika inblandning. Bevisningen kunde inte konstatera att det var 

Ghazalas far som beordrat mordet på dottern och maken men rätten fann starka 

indikationerna som ställde ordern utom allt rimligt tvivel. Domen överklagades. 

I början av 2007 kom domen från dansk Høyesteret som slog fast att alla nio 

tilltalade personer dömdes tillsammans för hedersmord till totalt 120 års fängelse 

precis som i Østre Landsretten. Chauffören fick skärpt straff och blev utvisad på 

livstid. Med domen kriminaliserade Danmark hedersmord. Rätten konstaterade 

tidigt att motivet var hedersrelaterat och att det stod i strid med grundläggande 

mänskliga rättigheter. Detta var ej acceptabelt i en rättsstat som Danmark. 

Danska Høyesteretten utgav synnerligen höga straff för morden från tio år till 

livstids fängelse samt utvisning på livstid för nästan alla av de tilltalade. Med 

domen satte Danmark ett prejudikatvärde i Europa angående hedersmord och 

visar tydligt att de tar avstånd från hedersrelaterade brott. Domen hoppas verka 

avskräckande och få medlemmar i en familj eller kollektiv att avstå från att 

medverka av rädsla att själva bli utvisade och bli hårt straffade.  

Domstolen uttalar att de beaktat hederskulturen och dess komplicerade 

hierarki vid straffmätningen. Fadern ansågs stå överst i hierarkin och höll därför i 

trådarna. Han var en av tre av de nio dömda som inte var på plats vid själva 

mordet. I domskälen anges att mordet var otroligt väl planerat, välorganiserad, 

utfört med stor hänsynslöshet och utgjort stor fara för andra människors liv. 

Sonen hade beordrats av fadern att mörda Ghazala och hennes man men det finns 

indikation på att han försökte undkomma uppdraget. På grund av hierarkin och 

hederspåtryckning fick han lägre straff än fadern. 

Gällande ansvar har alla tilltalade häktats för mord trots att många inblandade 

kan anses enbart ha medverkat till mord exempelvis, chauffören och lockbetet. 

Som jag förklarat i kapitel 4.3 tillämpas 4:23 DSL i princip enbart när en 

medverkande får strafflindring. Ingen av de tilltalade fick detta varför alla 
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åtalades för mord enligt 25:237 DSL. Ytterligare fanns det tillräcklig bevisning i 

målet som kunde visa på alla tilltalades roller. Var person hade en specifik roll 

och handling att utföra vilket domstolen uttalar sig om. 

 

”…generelt lagt vægt på, at forbrydelserne er begået af flere i forening efter 

forudgående nøje planlægning, i hvilken hver enkelt tiltalt har haft en på forhånd 

defineret opgave, ligesom forbrydelserne er rettet mod flere personer.” 

 

Ytterligare påpekar Højesterets att även om inte ordet medverkande nämns i 

domen bör det stå utom allt rimligt tvivel att alla tilltalades handlingar skall ses 

som medverkande till mordet. 

 

5.5 Efter mordet på Ghazala Khan 
Rättegången för mordet på Abbas Rezai116 och Ghazala Khan inträffade ungefär 

vid samma tidpunkt men i olika instanser. När domen i Ghazalamordet föll 

skedde ett ramaskri i Sverige. Hur ett svenskt och ett danskt hedersmord gav så 

skilda straff vid ansvarsfrågan var förbluffande för många i Sverige.117 Gav 

domen i Danmark någon rättsverkan och påverkan på den svenska rätten? Ett 

mord med hedersmotiv som skedde efter domen för mordet på Ghazala är mordet 

på Maria 2012.118 

Maria var en 19-årig flicka som var född i Sverige men fördes av sin pappa 

bort som 11-åring till faderns hemland tillsammans med av sina två småbröder. 

Där levde hon i en hederskultur vilket hon berättade själv när hon lyckades fly 

till Sverige 2011. Hon blev också bortgift mot sin vilja under sin tid från Sverige. 

När hon återvände var hon 16 år gammal. Hon bodde kort hos sin mor men 

hederskulturen och Marias fria vilja krockade och hon fick istället boende genom 

socialtjänsten. Brodern återvände även han till Sverige 2010 och bodde först hos 

sin mamma, sedan hos sin morfar och till sist i ett familjehem. Syskonen 

                                            
116 NJA 2011 s 254. 
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umgicks inte men hade regelbunden kontakt. Maria kände sig hotat av sin make i 

som uppehöll sig utomlands, sin far och sin broder. På Marias födelsedag 2012 

besökte brodern henne i hennes lägenhet. Tre timmar senare påträffades hon död 

med över 100 knivhugg. 

Kickis Åhre Elgemo arbetar inom polismyndigheten och är expert inom 

hedersrelaterat förtryck. Hon uttalar sig i tingsrätten att ett mord med heder som 

motivbild aldrig är en enskild individs beslut.119 Halvsystern ringde direkt till den 

gemensamma fadern efter mordet för att konfrontera honom då hon misstänkte 

att det var han som utfört mordet. Han berättade att det var sonen som gjort det. 

Det fanns misstankar om att det var fadern som låg bakom mordet. Tingsrätten 

ansåg det utrett att brodern varit hotfull mot Maria en tid innan mordet och att 

hon var rädd för honom. Ytterligare anser rätten att motivet var hedersrelaterat 

och utförts med hänsynslöshet. Dock kan de ej visa att den föregåtts av särskild 

planering. Det som framkommit från vittnesutsagor från broderns familjehem är 

att han haft regelbunden kontakt med sin far i Irak per telefon. De hade även 

uppfattningen om att brodern hade stor respekt gentemot fadern. Ytterligare 

framkom det under vittnesmål i tingsrätten att Marias mamma ansåg att brodern 

blivit hjärntvättat av sin pappas kultur.  

Vid jämförelse av Ghazalamordet och mordet på Maria så kan jag snabbt 

konstatera att det inte finns någon bevisning som tyder på att brodern haft 

kontakt med släktingarna i Irak. Hur polisutredningen gått till vet jag inte men de 

nämner ingen sådan typ av utredning i rättsfallet. Jag anser att det är svårt att 

bevisa anstiftan per telefon utan inspelning. Elgemos uttalande i tingsrätten om 

att ett beslut om mord aldrig kommer från en person bör dock beaktas. Klargjort 

är att brodern hade ett tydligt motiv i form av att upprätta familjens heder. En 

heder som grundar sig i den hederskultur som han vuxit upp i tillsammans med 

sina släktingar i Irak.  

Även om domstolen tydligt tar ställning till hedersmotivet, trots att de inte 

kallar mordet för hedersmord, tar de inte upp ansvarsfrågan i den vida mening att 

det finns personer som kan ha haft stort inflytande på broderns handlande. Jag 
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hänför detta till svårigheter vid bevisfrågan då inga andra omständigheter läggs 

fram om att fadern inte kan anses vara inblandad. Det vore annars konstigt att 

låta en person som bor utomlands och som kanske beordrat mord att inte ingå i 

en utredning av mord. En tydlig skillnad mellan mordet på Ghazala och mordet 

på Maria är att Ghazalas familj bodde i Danmark varför det kan ha varit lättare 

att samla in bevisning för anstiftan och medverkan. 

 

5.6 Om anstiftaren finns utomlands 
Mordet på Manidja som skedde 2012 är ytterligare ett fall som kan belysa det 

svenska ställningstagandet till ansvarsfrågan vid hedersmord.120 Manidja kom 

2001 som 11-åring till Sverige med sin familj. Då hennes familj ville att hon 

skulle gifta sig med man från hemlandet åkte de tillsammans dit 2010. Där gifte 

hon sig med en man som hon precis mött och som senare kom till Sverige för att 

leva med henne. De fick flytta ihop i en manlig släktings lägenhet men 

äktenskapet var inte bra. Manidja våldtogs upprepade gånger och utsattes för 

psykiskt och fysiskt våld. Tillslut ville hon skilja sig. Maken knivhögg henne till 

döds i hennes mors lägenhet. 

Makens handlingar var enligt domstolen hänsynslösa och brutala till sin natur 

samt att tillvägagångssättet varit smärtsamt och gett Minidja dödsångest. Det 

uttalade motivet till mordet var att återupprätta sin och sin familjs heder. Det var 

känt bland Manidjas familj att hennes make hade en stark familjeheder. Han hade 

frekvent kontakt med sin familj i hemlandet men också med Manidjas manliga 

släktingar.  

När jag läser domen finner jag att mycket talar för att maken både varit 

mottaglig för sin familjs påtryckningar likaväl som hans egen uppfattning av 

heder påverkat honom. Domstolen väljer soniskt att utesluta detta i domskälen. 

Enligt mig på grund av svårigheter med att bevisa medverkansansvar vid 

hedersmord då en familj inte finns i landet. I Abbasmordet fanns det klarare 

bevisning och antaganden som stödde sig på den kriminaltekniska 
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bevisningen.121 Ändå fälldes inte föräldrarna varken för mord eller för medverkan 

i första omgången då sonen tog på sig gärningen. Som jag nämnt tidigare ska inte 

en domstol i Sverige fälla någon tilltalad för mord om det inte står utom allt 

rimligt tvivel om skuld. Det fanns en misstanke om att familjen som mördade 

Abbas hade stöd från släktingar i andra länder vilket gjorde det svårt att fastställa 

vem som gjort vad. Detta belystes dock inte i domskälen. Jag ställer mig 

frågande till varför domstolen är så obenägen att ta ställning till ansvarsfrågan 

gällande medverkan som anstiftare. 

  

                                            
121 NJA 2011 s 254. 
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6 Avslutande analys och reflektioner 

6.1 Introduktion 
I detta kapitel sammanfattar jag min studie om medverkansansvar vid 

hedersmord. Samtidigt vill jag uttrycka mina slutsatser och till sist reflektera över 

problematiken som följer av hedersmotivet vid mord. 

 

6.2 Sammanfattningsvis 
Jag har jämfört svensk och dansk lagstiftning gällande medverkansansvar. Det 

som skiljer svensk rätt gentemot dansk är att i dansk rätt görs ingen distinkt 

skillnad på gärningsman och medverkande. I Danmark fastställs en persons 

handling i första hand och vilken effekt handlingen har haft för brottet. Vid mord 

är offrets död effekten av handlingen oavsett om personen i fråga faktiskt utför 

gärningen eller inte. Så länge som handlingen främjat mordet kan personen 

dömas som gärningsman. Inom svensk rätt görs i första skedet en distinkt 

skillnad på vem som är gärningsman och vem som är medverkande. 

Gärningsmannen i strikt mening är den som faktiskt utfört gärningen vilket kan 

inkludera flera personer om gärningen utförts i samförstånd. Då talar jag om 

medgärningsmannaskap som jag mer utförligt gått igenom i kapitel 4.5. När jag 

började skriva denna uppsats hade jag uppfattningen om att det förelåg en stor 

skillnad mellan den svenska och den danska rätten och att den skillnaden låg i 

medverkansreglerna. Under mitt arbete med uppsatsen har jag kommit fram till 

att reglerna angående medverkansansvar i grunden inte skiljer sig nämnvärt åt i 

Sverige och Danmark utan att det helt enkelt är två olika förfaranden för samma 

utgång eller i vart fall finns det möjlighet till samma utgång. Då Sverige har valt 

att skilja på gärningsman och medverkande måste också domstolen gå igenom 

hela processen med att fastställa rollerna i första hand. Danmark behöver inte det 

utan alla tilltalade kan åtalas under samma brottsbeskrivning. Det skulle enligt 

mig kunna leda till att Sverige fokuserar mer på gärningsmannens roll i första 

hand och medverkande i andra hand. Det tillsammans med hedersmotivet för 
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mord kan utgöra en faktor som förvårar fastställandet av medverkansansvar för 

hedersmord. 

Jag har vidare visat genom flertalet rättsfallsanalyser att hedersmotiv till mord 

har en komplicerad struktur dels på grund av sin kollektiva karaktär, dels för sin 

hierarkiska ordning. Kretsen av ansvariga kan vara många och hedershierarkin 

kan göra det svårt att reda ut vilken roll som tillhör vem. Ett rättsfall som jag lagt 

fram belyser problemet, mordet på Abbas, där en son tog på sig ansvaret men det 

var föräldrarna som tvingat honom.122 Ytterligare har den kollektiva karaktären 

vara en försvårande verkan att familjen kan vara stor och utbredd samt att 

främjandet kan komma utomlands ifrån. Jag anser också att jag kunnat visa på att 

svensk domstol är obenägen att behandla medverkansansvar trots att det många 

gånger är fastslaget att det finns främjande från äldre släktingar som i mordet på 

Sara och mordet på Maria. 123 Vad detta beror på tror jag är en fråga om 

bevissvårighet. Utan bevisning kan inte rättstillämparen nyttja 

medverkansreglerna då det ska stå utom allt rimligt tvivel om att en person är 

skyldig. Detta har domstolen också uttryckt i fallet om Abbas. Jag anser att detta 

är ett helt korrekt förfarande av domstolarna. Det vore orimligt att anklaga någon 

för ett brott utan bevisning och även om det skulle gå att tillämpa exempelvis 

medgärninsmannaskap för anstiftare vore det inte rättssäkert om denne inte exakt 

vet vad den är anklagad för om den inte befann sig på brottsplatsen. Samhällets 

intresse och målsägandes intresse att ställa ansvariga till svars är på den ena sidan 

av vågskålen och på den andra sidan finns gärningsmannen/medverkandes 

intresse av en rättvis rättegång och dom. 

 

6.3 Medverkansansvar i Sverige och Danmark 
Genom den komparativa studien mellan den svenska och danska straffrättsliga 

ansvarsfrågan vid hedersmord kan jag påstå att länderna är lika men skiljer sig 

väsentligt på en punkt. Denna punkt är ramen för medverkansansvar.  
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Möjligheten att utvidga den danska ramen för medverkansansvar är otroligt stor. 

Som jag förklarat i kapitel 3.4 beaktas varje person som ett självständigt 

ansvarssubjekt vid en brottslig handling så länge denne på något sätt varit 

delaktig i händelseförloppet. Därför kan alla som medverkade i Ghazalamordet 

dömas efter samma straffskala, från fem år till livstid då brottet fullbordades. I 

kapitel 3.4 förklarar jag den svenske gärningsmannens roll. Som gärningsman 

blir man ansvarig för sina egna gärningar. I Sverige skiljer man i första hand på 

gärningsman och medverkan. Utfallet i Ghazalamordet strider inte mot den 

danska rättsstatens grundläggande principer då förfarandet är lagstadgat. Som jag 

förklarat i kapitel 3.1 om grunderna för en rättsstat så strider inte domen mot 

legalitetsprincipen. Annorlunda skulle det vara i Sverige då en sådan dom skulle 

kunna strida mot det straffrättsliga systemet och specifikt medverkansreglerna. 

Med det i beaktande tycker jag att den danska domstolens resonemang är fullt 

riktigt. Att personen som faktiskt beordrat och verkat för att mordet skulle 

komma till stånd är den som är den verkliga gärningsmannen och döms således 

som sådan. I Sverige har jag svårt att se att Ghazalas fader skulle dömas som 

gärningsman i strikt mening då han inte befann sig på mordplatsen och enligt de 

svenska brottsbeskrivningarna skulle han enbart anstiftat dådet. 

Att Danmark utnyttjat sina lagstadgade möjligheter i praxis är från 2006 något 

nytt. Denna möjlighet måste dock ha funnits hela tiden då lagstiftningen inte 

ändrat sig. Vilka incitament finns det för domstolen att vid Ghazalasmordet 

tillämpa regelverket i det utsträckning som tillåts? Samhällsdebatten i Danmark 

var stor under rättegångstiden och efter. 

 

”Docent i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard 

siger, at signalværdien juridisk ligger i strafudmålingen og ikke i 

skyldsspørgsmålet.”124 

 

”Jørn Vestergaard mener ikke, at der er noget nyskabende i selve 

dommen, men hæfter sig ved politiets særdeles grundige 
                                            
124 Dagstidningen Information i Danmark 26 juni 2006. 
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efterforskning og anklagemyndighedens evne til at løfte bevisbyrden i 

sagen. Den juridiske side af sagen er lige efter bogen. Hvis nogle 

etablerer et komplot med det formål at begå en forbrydelse, kan hele 

flokken dømmes. Det, der er det enestående, er, at man har kunnet 

bevise, at der er tale om en sådan sammensværgelse.”125 

 

Som Jørn Vestergaard, docent i straffrätt förklarar i dagspressen är det ingen ny 

juridisk aspekt som tillkommit efter Ghazalamordet. Istället handlar det om ett 

mycket gott arbete gällande bevisningen av medverkansansvaret vilket doktrin 

också håller med om.126 Åklagarmyndigheten och polisen hanterade redan från 

början mordet som ett mord med hedersmotiv och den kollektiva karaktären 

beaktades tidigt. Ytterligare gjorde polisen ett gott arbete med att samla in 

bevisning och det är en av anledningarna till att de nio tilltalade kunde fällas för 

mord. Som jag har nämnt innan tror jag att en av anledningarna att de svenska 

domstolarna inte fokuserar på att försöka få anstiftare och främjare fällda är för 

att de inte kan då det saknas bevis för ansvar. I Ghazalasmordets fall fick polisen 

tag på otroligt mycket kartläggande bevisning vilket ledde till åtal och fällande 

dom. Detta kan vara en av anledningarna till att anstiftaren blev dömd i dansk 

rätt. Det som utmärker fallet är de höga straffen och dess efterverkningar.  

 

”Man kan ikke finde folk skyldige, selv om beviserne er svage, fordi 

man ønsker at sende et signal. Der tager man ikke stilling til 

folkestemningen, eller om der er behov for at statuere et eksempel.”127 

 

Vestergaard argumenterar för att de dömda är korrekt dömda, helt enligt dansk 

lag. Detta påverkar både den generella samhällsuppfattningen och statens behov 

av att statuera ett exempel vilket många argumenterade för efter rättegången vid 

mordet på Ghazala. Behovet fanns då flera hedersrelaterade mord skett under 

                                            
125 Dagstidningen Information i Danmark 26 juni 2006. 
126 Wikan, U, Om heder s 71-72 och H.D. 28. Februar 2007, 351/2006. 
127 Dagstidningen Information i Danmark 26 juni 2006. 



 

 44 

årens lopp i Danmark.128 Ytterligare finns hedern i kollektiv eller familjer vilket 

kan vara väldigt stora och som samverkar. I nästan 18 dagar innan och fram till 

mordet på Ghazala utfördes det en jakt på henne och maken i Danmarks 

taxivärld. Detta på familjens initiativ. Under rättegången hotades och förföljdes 

myndighetspersoner, vittnen och jury.129 Misstanke fanns att det var familj till 

Ghazala Khan och andra sympatiserande personer som lever efter en strikt 

hederskodex som utförde gärningarna. I och med att hedersmotivet anses strida 

mot de grundläggande rättigheterna för mänskliga rättigheter är det föga 

förvånande att Danmark ville statuera ett exempel. De hårda straffen i 

Ghazalamordet får mig att ställa frågan om det i detta fall handlar om ett 

förhållande mellan staten och individen eller snarare mellan staten och en grupp 

av individer. Det finns en politisk diskussion bakom utgången i rättsfallet. Den 

handlar om invandrarpolitiken, integrationspolitiken och diskriminering. Rent 

straffrättsligt och juridiskt i den danska rätten har jag inte funnit något att 

anmärka på.  

 

6.4 Ghazalamordets påverkan på svensk rätt 
Det finns inget som tyder på att Sverige direkt har berörts av domen 2007 om 

Ghazalamordet från Danmark. Jag har inte funnit några svenska rättskällor eller 

rättspraxis där straffmätningsförfarandet beaktar målet. Jag har inte heller funnit 

hedersmotivet som definierat begrepp i varken svensk lagstiftning eller 

lagkommentarer efter den danska domen. Ghazalamordet bör inte heller influerat 

det svenska medverkansansvaret. Det anser jag då jag visat att det inte går att 

sätta ett klart likhetstecken mellan ländernas hantering av medverkansansvar. Jag 

har dock funnit att det inte finns några teoretiska hinder för att likställa 

förfarandena åt. 

 Den danska domen kan motivera en starkare debatt i Sverige angående 

medverkansansvar. I en rättsstat som Sverige bör det inte vara så att en anstiftare 

                                            
128 Sonay 2002, Tülay Bag 2001, Aber Mustafa 1999 m.fl.  
129 Dagens nyheter via internet 27 juni 2006 och hemsidan för Human Rights Service den 12 november 
2007. 
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går fri på grund av att det inte är tillräckligt utrett om denne är anstiftare eller 

inte. Jag tror att en av anledningarna till att svensk domstol inte väljer att ta upp 

medverkansansvar i rätten är för att det är svårt att bevisa. 

Det bör ställas utom allt rimligt tvivel att en medverkande är skyldig för att 

denne ska kunna dömas. Däremot anser jag att hedersmotivet vid mord är en 

försvårande faktor vid fastställandet av ansvar, inte enbart för domstolen utan för 

åklagarmyndigheten och polismyndigheten också. Utredning av hedersmotivet 

kräver kunskap och dessutom kräver det att det går att bevisa anstiftan och 

medverkan. Att personerna som främjat mordet på Ghazala fanns i landet gjorde 

också att det gick att spåra bevisning via telefoner och datorer. I de flesta rättsfall 

om hedersmord i Sverige har främjare och anstiftare funnits utomlands. Det är 

såklart svårare att föra en utredning där en misstänkt befinner sig i ett annat land. 

Till synes kan det vara bevisfrågan som är avgörande för om det går ställa 

medverkande till ansvar. Det är, som sagt, svårt att bevisa planering av mord om 

den inte går att dokumentera genom telefonavlyssning, sms, elektroniska källor 

och/eller vittnesutsagor. Endast vittnesutsagor räcker inte heller upp till 

bevisvärdet. Det är Abbasmordet som jag finner mest intressant. Här fanns det 

tydlig teknisk bevisning som visar på att det varit fler inblandade i mordet än den 

yngsta sonen. Det finns bevis för att Zahras familj jagade, hotade och uttryckte 

illvilja mot Abbas och Zahra. Ändå valde domstolen att inte lyfta fram ansvaret 

och problematiken kring hedersmotiv vid mordet under rättegången mot sonen. 

Regeringen satte igång en handlingsplan 2007 vilket innebar att sprida 

kunskap om bland annat hedersrelaterat våld. 130 Den största insatsen handlade 

om utbildning. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) fick 2011 i uppdrag att 

fullfölja 2007 års handlingsplan och de har sedan dess utkommit med 

delrapporter. Idag förekommer utbildning av personal vid olika typer av 

myndigheter angående hedersrelaterat våld. 131  Detta för att göra 

myndighetsutövarna men även den dömande makten uppmärksamma på att 

                                            
130 Skr 2007/08:39. 
131 NCK publikation 2012. 
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hedersrelaterat våld har stor betydelse vid ansvarsfrågan.132 Det är viktigt att få 

en helhetsbild vid utredning av brott med hedersmotiv för att inte missa vem som 

har vilken roll.133 Jag har dock inte funnit några indikationer för att domen i 

Ghazalamordet startat de svenska domstolarnas erkännande av hedersmotivet. 

Jag tror att den kommer från efterdyningarna av det uppmärksammade mordet på 

Abbas, och startskottet var den rättspolitiska debatten efter mordet på Fadime 

2002. 

Även om jag inte kan finna några indikationer på fallets påverkan inom svensk 

rätt har den onekligen fått konsekvenser runt om i världen. Unni Wikan som är 

en framstående forskare inom hedersrelaterade brott anser att det skett en global 

förändring efter den danska domen. Hårdare straff för mord och medhjälp för 

mord har ökat självmordsantalet i länder med stark hederskodex.134 Många av 

dessa antas vara förtäckta hedersmord och befaras även finns i Sverige. Att 

tvinga en person till självmord eller iscensätta ett mord som ett självmord har 

blivit ett sätt att undgå straffansvar. En annan effekt är att det tilltänkta 

mordoffret förs till ett land som har en lagstiftning som främjar hedersmotivet.135 

I många sådana länder exempelvis Pakistan faller inte hedersmord på eget barn 

eller syster under offentligt åtal.136 Detta innebär att familjen själva måste anmäla 

mordet vilket de då rimligtvis inte gör om de inom familjen beslutat om mordet. 

Sverige har ett sådant exempel i mordet på Pela som skedde 1999.137 Pela lurades 

till sitt hemland i tron att hon skulle bli bortgift och återupprätta den heder hon 

skändat familjen. Hon sköts till döds av sin far och sina två farbröder. Vittne till 

mordet blev hennes mamma och lillasyster. Fadern erkände mordet i sitt hemland 

men har ännu inte avtjänat något straff. Tack vare vittnesmål från Pelas lillasyster 

kunde farbröderna ställas till svars i Sverige men inte fadern. Mordet var planerat 

och beslutat i Sverige men utfördes i Pelas hemland för att straffen var lägre. 

  
                                            
132 Rikspolisstyrelsens slutredovisning av regeringsuppdrag IJ2007/349/JÄM, IJ2007/2249 JÄM s 31. 
133 BRÅ:s rapport 2012:1 Polisens utredningar av hedersrelaterat våld s 35. 
134 Wikan, U, Om heder s 102. 
135 A st. 
136 A a s 109. 
137 Stockholms tingsrätt mål nr 338-00. 



 

 47 

6.5 Avslutande reflektioner 
I Sverige har det länge varit svårt att nykriminalisera inom vissa områden trots 

att de påvisade beteende är socialt förkastligt.138 Hedersmotiv kan anses vara ett 

sådant förkastligt socialt beteende med tanke på att det strider mot mänskliga 

rättigheter. Jag tror inte att det i Sverige behövs en nykriminalisering av 

begreppet hedersmord. Jag har kommit fram till att Sverige har goda möjligheter 

att döma ansvariga vid mord och få medverkande dömda för utförda brott. Detta 

kräver dock nya arbetsmetoder för polisen, åklagaren och en uppmärksamhet från 

rättstillämparen att beakta hedersmotivet vid mord. I varje fall kan det vara värt 

att kasta blickarna mot grannlandet Danmark och uppmärksamma att de de facto 

tagit ställning till hedersmotivet vid mord. Man vill även i Danmark avskräcka 

kollektivet till att medverka vid mord, varför höga straff gavs till samtliga nio 

tilltalade vid Ghazalamordet.  

I Ghazalasmordet hade många av de dömda flera egna barn som förlorat sina 

föräldrar till fängelse och utvisning. Jag skulle också vilja ifrågasätta motivet hos 

den kvinnliga familjemedlemmens som agerade lockbete i fallet, om hon 

verkligen hade något val. Precis som domstolen argumenterade för hur 

hedershierarkin påverkade förhållandet mellan gärningsmannen och anstiftaren 

borde hon som kvinna haft mindre valmöjligheter. Ghazalas änkeman lever idag 

under hemlig identitet i ett annat land än Danmark. Han är fortsatt eftersökt och 

hotad till livet av Ghazalas familj. Ghazala själv är begravd i en omärkt grav då 

risken är stor att den annars blir skändad.  

Jag vill visa med denna uppsats hur svensk domstol hanterar begreppet 

hedersmord. Jag anser mig kunnat visa på en förändring från att benämna 

hedersmotivet ”kulturellt livsmönster” till ett aktivt erkännande att motivet är 

hedersrelaterat. Det kan innebära att det svenska rättsväsendet är medvetet om 

hedersmotivets komplicerade struktur. Jag anser inte att de svenska 

ansvarsreglerna för medverkan är otillräckliga, de fungerar i den rättsstat som 

Sverige är. Det kan finnas möjlighet att i praktiken göra samma typ av 

bedömning för ansvar i Sverige som vid mordet på Ghazala då det är upp till 
                                            
138 Asp, P, m.fl. s 44. 
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rättstillämparen att sätta gränsen för vem som är gärningsman och vem som är 

medverkande. Det finns egentligen ingen lagstadgad regel som skulle hindra en 

medverkande att få rollen som gärningsman om rättstillämparen finner det 

naturligt. Detta för att en främjare kan vara en gärningsman vilket jag förklarat i 

kapitel 4.3. Frågan jag då ställde mig var om Sverige borde närma sig domar som 

domen för mordet på Ghazala Khan? Mitt svar är nog nej. Jag anser att 

medverkansreglernas konstruktion fungerar. Jag vill dock påstå att det svenska 

domstolsväsendet inte befattar sig med reglerna utan tillräcklig bevisning. Då 

handlar det inte om att reglerna inte fungerar utan det är något annat som behöver 

förändras. Eventuellt är det en fråga om bevis och kunskap. Att använda sig av 

det danska sättet skulle bespara den svenska domstolen att pröva vilken person 

som innehar vilken roll men resultatet skulle antagligen bli det samma. Om 

mordet på Ghazala hänt i Sverige och den starka bevisningen fanns att tillgå 

skulle alla utom gärningsmannen dömts för medverkan till mord istället för 

gärningsman för mord.  

Då hedersmotivet inte är lagstadgat bör vägledning ges genom gällande 

rättspraxis vilket jag förklarat i kapitel 4.4. Den dagen då ett hedersmord inte 

stannar i en lägre domstolsinstans utan istället blir prejudicerande genom HD är 

den dagen då domstolen tar ställning till hedersmotivet. Ytterligare anser jag att 

domstolen borde ta ställning till problematiken kring medverkan och lyfta fram 

svårigheten att fälla en anstiftare till ansvar. Det är som många experter inom 

hedersrelaterat våld som säger, att ett beslut om mord aldrig tas av en ensam 

individ. Sverige borde kanske göra som Danmark ha gjort, ta rättslig ställning 

mot ett sådant förkastligt beteende som hedersrelaterad brott utgör. Dels för att 

upprätthålla ett samhälle fritt från diskriminering och dels bejaka alla människors 

rätt till sitt liv. Inte nödvändigtvis genom att ändra lagstiftning eller 

nykriminalisera utan snarare förverkliga påståendet om att nuvarande lagstiftning 

om medverkansansvar är tillräckligt. Regeringen tillsatte 1994 en utredning om 

ny lagstiftning angående ett förtydligande för rollerna gärningsman och 
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medverkande vilket presenterades 1997.139 Regeringens ställningstagande kom 

2000 och de sade nej till lagförslaget.140 De ansåg att det ej fanns några brister i 

nuvarande regler om medverkan. Ytterligare menade regeringen att praxis gjort 

rollfördelningen tydlig och klar. Gränsdragningen ansågs sakna betydelse för 

straffet och möjligheten till straffnedsättning. Som jag nämnt innan kom den 

rättspolitiska debatten om hedersrelaterat våld inte igång på allvar förrän 2002. 

Vid mord i Sverige fokuserar rättstillämparen på den som kan anses som 

gärningsman. Vid mord med hedersmotiv bör kanske rättstillämparen lyfta 

blicken och se på helhetsbilden av rollsättningen. Det är enligt mig den 

kollektiva karaktären vid hedersmord som kräver en sådan utredning. Det 

viktigaste är att i första hand erkänna att hedersmotivet är försvårande för 

medverkansansvar och i andra hand att lyfta fram vikten av anstiftarens roll.  

                                            
139 SOU 1996:185. 
140 Prop. 2000/01:85. 
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