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Abstract 

The purpose of the study has been to describe and analyse in which way court make a 

distinction between honour related violence and violence in other cases by using an text 

analysis together with an content analysis. Previous research shows that honour related 

violence have been a controversial concept, which have made it hard for the swedish society 

to get a hand of the background of the phenomenon. Some researcher describe honour related 

violence as a cultural related lifestyle, all though some researchers does not agree with this 

explanation. The result have been analysed through a feministic perspective on gender, 

definitions of ascendancy, the normalizations process of violence and through honour and 

shame. To create an understanding of how the gender norms can take place in different family 

structures, Al-Baldawis pyramid of patriarchal family structure have been used as an 

illustration of the differences in authority of power. The main result shows that men's violence 

against women have been over represented, categorized after violence in close relationships. 

It also shows that the court´s assessment often is objective, based on the circumstances of the 

case.  

 

Key words: Honour norms, other violence, honour, shame, culture 

Title: Court of Appeal's and District Court's assessment of honour related violence and other 

violence – an content analysis on cases of violence crime. 

Writers: Mehtap Balevi and Carin Friborg 

 

Words: 15101 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att med hjälp av kvalitativ textanalys och innehållsanalys beskriva 

och analysera huruvida hovrätten med tillhörande tingsrättsdom gör skillnad vid bedömning av 

hedersrelaterat våld och annat våld i olika våldsbrott. Tidigare forskning har visat att 

hedersrelaterat våld och förtryck har varit ett omstritt begrepp och ämne som gjort det svårt för 

det svenska samhället att förstå dess bakgrund och karaktär. Några forskare beskriver det som 

en kulturellt betingad livsstil medan andra har motsatt sig den förklaringen. Resultatet har 

analyserats utifrån följande teoretiska utgångspunkter; feministiskt perspektiv på genus, 

förklaringar av maktbegrepp, våldets normaliseringsprocess samt heder och skam. För att skapa 

förståelse för hur könsrelationer kan te sig inom en familj har Al-Baldawis pyramid om den 

patriarkala familjestrukturen använts som en illustration utifrån en makthierarki. Studiens 

huvudsakliga resultat visar att mäns våld mot kvinnor är överrepresenterat vad gäller våld i nära 

relationer och att instansernas bedömning främst grundar sig i vilka omständigheter som rådde 

vid det begångna brottet. Av resultatet att utläsa, förhåller sig svensk domstol i stor utsträckning 

objektiv i sin bedömning av varje enskilt ärende. 

 

Nyckelord: Hedersnormer, annat våld, heder, skam, kultur 

Titel: Hovrättens och tingsrättens bedömning av hedersrelaterat våld och annat våld - En 

kvalitativ innehållsanalys av rättsfall rörande våldsbrott. 

Författare: Mehtap Balevi och Carin Friborg 

 

Antal ord: 15101 
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1.Inledning 

”Fadime var en hora, säger hennes pappa till polisen. Problemet är slut nu.” (Wikan, 

2003:19). Fadime blev mördad av sin far 2002 och anledningen till det var att hon påståtts ha 

dragit skam över familjen och på så vis vanärat dem (ibid:21). Advokat Elisabeth Massi Fritz 

menar att samhällets skyddsnät gentemot hedersvåld idag, femton år efter Fadimes bortgång, 

fortfarande innehåller en stor avsaknad av fulltalig kunskap (Fritz, 2017). I maj 2016 hittades 

en 16-årig flicka, med härkomst från Afghanistan, död i södra Stockholm. Tidigare hade det 

framkommit varningar om att flickan varit hotad utan att polisen gjorde någon uppföljning av 

detta, vilket senare ledde till flickans försvinnande. Det skulle dröja två månader innan polisen 

påbörjade sökningen efter den försvunna flickan som vid anträffandet hittades död. Juno Blom 

som är frontfigur för nationella kompetensteamet mot hedersvåld, berättar att händelsen med 

den afghanska flickan har funnits med henne sedan fallet uppdagades. (Fritz, 2017) Året innan 

den afghanska flickan återfanns död, hittades en annan flicka vid namn Lisa Holm död. Det var 

i juni 2015 som en stor sökinsats efter Lisa påbörjades och varade i fem dygn, tills dess att 

polisen återfann henne upphängd med en snara runt halsen. (Hellberg & Ronge, 2015) Den 

stora skillnaden i fallet med den afghanska flickan och fallet med Lisa Holm, var att 

polisinsatser direkt sattes in vid Lisas försvinnande, medan det dröjde hela två månader innan 

sökandet efter den andra flickan påbörjades.  

 

Regeringen utformade 2016 den uppdaterade skrivelsen; Makt, mål och myndighet – feministisk 

politik för en jämställd framtid, utifrån förra regeringens Handlingsplan för hur samhället 

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

samkönade relationer (Regeringen, 2007). I den nya skrivelsen har regeringen (2016) utformat 

en nationell strategi för att bekämpa våld, där fokus ligger på att identifiera maskulinitetsnormer 

och våldsutövare (Regeringen, 2016:115). Våld i nära relationer är en folkhälsofråga och måste 

uppmärksammas att samhället tidigt kan lägga in insatser för att hjälpa den våldsutsatta 

(ibid:112). För att nå framgång med strategin, menar regeringen (2016) att orsaker till att mäns 

våld uppstår, måste beaktas och en samverkan mellan myndigheter såsom Statens skolverk, 

Socialstyrelsen, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten väntas ha stor betydelse. 

Regeringen (2016) skriver att det uppmärksammats att sexuella trakasserier och våld 

förekommer i grund- och gymnasieskolan. I sex- och samlevnadsundervisningen i skolan får 

eleverna lära sig att sexualitiet är mångfacetterat och har med jämställdhet, könsmönster, 
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relationer, kön och normer att göra. (ibid:128) Genom ett utökat samarbete med Sveriges 

länsstyrelser och socialstyrelsen, avser regeringen (2016) kunna stärka arbetet med de 

förebyggande insatserna på nationell, regional och lokal nivå (ibid:123). Regeringen (2016) 

menar att det är rimligt att tro att mäns våld mot kvinnor riskerar att öka i de sammanhang där 

våldet normaliseras, men anser att den nya strategin i sin teoretisering fullt ut uppfylla de mål 

som finns inom jämställdhetspolitiken (ibid:114-115). 

 

1.1 Problembakgrund  

1.2 Hedersrelaterat våld och förtryck  

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK, 2017) beskriver hedersrelaterat våld och förtryck som 

ett fenomen där handlingen för själva utförandet, kännetecknas av sin kollektiva karaktär. Det 

innebär att brott som är hedersrelaterade inte begås av en ensam gärningsman, utan ofta begås 

av flera. Hedersrelaterade brott begås ofta med motivering av att gärningsmännen anser att 

offret dragit skam över familjen, då offret brutit mot de hedersnormer som familjen 

upprätthåller. (NCK, 2017) Rikspolisstyrelsen (2009) menar att människor som kommer till 

Sverige och lever efter normer och värderingar som skiljer sig mycket från de svenska, ofta 

känner sig otrygga i de nya normer de tvingas förhålla sig till. För dem blir det betydelsefullt 

att hålla kvar vid de normer som de har med sig från hemlandet, för att åter känna sig trygga. 

(Rikspolisstyrelsen, 2009:15) Ofta känner män att de har ett yttersta ansvar för att upprätthålla 

familjens heder, då mannen är den familjemedlem med högst hierarkisk rang i det patriarkala 

samhället. Mannen anser sig ha rätt till respekt genom att följa hedersnormer och dess 

värderingar, vilket kan ses som brottsliga handlingar i andra rättsstater. (Schlytter & Rexvid, 

2016:32) 

 

1.2.1 Mäns våld mot kvinnor  

Mäns våld mot kvinnor drabbar kvinnans livssituation, såväl fysiskt som psykiskt. Det är inte 

geografiskt avgränsat, utan någonting som förekommer i alla samhällsgrupper. Sverige beskrivs 

utåt sett som ett jämställt land, men vad gäller mäns våld mot kvinnor utgör det ett stort 

samhällsproblem. (Regeringen, 2007:9) Carbin (2010) menar att mäns våld mot kvinnor måste 

ses utifrån det intersektionella perspektivet, för att kunna se skillnaden mellan olika typer av 

våld, där hedersrelaterat våld ofta framstår som avvikande (Carbin, 2010:111).  

Rikspolisstyrelsen (2009) gör skillnad mellan brott i nära relationer och hedersrelaterat brott.  
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Brott med hedersmotiv uppges kännetecknas av en kollektivbaserad gärning, vilket ofta 

involverar fler gärningsmän. Brott utan ett uttalat hedersmotiv, uppges kännetecknas av en 

individbaserad gärning med vanligtvis en gärningsman. En annan skillnad som 

Rikspolisstyrelsen framhåller mellan våldsbrotten är att hedersbrott vanligtvis är väl planerade  

till skillnad från andra våldsbrott. (Rikspolisstyrelsen, 2009:21)  

 

1.2.2 Hedersbrott – en utmaning för rättsväsendet  

Förenta nationerna, FN, är en del av den internationella rätt som är överordnad nationell rätt, 

vilken Sverige är skyldig att följa, då Sverige är en av FN:s medlemsländer. FN tar tydligt 

avstånd från hedersrelaterat våld och förtryck då det strider mot de mänskliga rättigheterna, 

vilket står stadgat i FN:s 1:a, 3:e, 16:e och 30:e artikel. (Länsstyrelsen Östergötland, 2013:4) 

Massi Fritz anser att det saknas specialistkompetens inom ämnet som rör områden där 

hedersbrott begås. På advokatbyrån Elisabeth Fritzs hemsida framhålls hedersbrott som en 

problematiserande faktor inom rättsväsendet; “På grund av rädsla och okunskap blir 

vardagsbrotten ofta liggande och morden utreds sällan som hedersmord.” (Fritz, 2017) Likaså 

uttrycker åklagare Ulrika Rogland att hedersbrott är svåra att klara upp, då målsäganden inte 

vill uttala sig i fråga, eller att personer som bevittnat händelserna avstår från att vittna (Funke, 

2013). 

 

Rikspolisstyrelsen (2009) framhåller i sin utgåva Hedersnormer och hedersrelaterat förtryck 

att anmälningsbenägenheten i hedersrelaterade brott är mycket låg. Offren beskrivs ofta vara 

rädda för att anmäla den här typen av brott, då de potentiella gärningsmännen många gånger är 

någon i offrets närhet, vilket Rikspolisstyrelsen (2009) även menar leder till att mörkertalet 

sannolikt är stort. Rikspolisstyrelsen (2009) framhåller att olika myndigheter och ideella 

organisationer tillsammans måste hjälpas åt för att motverka att hedersrelaterad brottslighet 

fortskrider. (Rikspolisstyrelsen, 2009:7) Som tidigare beskrivits, är mäns våld mot kvinnor ett 

samhällsproblem, likväl som hedersrelaterat våld och förtryck (Regeringen, 2007:9). Av den 

anledningen är det intressant att studera vilka våldsärenden som tas upp i domstol och hur 

bedömningen mellan hedersrelaterade våldsbrott och andra våldsbrott ser ut, då det enligt 

Rikspolisstyrelsen (2009) finns ett stort antal mörkertal i antalet anmälningar vad gäller 

hedersrelaterade brott.  
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1.2.3 Förförståelse  

Som socionomstudenter har vi noterat att informationen om hedersrelaterat våld och förtryck 

och mäns våld mot kvinnor är begränsad i socionomutbildningen. Av egna erfarenheter har vi 

förstått att den kunskap som finns hos myndigheter på samhällsnivå inte är tillräcklig för att 

förstå hur hedersrelaterat våld och förtryck begränsar människors rätt till att leva det liv som de 

själva vill leva och har rätt till enligt svensk lagstiftning. Vi har förstått att det finns olika synsätt 

på heder och att det är ett mycket omdebatterat och kritiserat forskningsområde. Aleksandra 

Ålund och Minoo Alinia (2011) menar att invandrare tillskrivs det som i diskursen kallas 

“hederskultur”. Det i sin tur kan ge dem mer grundläggande problem i andra sammanhang, 

exempelvis i form av exkludering. Rizvi (2004) menar att den bild samhället ger av heder, inte 

är någonting som invandrarna definierar sig med. I nuläget finns verksamheter och myndigheter 

som är aktiva inom området för att utveckla kunskaper hos yrkesverksamma som arbetar direkt 

med de berörda individerna. Även då vi sett att det är flera myndigheter som bekräftar 

ungdomarnas utsatthet i ett liv med hedersnormer, anses det vara komplicerat för både polis 

och åklagare att väcka åtal i frågan. Det tyder på att det finns en avsaknad av en helhetsförståelse 

för frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck samt hur dessa ska hanteras. En tolkning 

kan vara att det är ett svårdefinierat och komplicerat begrepp med olika betydelser, som vid 

utformning av närliggande lagstiftning, inte tagits i beaktning. Med kunskap om att 

hedersnormer existerar och att fler verksamheter och myndigheter arbetar för att motverka 

denna typ av våld och förtryck har vi funnit det intressant att se huruvida olika bedömningar 

görs utifrån olika omständigheter. 

 

1.3 Problemformulering  

Med bakgrund i att olika våldsbrott ges olika prioriteringar av polisväsendet, samt att 

mörkertalet för hedersrelaterat våld sannolikt är stort, tycker vi att det är intressant att undersöka 

om och i sådana fall hur svensk domstol resonerar och motiverar bedömningen av 

hedersrelaterat våld och annat våld. För att studera det ligger fokus på att analysera hur 

hovrätten med tillhörande tingsrättsdom dömer i enskilda våldsbrott. Problemformuleringen är: 

Gör hovrätten och tingsrätten en distinktion mellan hedersrelaterat våld och annat våld i 

våldsbrott som rör mord, misshandel, grov fridskränkning, människorov samt våldtäkt, och i 

sådana fall hur?  
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1.4 Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att beskriva och analysera huruvida hovrätten med tillhörande 

tingsrättsdom gör skillnad vid bedömning av hedersrelaterat våld och annat våld i brottmål som 

rör mord, misshandel, grov fridskränkning, människorov och våldtäkt. Utifrån syftet har 

följande frågeställningar formulerats: 

 

● Hur motiverar hovrätten sitt domslut, med tillhörande tingsrättsdom, i utvalda rättsfall 

om hedersrelaterat våld samt annat våld rörande mord, misshandel, grov fridskränkning, 

människorov och våldtäkt? 

● Hur beskrivs motiven bakom gärningen i rättsfall med våld inom och utanför 

hedersrelaterat våld av hovrätten med tillhörande tingsrättsdom? 

● Hur påverkas domstolens bedömning av målsägandens och tilltalades yttrande kring det 

misstänkta brottet i det enskilda rättsfallet? 

 

1.5 Avgränsning  

Studien är inriktad på hur hovrätten med tillhörande tingsrättsdom, dömer i ärenden som berör 

olika våldsbrott. För att genomföra studien har vi valt att avgränsa oss till 14 rättsfall som vunnit 

laga kraft i Svea hovrätt eller som hänvisats till prejudicerande fall från Högsta domstolen 

under perioden 160101-170316. Svea hovrätt omfattar en domkrets av 14 tingsrätter, vilka är 

utspridda över Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands och Dalarnas 

län. (Svea hovrätt, 2016) Avgränsningen till Svea hovrätt, har gjorts för att begränsa antalet 

sökträffar på rättsfall inom valda brottmål rörande misshandel, mord, grov fridskränkning, 

människorov och våldtäkt. 

 

1.6 Definitioner och begrepp 

Nedan kommer en beskrivning av de begrepp och definitioner som används i uppsatsen att 

presenteras. För att beskriva den patriarkala strukturen kommer våld i nära relationer att 

förklaras vidare utifrån olika inriktningar.  
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1.6.1 Definitioner av våld i nära relationer  

1.6.2 Hedersnormer  

Unni Wikan (2003) skriver att heder är synonymt med ordet respekt, men menar att denna 

synonym inte alltid håller. Respekt är något en människa visar för en annan, eller något som en 

person ges i samhället. Heder är något en person äger, har eller kan förlora. (Wikan, 2003:69). 

Eduardo Grutzky och Lars Åberg (2013) menar att ordet hederskultur är präglat av en 

hedersideologi med tillhörande normer och värderingar, vilka kännetecknas av långsiktiga och 

välplanerade genomföranden samt en kollektivistisk karaktär. Kollektivet kan bestå av en familj 

eller ett helt släkte, där lagöverträdelser kan begås av medhjälpare från andra länder, än det land 

där brottet begås. (Grutzky & Åberg, 2013:13) Begreppet hederskultur är det mest omtalade, 

men även det mest kritiserade. Av många forskare, bland annat synliggörs det genom Ålund 

och Alinias (2011) forskningsstudie. Kännetecknande för hedersrelaterat våld och förtryck är 

att kvinnors sexualitet är starkt knutet till kollektivet (Regeringen, 2016:117). I många fall 

handlar det om att begränsa en enskild persons handlingsutrymme, inte sällan genom hot (NCK, 

2017). Oskuld och kyskhet är betydelsefulla faktorer då familjens rykte styrs av kvinnors 

faktiska eller påstådda sexuella beteende, vilka inte gäller på samma sätt som för annat våld. 

(Regeringen, 2016:117) Eftersom begreppen hedern och hederskultur kan vara problematiska i 

forskningssammanhang, har vi i följande studie valt att använda oss av ett samlingsbegrepp om 

hedersnormer, och där begreppet hedersrelaterat våld och förtryck används för att förklara en 

form av våldsutsatthet.  

 

1.6.3 Annat våld  

Det var i slutet av 1970-talet som begreppet kvinnomisshandel myntades i Sverige. Enligt 

Hydén (2013) var det då, och är fortfarande, ett av det svenska samhällets största, men framför 

allt allvarligaste problem. Mäns våld mot kvinnor ska inte kunna äga rum i Sverige med hänsyn 

till hur långt jämställdheten mellan män och kvinnor har kommit. Uppskattningsvis mördas 

mellan 20-30 kvinnor varje år av en man som de har, eller har haft en nära relation med. Statistik 

från 2012 visar att polisen mottog 28 400 anmälningar om misshandel av kvinnor över 18 år, 

där drygt 85 procent av de som misstänks för misshandel mot kvinnor, är män. Våld i nära 

relationer är vanligt och drygt en fjärdedel av de som anmält att de blivit misshandlade, har 

utsatts för våld från någon närstående såsom sin man, skolkamrat, lärare, arbetskamrat eller 

partner. (Hydén, 2013:303, 310) Vidare i studien kommer annat våld att användas som begrepp 
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för att beskriva mäns våld mot kvinnor utan motiv som kan anses falla inom begreppet 

hedersnormer. 

 

1.7 Rättsliga begrepp  

De rättsliga begreppen som presenteras nedan, ska ge läsaren en förståelse för hur begreppen 

kommer att användas i följande studie. Vid användning av brottmål, har vi kategoriserat det 

som ett samlingsbegrepp för alla lagöverträdelser. Våldsbrott används som definition vad gäller 

fysisk och psykisk kränkning, medan rättsfall hänvisar till specifika målnummer. 

 

Tingsrätten är den första instansen i det svenska rättssystemet som en person kommer i kontakt 

med vid brottmål. Tingsrätten hanterar olika typer av ärenden inom tvistemål, brottmål och 

ärenden. Tingsrätten handlägger och dömer inom olika brottmål som handlar om bland annat 

vålds-, tillgrepps-, narkotika-, skatte- och trafikbrott. Hovrätten är den andra instansen i det 

svenska rättssystemet, vilket innebär att det oftast är hit tingsrättens överklagan skickas. 

(Sveriges domstolar, 2017b) 

 

Dom: En dom består bland annat av domskäl och domslut. Utifrån motiveringen, som utgörs 

av domskälen anger domstolen sitt domslut. Domslutet utgör slutsatsen, som anger huruvida 

talan bifalles eller ej samt vilken rättspåföljd som blir tillämplig. Besluten görs med bedömning 

av bevisning som finns tillhanda och används som grund för den tillämpade rättsregeln (lagen). 

(Nilsson, 2011:41) Sveriges domstolar (2017) förklarar domslut som ett avsnitt i rättsfallen där 

en genomgång av inblandade parter presenteras, samt vilka brott som varje part dömts för. 

Under domslutet står det vilka rättsliga påföljder parten gjort sig skyldig till och döms för. 

(Sveriges domstolar, 2017a) 

 

1.8 Studiens disposition 

I studiens andra kapitel presenteras sökprocessen av relevant litteratur och kunskapsläget av 

undersökningsområdet idag, för att ge läsare en forskningsöversikt av hur hedersrelaterat våld 

och annat våld har sett ut ur ett tidsperspektiv, såväl som i tidigare rättsfall. I studiens tredje 

kapitel, presenteras studiens teoretiska ramverk om feministiskt perspektiv, begreppsförklaring 

till olika maktstrukturer, våldets normaliseringsprocess samt en teoretisering av begreppen 

heder och skam. I det fjärde kapitlet redovisas vilken forskningsmetod som har valts ut vid 
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genomförandet av studien, där studiens upplägg med tillvägagångssätt, etiska överväganden 

samt studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet redogörs för. I det femte kapitlet 

presenteras studiens resultat och analys utifrån de teoretiska utgångspunkterna, följt av ett sjätte 

kapitlet där en diskussion av studiens viktigaste resultat framgår. I det kapitlet ges även förslag 

på vidare forskning. 
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2. Kunskapssammanställning  

Forskning inom hedersnormer är ett mycket studerat men även omstritt forskningsfält. Det 

förekommer många kategoriska framställningar och problematiska förklaringar av vad som är 

bakomliggande orsaker till att brott i hederns namn förekommer. I följande kapitel följer en 

redogörelse för den litteratur och tidigare forskning som ansetts vara relevant i förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar. Nedan följer en beskrivning av den sökprocess som 

genomförts vid litteraturstudien, efterföljt av en presentation av kunskapsfältet. I enlighet med 

kvalitativ textanalys och kvalitativ innehållsanalys som forskningsmetod, ges en överskådlig 

bild av kunskapsläget genom en tematisering av tidigare forskning utifrån NCK:s (2010) 

forskningsperspektiv av hedersrelaterat våld. Tematiseringen av tidigare forskning mynnade ut 

i teman om kulturellt perspektiv, könsperspektiv och intersektionellt perspektiv. I de olika teman 

som beskrivs ges en förståelse för våldet som synliggörs i en patriarkal maktstruktur. I den 

västerländska kulturen åsyftas inte maktstrukturen till en patriarkal kultur medan 

könsperspektivet motsätter sig detta och menar att det sträcker sig över kulturer och länder där 

kärnan i universella problem bottnar i mäns våld mot kvinnor. Det intersektionella perspektivet 

pekar inte på skillnader mellan kultur och kön, utan sammanflätar de båda perspektiven för att 

visa att våldet bör förstås utifrån hur klass, kön, ras och etnicitet konstrueras. NCK (2010) 

förklarar att perspektivens framställning av våldet är det som är omstritt och inte sättet som 

våldet ter sig på. Det finns en viss enighet om att våldet visar sig genom en kollektiv karaktär 

samt att det är såväl kvinnor som män som kan bli offer för hedersrelaterat våld och förtryck. 

(NCK, 2010:9-10)  

 

2.1 Sökprocess  

För att få inspiration till studien, gjordes först en litteratursökning på Södertörns högskolas 

databas Söderscholar. Därefter gjordes sökningar på de internationella databaserna Social 

Services Abstracts och Swepub. Genom det digitala vetenskapliga arkivet, DiVA, återfanns 

uppsatser som behandlat det ämne vi avsett att studera. Genom DiVA kunde vi gå till uppsatsers 

referenshänvisning för att finna relevant litteratur och tidigare forskning för vår studie. 

Sökorden som användes var heder (650), hedersrelaterat våld och förtryck (150), 

hedersnormer (20) och mäns våld mot kvinnor (950) respektive honour (3750), honour related 

violence (350), standards of honour (3) och violence against women (3110). Genom sökning 

med engelska ord, återträffades fler träffar, vilket kan observeras av siffran inom parentes efter 
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varje sökord, än vid sökning av svenska ord, med undantag för “hedersnormer” vilket inte har 

någon direkt översättning till engelska. Genom sökning av kända forskare inom ämnet på 

sökmotorn Google nådde vi ett bredare sökfält. Vi har även tacksamt tagit del av relevant 

forskning från en lektor i socialt arbete vid Södertörns högskola och relevant forskning av en 

professor i historia vid samma lärosäte. 

 

2.1 Kulturellt perspektiv  

Enligt NCK:s (2010) definition av det kulturella perspektivet, inryms forskning som är 

genomsyrad av patriarkala värderingar där forskning om hedersvåld som kulturellt betingat är 

avhängigt utan att särskilt analysera våldet i sig. Det framställs som icke-västerländska 

hedersnormer som är påverkade av patriarkala värderingar. NCK framhåller att ungdomar som 

lever med hedersnormer inte kan få lämplig hjälp från samhällets myndigheter om 

hedersnormer inte uppmärksammas. (NCK, 2010:18) Forskare inom det intersektionella 

perspektivet har motsatt sig detta och menar att socialtjänsten blivit influerad av att våldet är 

kulturellt betingat, vilket lett till att personer som behövt stöd och hjälp, tvingats anpassa sig 

till detta (NCK, 2010:10).  

 

2.1.1 Purnell model for Cultural Competence 

The National Center for Cultural Competence definierar kultur som; ett integrationsmönster av 

människans beteende som inkluderar tankar, kommunikation, språk, trosuppfattning och 

värderingar samt förväntningar på människors beteenden utifrån av etniska, religiösa eller 

sociala grupper. Människans integrationsmönster och beteende ska också vara överförbart över 

generationer, för att en grupp människor ska sägas kunna tillhöra en viss kultur. (Luquis, 

2014:146) 

 

The Purnell model for Cultural Competence ger en omfattande, systematisk och organiserad 

förståelse av vad som karakteriserar en viss kultur (Luquis, 2014:146). Modellen innefattar flera 

olika domäner på mikronivå som tillsammans visar vanliga karakteristiska som definierar en 

kultur. Den tredje domänen är den som är relevant för följande studie och benämns family roles 

and organization. En familj definieras enligt Raffy R. Luquis (2014) av två eller fler personer 

som har ett blodsband och är biologiskt sammankopplade eller personer som är 

sammankopplade på en emotionell nivå. Familjens struktur påverkas genom generationer, 
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ålder, socioekonomisk status, civilstånd och migration. (ibid:149) Den tredje domänen ämnar 

förklara familjens roll och organisation, och hur den påverkar andra domäner. Domänen speglar 

könsroller och vem som har högst hierarkisk rang i hushållet utifrån yngre och äldre 

familjemedlemmar. Könsrollerna i familjen har också en stor påverkan vad gäller alternativa 

livsstilar, exempelvis vad gäller homosexuella relationer eller en förälder som lever 

ensamstående med sitt/sina barn. Luquis (2014) skriver att hälsopedagoger som angriper olika 

etniska samhällen måste förhålla sig till de traditionella roller som råder inom familjen. 

Familjemedlemmar har vissa förväntningar på den med högst hierarkisk rang att göra rätt val 

vid exempelvis sjukvårdsinsatser eller hälsorelaterade beteenden, då dessa kan komma att 

påverka hela familjen eller släkten. (ibid:150) 

 

2.1.2 Den patriarkala familjestrukturen  

Riyadh Al-Baldawi (2014) är docent i psykiatri och förklarar den patriarkala familjestrukturen 

likt en struktur där mannen blir familjens representant i sociala sammanhang. I vissa länder 

innebär det att mannen får en legitimerad äganderätt av familjen utifrån de statligt rådande 

lagarna, där han även är den som tillhandahåller resurser till familjen. Den makt som fadern 

besitter har ett starkt socialt stöd från övriga familjemedlemmar. Al-Baldawi (2014) skriver att 

i vissa länder i Mellanöstern förekommer ett visst juridiskt stöd för mannen, vilket kvinnan inte 

har exempelvis vad gäller att begära ut skilsmässa, då det kan innebära att hon förlorar delar av 

sina ekonomiska och sociala rättigheter. Det i sin tur kan leda till att hon lever med det förtryck 

och övergrepp som mannen tar sig rätt att utföra på sin fru. (Al-Baldawi, 2014:192-193) 

Mehrdad Darvishpour (1999) skriver i sin artikel; Intensified gender conflicts within Iranian 

families in Sweden, att det finns ett förbättrat läge för kvinnor att ta ut äktenskapsskillnad 

genom deras förstärkta position som kvinna i Sverige. Han lyfter upp den patriarkala 

familjestrukturen där äktenskap beskrivs som ett “patriarkaliskt kontrakt” där kvinnan är 

underordnad mannen, vilket också förklarar varför kvinnor som kommer till Sverige tar 

initiativet att ta ut äktenskapsskillnad. (Darvishpour, 1999:21) Darvishpour skriver att 

normerna om könsrollerna i Sverige inte lika starka som i exempelvis Iran, även om Sverige 

fortfarande präglas av en patriarkal maktordning/struktur. Darvishpour menar att det har ökat 

kvinnors normativa möjligheter och resurser efter flytten, eftersom det påverkar 

maktrelationerna inom familjen mellan man och kvinna. (ibid:26) Studien grundar sig i iranska 

familjer i Sverige där mannens makt utmanas samtidigt som kvinnan får en bättre position.  
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2.1.3 Framställning av våldsbrott i samhället 

Det kulturella perspektivet är det perspektiv som blivit mest uppmärksammat, medan 

könsperspektivet och det internationella perspektivet hamnat i skymundan. Alinia (2013) menar 

att på grund av det kulturella perspektivet har våld i hederns namn fram till 2002, i samband 

med mordet på Fadime Sahindal, varit negligerat och tolererat av myndigheter, då hänvisning 

till kulturella skillnader legitimerat brotten. (Alinia, 2013:94) Javeria Rizvi (2004) anser att 

artiklar om hedersmord tenderar att skrämma samhällets minoriteter, då media framställer en 

stereotyp bild av en viss kultur, vilka minoritetsgrupper inte identifierar sig med. (Rizvi, 

2004:10) Hedersmord är bara en liten del av vad framförallt kvinnor, men även män, kan 

utsättas för då de lever i en familj som upprätthåller hedersnormer. Bakom morden finns ett 

mörkertal av vardaglig misshandel, kränkningar, hotelser och krav på undergivenhet hos offret. 

(Gaunt, 2010:213-214) Brottsförebyggande rådet, BRÅ (2015) menar att mörkertal är svårt att 

fastställa då det inte är konstant eftersom statistiken av olika våldsbrott varierar. Vad som klart 

kan sägas påverka mörkertalet i brottsstatistiken, är dock samhällets inställning och attityd 

gentemot olika brott. Här spelar också prioriteringar inom rättsväsendet en roll. Striktare regler 

för ett visst brott gör ofta att fler människor uppmärksammar när en lagöverträdelse begås och 

därmed ökar antalet anmälningar i brottskategorin och mörkertalet kan antas minska. Dock 

behöver det inte innebära att själva brottet i sig har ökat, men att fler människor anmäler. (BRÅ, 

2015)  

 

2.1.4 Juridiska aspekter 

Advokat Elisabeth Massi Fritz beskriver svårigheten och utmaningen för rättsväsendet att 

bedöma i ärenden gällande lagen om vård av unga (LVU) när det kommer till flickor. LVU 

gäller för barn mellan 0-20 år och är en tvångslag som bereder vård för barn med stöd av 2 och 

3 §§ LVU.  (Fritz, 2012) 2 § LVU syftar till miljöfaktorer och lyder; Vård skall beslutas om det 

på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller 

något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling 

skadas. (SFS 1990:52). 3 § LVU syftar till beteendefaktorer som lyder; Vård skall också 

beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom 

missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt 

nedbrytande beteende. (SFS, 1990:52). I Rúna Í Baianstovus (2012) studie framhåller hon att 



18 
 

bedömningar för socialtjänsten försvåras när aktörerna inte ser till målsägandens faktiska behov 

av stöd och vård. Detta medför större svårigheter vid bedömningen när klienten inte är 

motiverad till att berätta om sitt problem, vilket krävs för ett ingripande genom LVU ska vara 

möjlig. (Í Baianstovus, 2012:172-173) Fritz skriver att flickor inledningsvis tar kontakt med 

personal på skolan eller med socialtjänsten för att få stöd att kunna berätta om sina 

hemförhållanden där hon blir utsatt för misshandel och kränkningar. Vad vi kan se betonar Fritz 

(2012) i likhet med Í Baianstovus studie, svårigheten för socialtjänsten att genomföra en 

rättssäker utredning, då det ofta finns en avsaknad av flickornas berättelse, vilket utredningens 

bedömning av möjlig insats av exempelvis LVU grundar sig i. (Fritz, 2012) 

 

2.1.5 Heder och skam i svensk historia 

Historikern Eva Österberg (2005) ger en inblick i hur hedersnormer gjort sig synlig i nordisk 

historia. Österberg ger sin definition av heder som lyder; En stark kontroll som utövas mot en 

person i släkten när denne bryter eller förväntas bryta mot normen som gäller för gruppen 

(Österberg, 2005:177). Skam återfinns i den svenska historien hos ogifta mödrar som av just 

den anledningen dragit skam över familjen. När kvinnan burit på ett barn utanför äktenskap 

kunde fadern skicka iväg dottern för att denne skulle föda barnet i faderns frånvaro, samtidigt 

som hon skulle adoptera bort barnet för att bevara familjens heder. (Österberg, 2005:182) I den 

svenska historien kontrollerades individen statligt genom synen av heder och skam fram till 

1930-talet. (ibid:181) Att hedersnormer lever vidare i det moderna majoritetssamhället i 

Sverige är också synligt genom hur föräldrar ser på sina barn som är homosexuella. Föräldrars 

syn på homosexualitet är så värderande att barnets icke-normativa sexualitet ses som avvikande 

från deras normer. (ibid:178)  

2.1.6 Synliggörandet av övervåld 

I rapporten från NCK (2010) hänvisar de till Astrid Schlytter som var en av de första som 

genomförde en studie om hedersvåld och tvångsäktenskap i svensk kontext. Eftersom fokus i 

Schlytters studie ligger i hur våldet ses genom normer och värderingar, anses Schlytters 

forskningsstudier falla inom ramen för det kulturella perspektivet. (NCK, 2010:23) Astrid 

Schlytter har senare gjort en studie tillsammans med Devin Rexvid (2016) som utgår ifrån 

killarnas dubbla position i ett liv präglat av hedersnormer. I boken; Mäns heder - Att vara både 

offer och förövare, ges en översiktlig genomgång av olika rättsfall som varit uppmärksammade 

i Sverige. En aspekt som Schlytter och Rexvid (2016) framhåller som viktig är att samtliga så 
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kallade hedersmord genomförs av personer som är släkt med flickan. Samtliga rättsfall i deras 

forskningsstudie beskrivs ha en koppling till kvinnans sexualitet. Tabellen nedan visar olika 

offer, motiv till mord, tillvägagångssätt, gärningsman/män och är hämtad från Schlytter och 

Rexvid (2016): 

 

Offer Motiv Våld/sättet Gärningsman/-män 

Abbas 20 

år 

Han är pojkvän till en flicka som ska giftas 

bort och hon rymmer till honom. 

Olja och svärd Flickvännens bror och 

föräldrar 

Maria 19 

år 

Har pojkvän och vägrar ta hit den man hon 

har tvingats gifta sig med. 

107 knivhugg Brodern 

Manidja 

19 år 

Maken upptäcker att hon har haft pojkvän 

innan de gifte sig. 

Slaktades som 

ett djur 

Maken 

(Schlytter & Rexvid, 2016:157) 

 

2.2 Könsperspektiv 

Könsperspektivet avser ge en övergripande bild av hur mäns våld mot kvinnor ter sig samt ger 

en universalistisk bild av det. Mäns våld mot kvinnor måste förstås ur sin generella avbildning, 

då det präglas av en patriarkal struktur med mannen som överordnad kvinnan. (NCK, 2010:18) 

Ur könsperspektivet ses mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld i likhet med varandra. 

Fokus läggs inte på hedersnormer, utan våldet definieras ur det patriarkala våldet som ett globalt 

och strukturellt problem. (ibid:25)  

2.2.1 Våld inom familjen  

David Gaunt är professor i historia och har bland annat forskat inom familjestrukturers 

uppbyggnad (Gaunt, 2010:7). Varje år dödas människor av närstående eller anhöriga, främst på 

grund av att ena parten i relationen vill lämna sin misshandlande maka eller make. Gaunt (2010) 

skriver att det traditionellt sett har funnits en patriarkal grundsyn inom de stora 

världsreligionerna, där det är underbyggt att mannen är överordnad kvinnan och barnen. Idag 

utgör män majoriteten av våldsutövande individer i samhället, kategoriserat efter kön. 

(ibid:211)  
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Gaunts (2010) definition av en anhörig som misshandlar är en person som utövar en 

tvångsmässig kontroll av sin partner eller barn genom ett upprepat mönster. Den relation som 

till en början varit kärleksfull, kan mynna ut i en vardag präglad av fysiskt kränkande våld, 

sexuella övergrepp eller allvarliga hot om våld. Gaunt (2010) skriver att mäns motivering för 

att rättfärdiga sina våldshandlingar, utgår från en självpåtagen rätt att kontrollera sina anhöriga. 

Den självpåtagna rätten grundar sig i mannens själviska och självcentrerade uppfattning av att 

familjen finns till för hans krav och behov. Uppfylls inte de krav och förväntningar som mannen 

har, tenderar dem som motsätter sig honom att utsättas för våld, vilket är mannens 

försvarsmekanism för att erhålla högst hierarkisk rang. (Gaunt, 2010:213) 

 

2.2.2 Är kvinnans sexualitet avgörande?  

Regeringen (2016) framhåller att hedersnormer hos kvinnor och flickor är avhängigt 

koncentrerade på kvinnans kyskhet och oskuld. Hennes påstådda eller faktiska sexuella 

beteende har stark koppling till familjens rykte och anseende. Därför är mäns våld mot kvinnor 

inom hedersnormer, ofta präglade av närståendes extrema yttringar av vad hedersnormer 

innefattar. (Regeringen, 2016:117) Gaunt (2010) anser att för familjer som påstås präglas av 

hedersnormer, har det varit av stor vikt för dem att upprätthålla normerna. I familjer där 

hedersnormer råder, menar Gaunt (2010) att ungdomens fria socialisering i Sverige ses som ett 

hot gentemot familjen och släkten som präglas av hedersnormer, medan andra som lever utan 

dessa ser ungdomens fria socialisering som ett steg i integrationen. (Gaunt, 2010:214)  

 

2.2.3 Myndigheters arbete mot våldsbrott i Sverige 

Al-Baldawi (1998) beskriver hur konflikter kan uppstå vid föräldrars relation till skola, 

socialtjänst eller försäkringskassan. Al-Baldawi (1998) menar att konflikter som uppstår främst 

förekommer vid frågor som rör barns rättigheter, omhändertagande av barn (LVU) och 

jämställdhet mellan makarna. Detta ofta i relation till att familjen behöver förhålla sig till en ny 

livsstil med nya lagar och regler. (Al-Baldawi, 1998:2230) 

 

Sabine Gruber (2007) är docent och lektor i socialt arbete. Hon skriver i sin forskningsstudie; I 

skolans vilja att åtgärda ”hedersrelaterat” våld: etnicitet, kön och våld, att mordet på Fadime 

Sahindal blev den utlösande faktorn på den debatt som riktats mot flickor med 

invandrarbakgrund där uppmärksamhet fokuserats på könsförtryck, människovärde, rasism och 
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kultur. På nationell nivå markerade regeringen att Sveriges kommun bär det yttersta ansvaret 

för att de utsatta flickorna får adekvat skydd från hedersnormer. På regional nivå fick 

länsstyrelserna i landet i uppgift att kartlägga hedersvåldets förekomst där regeringen avsatte 

180 miljoner kronor under perioden 2003-2007 för att nå framgång i projektet. (Gruber, 

2007:14) Länsstyrelsen Östergötland är en av de länsstyrelser som lyckats väl i detta projekt 

och har genom sin handbok; Om våld i hederns namn, kunnat vägleda skola och socialtjänst i 

arbetet mot hedersvåld. Tyngdvikten har legat på samarbetet mellan olika myndigheter, för att 

kunna ge de våldsutsatta ett så bra stöd som möjligt (Länsstyrelsen Östergötland, 2013:3) Alinia 

(2013) menar att våld i hederns namn inte enbart kan förstås utifrån hedersnormer som förtryck 

av kön och sexualitet. Hon menar att hedersvåld måste förstås ur sitt sammanhang där det 

påverkas av etniskt förtryck, fattigdom och flera historiska processer, såsom kolonisation och 

ockupation. (Alinia, 2013:94)  

 

2.2.4 Myndigheters arbete mot våldsbrott internationellt 

Roxanne Khan (2007) är utbildad rättsmedicinsk psykolog som specialiserat sig på forskning 

rörande våld kopplat till den enskildes familjesituation. Khan (2007) forskar om hedersrelaterat 

våld och förtryck och har bland annat gjort studien; honour-related violence (HRV) in Scotland: 

a cross- and multi-agency intervention involvement survey. (Khan, 2007:1) Studien syftar till 

att undersöka hur olika biståndsmyndigheter i Skottland arbetar kring frågor rörande 

hedersrelaterat våld och förtryck. (ibid:4) I studien påvisar Khan (2007) att hedersrelaterat våld 

är ett eftersatt ämne då hedersrelaterade brott är försummade inom rättsväsendet. (ibid:1) Khans 

(2007) empiriska material utgick från 13 medverkande biståndsmyndigheter i Skottland och 

mynnade ut i en tematisering av kategorierna “familjerelaterat våld och missförhållande”, 

“tvångsäktenskap och familjerelaterat våld och missförhållande” samt “tvångsäktenskap”. 

Utifrån kategorierna svarade 5 myndigheter att de under de senaste tolv månaderna hanterat 

minst ett ärende innefattande familjerelaterat hedersvåld. 2 myndigheter svarade att de under 

de senaste tolv månaderna hanterat minst ett ärende där familjevåld och tvångsäktenskap varit 

hedersrelaterat. Enbart 1 myndighet svarade att de hanterat ett ärende gällande tvångsäktenskap 

som inte varit hedersrelaterat under de senaste tolv månaderna. Sammantaget visade 

majoriteten av myndigheterna (61.5 %) att hedersrelaterat våld och förtryck i sig ansågs 

tillräckligt specifikt för att det bör skiljas från annat våld innefattande familjerelaterade 

problem. (Khan, 2007:5-6)  
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2.3 Intersektionellt perspektiv 

Med ett intersektionellt perspektiv avses forskning som berör våld utifrån ett kolonialt och 

globalt sammanhang där kön, klass och etnicitet samverkar. (NCK, 2010:18) Med det menas 

att begreppet heder, och hur det definieras, ligger bortom kulturen. (ibid:29) Ur internationell 

forskning framkommer det att våldet kan förekomma i ett annat land än hemlandet, vilket gör 

att det inte enbart kan betraktas genom kultur. Begreppet hedersbrott är något som blir tänjbart 

då det kan visa sig i olika skepnader beroende på tid och plats. Våldet ska med andra ord 

betraktas ur sin samhälleliga kontext (ibid:30) Det intersektionella perspektivet skiljer sig på så 

vis från både det kulturella perspektivet som lägger vikt vid hederskulturen och från 

könsperspektivet som utgår ifrån kön som förtryck (ibid:33).  

 

2.3.1 Internationell forskning av individens syn på olika våldsbrott  

Forskarna Sharon K. Araji och John Carlson gjorde tillsammans en studie där de sökte kartlägga 

hur universitetsstudenter från Jordanien ser på hedersrelaterat familjevåld (Araji & Carlson, 

2001:586). Familjerelaterat våld är komplext och ofta multidimensionellt i den grad att våldet 

involverar korrelationsfaktorer såsom den enskilde individen, hushållet och socioekonomiska 

faktorer. (ibid:587-588) Araji och Carlson (2001) förklarar att en person i Jordanien som mördat 

någon kan få livstids fängelse eller dödsstraff. När det däremot handlar om hedersrelaterade 

motiv till gärningen kan straffet förmildras till hälften eller ännu lägre. Den vanligaste 

strafftiden som ges för hedersmord är tre månader upp till ett år. De förklarar att hedersmord 

ofta begås av familjens söner som är yngre än 18 år, för att undvika åtal och/eller för att få 

mildare straff. (ibid:594) 

 

Arajis och Carlsons (2001) undersökning gjordes på drygt 600 universitetsstudenter, där man 

ville studera och få inblick i deras uppfattning av våld inom familjen som ett socialt problem 

(Araji & Carlson, 2001:598). Resultatet visade att majoriteten av studenterna upplevde att 

människor som utsätts för någon form av våld eller hot om våld, var ett allvarligt problem. Av 

de medverkande ansåg 56 procent att barnmisshandel var ett mycket stort problem och 70 

procent ansåg att hustrumisshandel var ett mycket stort problem. Totalt ansåg 63 procent av 

respondenterna att hedersmord var ett mycket stort problem, medan 65 procent att psykisk 

misshandel var allvarligare än något annat våld. (ibid: 610-611, 603) Gaunt (2010) har tagit del 
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av Arajis och Carlsons (2001) forskning och menar att studenterna som svarat i undersökningen 

är handplockade utifrån deras bakgrund, med en far som har en lång utbildning och idag erhåller 

ett högstatusyrke, vilket Gaunt (2010) anser kan tänkas ha påverkat resultatet. (Gaunt, 

2010:215) 

 

2.3.2 Intersektionalitet som samverkande diskurser 

Mulinari och de los Reyes (2005) förklarar att det finns viktiga utgångspunkter i 

intersektionalitet vilka huvudsakligen fokuserar på att ifrågasätta den ensidiga förståelsen av 

exempelvis kvinnlighet. Här önskas en förståelse lyftas fram om kvinnlighet genom att se på 

hur exempelvis klass och etnicitet samverkar vid skapandet av kön. (Mulinari & de los Reyes, 

2005:27) Det finns en uppfattning av att överfokusering av två motsättningar som exempelvis 

arbete/kapital, kvinnor/män, invandrare/svenskar inte leder den tolkande forskning som krävs i 

förhållande till den komplexitet som faktiskt råder bakom dessa. Att ensidigt analysera 

motsättningar kan i sin tur leda till att dessa framhävs som väsentliga och elementära utan att 

en djupare problematisering görs av deras uppkomst. Mulinari och de los Reyes (2005) menar 

att det inte bara är dessa maktstrukturer som skapar ojämlikheter i samhället, utan de påverkas 

även av människors handlingar, samspel, strategier och riktlinjer. Det i sin tur är viktiga delar i 

vad som senare konstruerar klass, kön, etnicitet och sexualitet som meningsbärande begrepp. 

(ibid:90) 

 

2.4 Diskussion av kunskapssammanställning  

I uppsatsen önskas en beskrivning och analys ges gällande huruvida hovrätten med tillhörande 

tingsrättsdom gör skillnad vid bedömning av hedersrelaterat våld och annat våld i olika 

våldsbrott. Kunskapssammanställningen har tematiserat med utgångspunkt från studiens 

problemställning; hedersrelaterat våld och förtryck samt annat våld, bakgrunden av dess 

karaktär. Kunskapssammanställningen innehåller beskrivningar av de mönster och egenskaper 

som kan råda inom strukturellt våld i nära relationer. Forskningen i det här kapitlet bidrar med 

en förståelse av vilken position individer har i samhället; såväl utövare som offer av våldet, 

vilket även blir tydligt i studiens resultat. De olika perspektiven som framställts i kapitlet ger 

kunskap om att det finns mycket forskning på fältet som kan ses utifrån olika synsätt. För att 

kunna svara på studiens syfte och frågeställning kommer dessa perspektiv att nyttjas på ett 

objektivt sätt för att ge förståelse och analysera materialet på ett så lärorikt sätt som möjligt. 
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Kunskapssammanställningen har tillsammans med studiens resultat, bidragit till nuvarande 

kunskapsläge. Med den sammanställda kunskapen, har förslag på vidare forskning inom 

ämnesområdet kunnat klarläggas.  
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3. Teoretiska utgångspunkter  

Nedan följer studiens teoretiska utgångspunkter, vilka är tänkta som analysverktyg av den 

empiri i form av rättsfall som samlats in. Avslutningsvis presenteras en diskussion för de teorier 

som tillämpats vid studien.  

 

3.1 Val av teorier  

Vi har valt att använda Mulinaris (2003) feministiska perspektiv på genus i relation till Franzéns 

(2010) begreppsförklaring av maktstrukturer, som teoretiskt perspektiv i uppsatsen när vi 

presenterar hur olika familjestrukturer kan te sig med bakgrund av vad som definieras och 

konstrueras som manligt och kvinnligt. Al-Baldawis (1998) pyramid av den patriarkala 

familjestrukturen har använts som ett komplement för att illustrera maktojämlikheten inom 

familjen men även i förhållandet mellan individ och myndighet, för att återgå till studiens syfte 

vilken ämnar undersöka huruvida domstolar gör en distinktion i olika våldsärenden. För att 

förstå hur mäns våld mot kvinnor har uppkommit som ett samhälleligt problem, har Lundgrens 

(2004) normaliseringsprocess av våld utifrån kvinnans och mannens perspektiv tagits i 

beaktning. Schlytters och Rexvids (2016) definition av begreppen heder och skam har valts ut 

för att ge förståelse för den misstänkte gärningsmannens motivering till det begångna brottet, 

utifrån vad den enskilde definierar som heder respektive skam. Schlytters och Rexvids 

definition är en av många, men utifrån en förklaring av begreppen som ges nedan, har den 

ansetts vara godtycklig för studiens senare analysarbete.  

 

3.2 Feministiskt perspektiv på genus  

Diana Mulinari är fil. dr. i sociologi och professor i genusvetenskap. Hennes 

forskningsområden är globalisering, migration och rasism, men undervisar även i feministisk, 

“raskritisk” och postkolonial teori. (Mulinari, 2004:72) Mulinari (2003) förklarar hur hennes 

kritiska ögon på kön och makt har fört hennes feministiska forskning kring kolonisation och 

imperialism framåt. Franzen (2010) skriver om två motsatta maktbegrepp, det intentionella 

maktbegreppet och det strukturella maktbegreppet. Det intentionella maktbegreppet utgår från 

en person, en grupp eller en organisation vars subjekt har mer eller mindre makt. För att ett 

subjekt ska kunna ha makt måste denne också ha en vilja och ett mål med sin avsikt. Utan viljan, 

menar Franzén (2010) att makten skulle vara verkningslös. Det strukturella maktbegreppet 
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utgår från en redan förutbestämd makt som råder i en relation mellan två eller fler personer. 

Maktbegreppet som strukturellt definierat avser främst maktfrågan om över- och underordning 

mellan de involverade parterna. Det strukturella maktbegreppet utgör en struktur som fördelar 

samhällets individer i ojämlika positioner, vilket i sin tur lägger grund för de flesta andra 

förhållanden i samhället. (Franzén, 2010:86-87) 

 

Mulinari (2003) betonar att det västerländska kolonisationen utgör en grundläggande aspekt för 

hur omgivningens uppfattning och värderingar kring vad som är manligt och kvinnligt, 

respektive hur kön konstrueras. (Mulinari, 2003:73-74) Ur ett feministiskt perspektiv på genus, 

innebär det mer än bara kvinnor och män. Detta kan klarläggas utifrån två bemärkelser, dels 

genom hur manligt och kvinnligt återskapas i olika dikotomier där fördelningen mellan makt 

och resurser är centrala faktorer som påverkar (o)jämlikheten, men även hur kvinnor och män 

ur ett feministiskt perspektiv anses vara en konstruktion av genus. Klass, sexualitet och 

rasifiering är indikatorer som påverkar samhällsprocessen och i sin tur konstruktionen av genus. 

(ibid:11) Franzén (2010) skriver att makt finns i varje form av relation och menar att det vore 

naivt att bortse från att en maktobalans existerar. En relation där makt mellan två eller fler parter 

är jämnt balanserad, menar Franzén därför är högst tillfällig. (Franzén, 2010:90) Familjen anses 

vara den mest väsentliga arena för hur kön och genus skapas och lärs ut. En vanlig reaktion 

inom den feministiska forskningen omfattas av två komponenter. Dels genom ett retoriskt 

erkännande, det vill säga ett uttalat erkännande och dels genom ett systematiskt motstånd till 

att utforska teoretiska komplikationer som kritiken mot feministisk forskning för med sig. 

(Mulinari, 2003:24-25) 

 

3.3 Våldets normaliseringsprocess  

Professor och genusvetare Eva Lundgren (2004) beskriver normaliseringsprocessen som en 

nedbrytningsprocess hos kvinnan i takt med att mannens våldsutövning förhöjs och utvecklas 

som normal. Normaliseringen handlar om att försöka ursäkta mannens våld för att han av olika 

anledningar blivit upprörd eller stressad. (Lundgren, 2004:13) 

 

”I vårt kulturella sammanhang förstår vi varandra som könsvarelser, som kvinnor och 

män. Vi omgärdas av kulturella bilder och föreställningar om manlighet och kvinnlighet 

enligt vilka vi förväntas leva, eller som vi eventuellt vågar bryta mot, med de sanktioner 
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det kan innebära.” (Lundgren, 2004:14) 

 

Normaliseringsprocessen inom våldet betonas av Lundgren (2004) som upplevelser av något 

normalt som är djupt rotade för vad som framställs som typiska inför könsroller. (Lundgren, 

2004:17) Lundgren säger sig ge en feministisk förståelse av könsvåld, vilket grundar sig i att 

våld, makt och normalitet är sammanflätade och utgör en slags samhällelig normalitet om 

maktordning. Att makt och kön hör ihop menar hon har att göra med den maktobalans som 

råder mellan könen. (ibid:18) Manlighet i en dominerande könskultur, gör det representativt för 

honom att vara överordnad, för att framhäva sin manlighet som legitim. Det innebär även att 

kvinnan ska finnas tillgänglig som underordnad av mannens behov, exempelvis vid sexuella 

handlingar. Kvinnan tvingas efterleva den manliga dominansen, ofta till följd av ekonomiska 

faktorer. Mannen får då möjlighet att efterleva denna maktbalans som han strävar efter, där han 

erhåller störst makt genom kvinnans underordnade krav. (ibid:19) En av de allvarligaste 

konsekvenserna som våldets normalisering kan leda till är enligt Lundgren ”när hans verklighet 

blir hennes” (ibid:20).  

 

För att förklara hur maktskillnader mellan man och kvinna kan te sig, tillämpas Al-Baldawis 

(1998) pyramid av den patriarkala familjestrukturen. Vidare i studien har vi valt att benämna 

pyramiden som en illustration av den makthierarki som råder mellan familjemedlemmarna i 

samhället där myndigheter också medverkar, vilken redogörs för nedan: 
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3.3.1 Normaliseringsprocess för mannen  

Att bli man är lika med att kunna kontrollera kvinnan. Lundgren (2004) förklarar att 

normaliseringsprocessen för könskonstitueringsprocessen formas av maskulinitet (ibid:24). 

Lundgren (2004) beskriver mannens strävan efter att kontrollera kvinnans livsutrymme, som 

en gränsmarkering av känslomässig kontroll. Gränssättningen kan variera och beror bland annat 

på kvinnans handlingsutrymme och om mannen anser att det finns behov av att sätta gränser 

utifrån en specifik situation eller händelse. Mannen anses kunna uppnå mycket genom 

våldsutövande. (ibid:25-27) Ett sätt att begränsa kvinnans handlingsutrymme är att försöka göra 

om hur kvinnan “är” till hur hon “bör” vara. Männen förväntar sig att kvinnan ska efterleva det 

som är hans norm och därtill behöver hon rätta sig efter honom. (ibid:34) Det hela handlar om 

att på ett successivt sätt förändra kvinnans ståndpunkt och göra hennes underordning till hennes 

livsstil, där mannen långsamt får en större makt och blir överordnad kvinnan. (ibid:36-37)  

 

3.3.2 Normaliseringsprocess för kvinnan  

Hos kvinnorna tycks våldet blir starkare och mer effektivt då mannen växelvis är snäll, vilket 

emellanåt ger kvinnan en känsla av kärleksfullhet (Lundgren, 2004:57). Under våldets 

normaliseringsprocess för kvinnan blir hon till en början uppskärrad och accepterar inte den 

underordning hon tillges. Successivt upplevs våldet som vardagliga handlingar, vilka så 

småningom förväntas och blir godtagbara. Konsekvensen av normaliseringen blir att kvinnan 

försvarar våldet. (ibid:49) Kvinnan söker efterleva sin egen verklighet och våldet förklaras vara 

något som ligger hos mannen, vilket han förklarar grundar sig i kvinnans beteende. 

Våldshandlingar blir en konsekvens av att kvinnan följer sin egen väg (ibid:66-67). Inom 

våldets normaliseringsprocess för kvinnan försvinner gränserna av vad som bör vara 

acceptabelt och inte. Normaliseringsprocessen utgör en aktiv nedbrytningsprocess för kvinnan 

med våldshandlingar, vilka Lundgren (2004) menar är kopplade till strategier av känslomässig 

kontroll och isolering. Hans verklighet blir hennes och våldet blir så normaliserat att kvinnan 

slutligen identifierar sig med den. (ibid:60-61)  

 

3.4 Heder och skam  

Astrid Schlytter och Devin Rexvid (2016) beskriver den maktstruktur som råder hos unga och 

äldre män, där de ges stor makt över kvinnor som står dem nära. Redan i tidig ålder lär sig 

sönerna att de är mer värda än sina systrar och att de har en högre hierarkisk rang än dem. 
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(Schlytter & Rexvid, 2016:61) De unga männen som lever med den patriarkala makten beskrivs 

leva ett dubbelliv. Killarna har en längtan och strävan efter att leva med frihet medan de 

samtidigt har i uppdrag att hindra sina systrar från att leva i liknande frihet. Det finns en ständig 

spänning mellan vikten av att ha makt, mot problemen som kan uppstå om männen förlorar sin 

makt (ibid:60). Som tidigare framkommit utgör kvinnans sexualitet kärnan i den manliga 

hedern, vilket gör att det enbart är männen som kan ha heder och blir därför i beroendeställning 

av kvinnan som bär på skammen och av samhället betraktas som socialt död. Det handlar om 

ryktesspridning som kontrollerar både mannens och kvinnans beteende. För att motverka 

negativ ryktesspridning för familjen är det därför viktigt för männen att kontrollera sina 

närstående kvinnor. Misslyckas männen att kontrollera kvinnan och hon gör någonting som 

påstås kunna dra skam över familjen, behöver problemet åtgärdas. Schlytter och Rexvid (2016) 

kallar detta för ett normsystem baserat på grupp- och samhällsnivå som påminner om ett 

rättssystem där patriarken och andra överordnade inom familjen förväntas återupprätta hedern. 

Upprättelsen bör ske oavsett om patriarken känner skamkänslor eller inte över vad dottern eller 

hustrun gjort. Enligt normsystemet måste han ändå straffa kvinnan, då han annars själv kan bli 

straffad av andra i släkten och kollektivet genom att exempelvis bli utstött. (ibid:34-35) Att 

gärningsmännen ofta använder sig av övervåld beskriver Schlytter och Rexvid (2016) som en 

säkerställning på att offret är död. Att offret utsätts för kränkning ses som en signal till 

omgivningen om offrets värdelöshet. Det är också ett sätt för gärningsmannen att rena det smuts 

som kvinnan dragit med sig och som har vanhedrat honom eller henne. (Schlytter & Rexvid, 

2016:165)  

 

3.5 Teorikritik och teoridiskussion  

Vi har valt att förklara ett manligt och kvinnligt perspektiv av våldets normaliseringsprocess 

utifrån Lundgrens (2004) beskrivning, för att kunna förstå bakgrunden i normaliseringen av 

mäns våld mot kvinnor. Genom beskrivningen vill vi synliggöra mannens och kvinnans olika 

maktposition i familjestrukturen, samt ge förståelse för hur olika normer och värderingar 

påverkar den enskildes sätt att leva. Heder och skam är återkommande begrepp som beskrivits 

med stöd av Schlytter och Rexvid (2016), för att ge förståelse av hur faktiska eller påstådda 

händelser påverkar familjemedlemmar. För att själva ges en förståelse av mäns våld mot 

kvinnor, har vi tagit stöd av Mulinaris (2004) feministiska perspektiv och Franzéns 

begreppsbeskrivning av makt, vilka varit studiens utgångspunkter.  
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Det finns kritik som riktas mot hur begreppen jämställdhet, genus och konflikter som kan uppstå 

vid kulturella företeelser tolkas. Kritiken uppstår när jämställdhet förknippas med det svenska 

och moderna, medan lagöverträdelser kopplas till det etniska och förmoderna. Forskarna 

Aleksandra Ålund och Minoo Alinia (2011) menar att det skapar en missvisande tolkning av 

vad som bottnar i hedersnormer. Att hedersrelaterade värderingar kopplas till invandrare leder 

till att invandrare blir bärare av de normer och traditioner som de efterföljer, vilket i sin tur 

utgör mer grundläggande problemen som kan förekomma på individnivå samt i sociala och 

politiska sammanhang och som nu faller i skugga. (Ålund & Alinia, 2011:47) De beskriver 

också att när exempelvis hedersnormerna förklaras som en kulturell åtskillnad, levs det vidare 

i svensk forskning utan att någon annan bemärkelse ges, vilket samtidigt bidrar till att 

undanhålla sociala problem som verkar i samhället (ibid:59). 

 

Från Ålunds och Alinias (2011) perspektiv på jämställdhet som tillämpas i forskningsstudien, 

har pyramiden som illustrerar den patriarkala familjestrukturen av Al-Baldawi (1998) tagits i 

beaktning för att ge en sorts förståelse för hur den hierarkiska maktordningen mellan man, 

kvinna och barn kan motverka den jämställdhet Sverige söker uppnå. Pyramiden ger på så vis 

förklaring till konflikter som kan uppstå i en familj som efterliknar en patriarkal familjestruktur. 

(Ålund & Alinia, 2011:54) Vi tar som studenter inte ställning i sakfrågor när det gäller 

hedersbegreppet, utan använder valda teorier enbart som utgångspunkt för uppsatsen.  
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4. Forskningsmetod  

Nedan kommer studiens urvalsprocess, metod, tillvägagångssätt och analysmetod att 

presenteras. Vidare kommer metodens begränsning och studiens generaliserbarhet att 

beskrivas, för att visa på studiens möjliga brister. Därefter följer ett resonemang om studiens 

reliabilitet och validitet om hur trovärdiga studiens resultat är. Avslutningsvis presenteras de 

forskningsetiska överväganden som studenterna förhållit sig till i studien samt en 

metoddiskussion. 

 

4.1 Urvalsprocess  

I samtal med en anställd på Svea hovrätts arkiv den 17 mars 2017, presenterades studiens 

forskningsområde. Den anställde bifogade en lista på rättsfall med alla våldsärenden som skett 

från och med 1 januari 2016 till 16 mars 2017 till oss uppsatsförfattare. Utifrån listan, vilken 

omfattade cirka 2500 rättsfall, valdes totalt fjorton rättsfall ut genom en form av kvoturval, det 

vill säga att rättsfall valdes ut efter att ha specificerat hur många rättsfall som skulle väljas ut 

från vardera kategori (Bryman, 2011:197). Få rättsfall kunde tydligt sammankopplas till ett 

hedersrelaterat motiv. Därför har rättsfallen fokuserats på våldsbrott som haft ett hedersrelaterat 

motiv och urvalet blev då rättsfall rörande misshandel, mord, grov fridskränkning, människorov 

och våldtäkt. Samtliga rättsfall som valdes ut hade vunnit laga kraft i Svea hovrätt eller som 

hänvisats till prejudicerande fall från Högsta domstolen. Utifrån de valda hedersrelaterade 

rättsfallen, som totalt blev sju stycken, valdes lika många rättsfall ut i samma brottskategori, 

men utan ett hedersrelaterat motiv. 

 

4.2 Tillvägagångssätt vid insamling av empiri  

För att finna rättsfall med domslut som är hedersrelaterade, användes rättsdatabasen Zeteo, som 

går att tillgå studenter som studerar på Södertörns högskola genom högskolans bibliotek. I 

Zeteo finns ett sökverktyg som möjliggör en detaljerad sökning. Genom den detaljerade 

sökningen kunde specifika ord (heder, kultur, och skam), informationstyp (avgöranden), källa 

(hovrätten) samt datum (2016/01/01- 2017/03/16) skrivas in för att begränsa sökningen till den 

empiri som ansågs vara relevant för att besvara studiens syfte med tillhörande frågeställningar. 

Den avancerade sökningen gav 71 rättsfall som innehöll orden “skam”, “heder” och “kultur” 

och som vunnit laga kraft i Svea hovrätt eller som hänvisats till prejudicerande fall av Högsta 
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domstolens. Efter reducering av vad som ansågs vara irrelevanta rättsfall, fanns 42 avgöranden 

kvar som behandlade någon form av hedersrelaterad problematik i målsägandens yttranden. 

Därefter gjordes ett urval av 7 hedersrelaterade rättsfall rörande mord, misshandel, grov 

fridskränkning, människorov och våldtäkt. Utifrån de hedersrelaterade rättsfallen, slumpades 7 

rättsfall ut med samma brottskategori från den bifogade listan från Svea hovrätt, vilka omfattar 

annat våld utan hedersmotiv bakom gärningen. Efter att ha studerat alla fjorton rättsfall, 

beslutades att ett rättsfall omfattande annat våld rörande mord, inte skulle presenteras i studien. 

Det interna bortfallet var ett gemensamt beslut från studenterna, då innehållet i rättsfallet inte 

ansågs tillföra väsentlig information som var av betydelse för studiens syfte eller frågeställning 

(Bryman, 2011:525). 

 

4.3 Kvalitativ textanalys och innehållsanalys  

Kvalitativ textanalys handlar om olika tolkningstraditioner och syftar till att förstå, tolka och 

skapa meningar utifrån en given text. För att tolka det empiriska materialet i form av rättsfall, 

har Widéns (2015) tre dimensioner tagit i beaktning. Den första dimensionen syftar till att 

analysera textförfattaren och eftersöka tolkningar av vad textförfattaren menar med sin text. 

Den andra dimensionen syftar till textens innehåll vilken analyseras genom att beakta textens 

språkliga och litterära betydelse. Slutligen syftar den tredje dimensionen till att tolka vilken 

betydelse texten ger utifrån dess samhälleliga kontext. (Widen, 2015:178-180) Eftersom 

studien avser undersöka huruvida domstolarna gör bedömning i olika våldsbrott anser vi att den 

andra och tredje dimensionen är relevanta för att kunna svara på studiens syftet och 

frågeställningarna. För att finna ett samband mellan de kategorier av insamlat data som valts ut 

i studien, förespråkar Jacobsen (2012) en kvalitativ innehållsanalys. Sökorden “heder”, “skam” 

och “kultur” har främjat uppkomsten av signifikanta mönster som synliggjorts i domstolens 

bedömning av de rättsfall, rörande hedersvåld och annat våld som valts ut för studien. 

(Jacobsen, 2012:142).  

 

4.4 Studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Jacobsen (2012) talar om intern validitet och extern validitet. Med intern validitet avses 

huruvida forskaren tror att denne mäter det som avses att mätas, medan extern validitet avser 

huruvida det resultat studien får, är giltiga i andra sammanhang än det som studien gjordes i. 

Jacobsen menar att extern validitet ofta används för att beskriva studiens generaliserbarhet, det 
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vill säga hur representativt resultatet för en studie är överförbart till en annan studie. (Jacobsen, 

2012:21) Med hänsyn till det begränsade urvalet av rättsfall som valts att analyseras i studien, 

anses studien inte vara särskilt generaliserbar i andra sammanhang. Det kan därmed sägas att 

studien har vissa begränsningar i form av en liten mängd empiriskt material. Studien anses ändå 

uppnå en viss analytisk generalisering, det vill säga att studiens resultat går att relatera till flera 

teoretiska utgångspunkter, än de som valts ut i studien. (Bryman, 2016:64) Fejes och Thornberg 

(2015) förklarar validitet som beroende av korrelationen av i vilken utsträckning forskningen 

bedrivs i förhållande till den metod som valts ut för att genomföra studien, verkligen 

överensstämmer med det som avses undersökas. (Thornberg & Fejes, 2015:258) För att studien 

ska uppnå en hög validitet, menar Thornberg och Fejes (2015) att forskaren måste vara 

självkritisk och säkerställa att denna lämpar sig för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar (ibid:257-258).  

 

För att studien ska antas vara pålitlig, är det viktigt att studien har en hög reliabilitet och att alla 

faser under forskningsprocessen beskrivs på ett tydligt sätt vilket vi främst gjort i 

underrubrikerna sökprocessen och tillvägagångssätt. Creswell (2013) menar att studiens 

reliabilitet är beroende av studiens validitet. För att nå hög validitet, krävs att studien kan göras 

om flera gånger av andra forskare, utifrån beskriven metod och tillvägagångssätt, men även få 

snarlikt resultat som ursprungsstudien. Om utfallet blir densamma, kan studien sägas ha en hög 

validitet och reliabilitet. (Creswell, 2013:246) Om studenter med lika kunskapsnivå och 

förutsättning som vi haft, skulle göra om studien, anses studiens resultat blir densamma. Det 

bör dock tas i beaktning att den empiri i form av citat ur rättsfall som valts ut, går att tolka på 

olika sätt, beroende på hur objektiv forskaren står till undersökningsområdet. 

 

4.5 Analysmetod  

Den analysmetod som använts för att beskriva hur insamlad data analyserats, inspirerades av 

Creswells (2013) kvalitativa fenomenologiska metodansats där forskaren söker finna 

informanter som varit utsatta för liknande fenomen. För att analysera empirin har vi utgått från 

Widéns (2015) andra och tredje dimension av kvalitativ textanalys (Widén, 2015:178-180). I 

studien har det varit intressant att studera målsägandens utsaga om hur denne upplevt det 

misstänkta våldet, hur tilltalade upplevt den misstanke de delgetts samt huruvida domstolarna 

har tagit dessa uttalanden i beaktning vid tillämpning av gällande lagstiftning. Den 
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fenomenologiska ansatsen går ut på att strukturera och organisera data i olika filer, vilket passar 

vid en kvalitativ text- och innehållsanalys. Därefter har rättsfallen analyserats för att upptäcka 

specifika koder, i studien utgörs dessa i form av citat. Att beskriva människors upplevelser 

genom kodning, gjorde att vi slutligen kunde få fram kärnan i det analyserade materialet, det 

vill säga studiens viktigaste resultat. För att nå kärnan i studien kodades materialet in i olika 

teman efter brottsrubriceringen av rättsfallen, det vill säga mord, misshandel, grov 

fridskränkning, människorov och våldtäkt. Genom koderna kan forskaren skapa olika kluster 

med beskrivningar som “vad hände”, “hur upplevdes fenomenet för den enskilde” och 

“essensen i det som sägs”.  I studien har resultatet delats in i kluster som utgör teman “övervåld 

vid mord”, “kränkande handling” och “människorov och våldtäkt”. Här har studenterna sökt 

kartlägga vilken lagöverträdelse som skett, hur offret upplevt sin utsatthet och hur domstolen 

bedömer vikten av parternas yttranden under huvudförhandlingarna. Resultatet av studien, görs 

mest överskådligt genom att visualisera erfarenheterna och påföljderna genom en tabell, figur 

eller en diskussion. (Creswell, 2013:190-191) Al-Baldawis (1998) pyramid av den patriarkala 

familjestrukturen har använts som inspiration och stöd för att gestalta studiens resultatet av 

mäns våld mot kvinnor som en konsekvens av maktskillnad dem emellan. Pyramiden hjälper 

till att ge förståelse för hur våld och förtryck förstås av kvinnor utifrån den maktordning som 

råder inom familjen (Carbin, 2010:150). 

 

4.6 Forskningsetiska överväganden och principer   

Enligt vetenskapsrådet (2011) är det viktigt att veta vad olika lagar föreskriver vad gäller 

forskning och vad olika kodexar har för krav för ett gott etiskt förhållningssätt. Det som är 

relevant att tänka på i den här studien är förhållningssättet till lagar som inte är utskrivet i 

vetenskapliga forskningsregler, som exempelvis personuppgiftslagen och arkivlagen. 

(Vetenskapsrådet, 2011:20-21). Rättsfall är en handling som omfattas av 2 kap 3 § 

tryckfrihetsförordningen (1949:105), då en handling anses allmän om den förvaras hos 

myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndighet. I de rättsfall som används som 

empiriskt material i studien, har Svea hovrätt själv förhållit sig till offentlighets- och 

sekretesslagen, OSL (2009:400) i vissa avseenden, för att inte röja annan persons identitet som 

begärt vara anonym. Anonyma målsägande benämns “Sekretess X” i rättsfallen. Under 

förhandlingarna där målsägande “Sekretess X” har yttrat sig, har uttalanden skett bakom 

stängda dörrar enligt 35 kap 12 § OSL (2009:400) för att inte röja dennes identitet. Detta gäller 
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även ljud- och bildupptagningar som används vid bevisning i förhandlingarna, enligt 43 kap 5 

§ 2 st. OSL (2009:400).  

 

Enligt Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav för forskningsetiska principer i 

samhällsvetenskaplig forskning är det av vikt att beakta om materialet som inhämtats för 

studiens ändamål gör de berörda parterna i rättsfallen till aktiva eller passiva deltagare. Då 

personerna som förekommer i rättsfallen inte medverkar aktivt i studien genom att själva 

godkänna att vi nyttjar deras uttalanden, anses informationskravet inte beröras i samma 

utsträckning som det skulle gjort om personerna varit aktiva, likväl som samtyckeskravet. 

(Vetenskapsrådet, 2002:7) Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns inget behov av att inhämta 

samtycke från redan existerande myndighetsregister. (ibid:9) Konfidentialitetskravet är nära 

kopplat till vad som råder inom offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), då det handlar 

om att förvara uppgifter på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (ibid:12). Då 

rättsfallen som utgör studiens empiri redan är offentligt publicerade handlingar, har ingen 

särskild hänsyn tagits till konfidentialitetskravet, då den information i rättsfallen som är 

sekretessbelagd lyder enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och medverkande 

personer redan är fingerade. Med stöd av OSL (2009:400) och nyttjandekravet är det möjligt 

att i studien kunna använda redan publicerat material om enskilda individer, då detta sker i 

forskningssyfte (ibid:14). 

 

4.7 Metoddiskussion 

Utifrån en kvalitativ innehållsanalys som forskningsmetod, eftersträvar vi att klarlägga ett 

samband mellan hur domstolen dömer i olika våldsärenden, avhängig parternas yttranden i 

huvudförhandlingarna. Vi är medvetna om att det finns olika tillvägagångssätt för att finna svar 

i frågan. Vårt val av analysmetod föll på den fenomenologiska ansatsen, vilket motiveras genom 

att kodning och tematisering av data av den empiri i form av rättsfall, ska söka finna hur 

yttrandes utsagor i våldsärenden faktiskt påverkar den domstol som dömer i det enskilda 

ärendet. 
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5. Resultat och analys   

Det som varit återkommande i rättsfallen som analyserats, är att mäns våld mot kvinnor varit 

den centrala problematiken. Detta skulle möjligtvis kunna relateras till den maktojämlikheten 

som Franzén (2010) framhåller, där mannen tar sig rätt att utöva våld mot främst kvinnor men 

även barn. Det kan även relateras till Al-Baldawis (1998) pyramid som illustrerar den 

makthierarki som råder inom familjen, vilket tidigare presenterats under avsnittet teoretiska 

utgångspunkter.  

 

Enligt svensk lagstiftning som hänvisas till i brottsbalken (1962:700), finns det vissa allmänna 

utgångspunkter som domstolen måste ta i beaktning vid bedömning av vilket straffvärde ett 

brott har, samt vilken påföljd gärningsmannen ska dömas till. Det ska vara ställt utom rimligt 

tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till gärningen som denne åtalats för. Det ska även stå 

utom rimligt tvivel att någon annan gärningsman kan ha begått gärningen, vilket exempelvis 

kan åberopas direkt genom utpekning av gärningsman, eller indirekt genom teknisk bevisning 

i form av fynd som hittats på brottsplatsen och som visar att den tilltalade gjort sig skyldig till 

brottet. Högsta domstolen har i flera prejudicerande fall, exempelvis i Nytt juridiskt arkiv, 

(NJA) från 1991 s. 56 och 2015 s. 1024 p. 10-12, påvisat hur indirekt bevisning kunnat fälla 

gärningsmannen för det begångna brottet i brottmål rörande mord och våldtäkt. 

 

5.1 Övervåld vid mord  

Schlytter och Rexvid (2016) skriver att lagöverträdelser som begås med hedersmotiv, ofta 

kännetecknas av att gärningsmannen använder sig av övervåld för att försäkra sig om att offret, 

ofta gärningsmannens partner, är död. 

 

...det brutala tillvägagångssättet vid morden, vilket framgår av utredningen i målet - inte minst 

avseende Sara som hade 14 stick- och skärsår - tyder på att gärningsmannen haft ett personligt 

motiv och känt offren… Det sagda stöds även av att Sara påträffades utan kläder på underkroppen, 

att hennes ben var utfläkta och att hennes trosor anträffades slängda på golvet vid sängen, vilket 

tyder på att gärningsmannen inte endast velat döda henne, utan även skända henne. (B 358-16:40) 

Såväl Sara som Jawad har fått sina halsar avskurna… (ibid:50) 

 

Heder som är nära sammankopplat till Schlytters och Rexvids (2016) beskrivning av skam, 

innebär att kvinnan måste rena sig från den smuts hon ofta anklagas för genom att ha vanärat 
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mannen, ofta genom kränkning. I rättsfall B 7595-16 kan en sådan hedersrelaterad gärning 

beaktas, då Reza misstänks för mord på sin före detta fru Sara och hennes nye pojkvän Jawad. 

I tingsrättens domskäl, grundas bedömning dels i övervåldet som Reza utsatt Sara för genom 

14 knivstick, men även den kränkande handling Reza utfört i syfte att skända Sara, då han särat 

på hennes ben för att blotta hennes underliv. Hovrätten finner i likhet med tingsrätten att det 

vid en samlad bedömning av utredningen och omständigheterna i fallet är ställt utom rimligt 

tvivel att Reza med avsiktsuppsåt har dödat de båda målsägandena och att gärningen ska 

rubriceras som mord. (B 7595-16:10)  

 

År 2009 uppkom ett nytt rättsläge i Sverige som kan illustreras genom “NJA 2013 s. 376”, 

vilken utgör ett prejudicerande fall från Högsta domstolen. Utifrån NJA 2013, ska domstol som 

dömer i våldsbrott gällande mord, ta hänsyn till om omständigheterna i det pågående fallet 

anses vara försvårande. I fallet med Reza, tas det i beaktning att han berövat två personer livet 

och att omständigheterna kring morden ansågs vara synnerligen försvårande. Reza döms därför 

till livstids fängelse, vilket är den högsta straffpåföljden för denna typ av brott.  (B 358-16:49-

50) 

 

Vid det rättsfallet som kategoriserats som hedersrelaterat mord på Ayten Edil har det enligt 

den rättsmedicinska undersökningen uppvisat 66 sårskorpor på Aytens kropp. Den 

rättsmedicinska tolkningen; “hade ett utseende som starkt talar för att de uppkommit till följd 

av skarp våld t.ex. med morakniv.” och “Det har även konstaterats att näsan och överläppen 

avskiljts från kroppen och att sårkanterna starkt talar för att även detta gjorts med ett skarpt 

föremål…” (B 11750-15:8). I tingsrättens domskäl beskrivs gärningen som en försvårande 

omständighet; “Även om det inte är utrett att detta skett medan Ayten Edil fortfarande var vid 

livet innebär det ett stort mått av hänsynslöshet genom den skändning som de bortskurna 

ansiktsdelarna innebar” (B 11750-15:22). 

 

Mordet på Ayten påminner om det övervåld som Sara och Jawad utsatts för. Devin Rexvid som 

tillsammans med Schlytter använts som teoretisk utgångspunkt vid förklaring av begreppen 

heder och skam, är en känd forskare inom hedersrelaterat våld och förtryck. I rättsfallet med 

Ayten gör Rexvid följande uttalande; “...tyder själva tillvägagångssättet med ett stort antal 

knivhugg och stympningen av ansiktet på att det rör sig om hedersrelaterat rituellt våld. Det 
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finns fler kända fall från Kurdistan av motsvarande stympningar med hedersrelaterat motiv 

bakom” (B 11750-15:15). Likt morden på Sara och Jawad tyder mordet på Ayten, att 

gärningsmannen haft ett hedersrelaterat motiv bakom gärningen. 

 

Vid ett annat fall rörande mord vid annat våld (B 2973-16) framkommer det i tingsrättens 

domskäl från en av sönerna att modern försökt ta ut äktenskapsskillnad från sin man; “Metanet 

Dasdamirova hade också hämtat ut blanketter om äktenskapsskillnad… Abilfaz Dasdamirov 

hotade då med att då skulle hon inte få åka till Azerbadjan och gjorde hon det skulle Abilfaz 

Dasdamirov mörda henne”. (B 3278-15:8) Maken Abilfaz, som misstänks ha mördat sin hustru 

uttalar själv att; “Metanet Dasdamirova var starkare i Sverige än vad hon var i hemlandet.” 

(ibid:16) Abilfaz uttalar att Metanet blivit starkare i Sverige, än vad hon var i Azerbadjan, vilket 

gör det svårt för Abilfaz att kontrollera sin hustru. Som Mulinari (2003) skriver, ses kön vara 

starkt relaterat till den maktposition individen har, likt vad Franzén (2010) också hävdar utifrån 

det intentionella maktbegreppet, då Abilfaz hade ett mål med sin gärning. Likt Schlytters och 

Rexvids (2016) förklaringar av den maktstruktur som råder hos männen, som ger dem stor makt 

över närstående kvinnor, skapar en spänning mellan vikten av att ha makt mot förödelsen om 

mannen förlorar makten. Vad som varit kännetecknande för rättsfallen rörande mord, har varit 

mäns våld mot kvinnor. Av rättsfallen att döma, söker kvinnan skapa sin egen verklighet, vilket 

i många fall inte varit uppskattat. Enligt våldets normaliseringsprocess (Lundgren, 2004) önskar 

mannen göra kvinnans verklighet till hans, vilket då strider mot det beteende som kvinnorna 

uppges upprätthålla i de tre rättsfallen. I fallet med Abilfaz, anser han att hans hustru har fått en 

lika stor makt som honom själv, efter att de flyttat till Sverige. Franzén (2010) menar att en 

jämn maktstruktur mellan två parter är högst tillfällig och inte kommer att vara långvarig. Den 

makt och kontroll Abilfaz tidigare haft över Metanet utmanades, vilket slutligen blev hennes 

död. Metanet bröt mot den normalisering som Abilfaz sökt påverka genom ständiga hot om 

våld, men även vardaglig misshandel. Metanet tillät dock inte sig själv att efterleva Abilfaz 

verklighet, vilket hon likt Sara och Ayten fick betalade med sitt liv. 

 

Darvishpour (1999) menar att det förbättrade läget för kvinnor att ta ut äktenskapsskillnad i 

Sverige ofta nyttjas då makthierarkin inte är lika starkt dominerad i Sverige, som exempelvis i 

Iran där Darvishpour (1999) gjort sin studie. Även då rättsfallet med Metanet inte uttalat handlar 

om ett hedersmord kan det, med tanke på tillvägagångssättet vid mordet, ändå tolkas som ett 
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övervåld där utförandet skedde genom att Abilfaz knivskurit Metanet i halsen; “Det har 

dessutom varit fråga om två knivskärningar. Skadan på halsens högra sida har varit hela 6,5 

cm lång... Även den ca 4 cm långa stickskadan på vänster sida av halsen... talar emot att 

knivhuggen endast skulle ha skett av oaktsamhet” (B 3278-15:26). 

 

Av samtliga fall avseende mord visar det sig att de kännetecknas av ett tydligt övervåld. 

Samtliga rättsfall har ett liknande mönster, vilken är att alla kvinnor blivit mördade av en 

närstående. Det strukturella maktbegreppet som Franzén (2010) beskriver, kan ses utifrån 

makthierarkin som Al-Baldawis (1998) pyramid illustrerar där kvinnan är underordnad mannen 

och där kvinnans likvärdiga makt utmanar mannens redan etablerade maktposition. 

 

5.2 Kränkande handling  

I ett av rättsfallen där brottmålet tematiserats som hedersrelaterad grov fridskränkning, kan 

det utläsas av tilltalade Ayobs utsaga att han i sin kultur hävdar att föräldrar får slå sina barn 

tills dess att de fyllt 20 år. Mannen som i det här fallet misstänks för att ha slagit och hotat sin 

dotter uppger att han i polisförhör kan ha sagt; “...att han skulle kunna mörda ett barn som 

säger sådana saker till sin mor.” (B 16827-15:7) Vidare uppger Ayob att han vid tillfället för 

den anklagade gärningen, inte fått information om att det är förbjudet att aga sina barn i Sverige. 

Anledningen till att Ayob slagit sin dotter, var att hon ska ha sagt fula ord och svurit åt sin mor. 

Fortsättningsvis uppger Ayob att dottern börjat bete sig annorlunda sedan de flyttat till Sverige. 

I rättsfall B 3254-16, vilken kategoriserats som grov fridskränkning rörande annat våld, 

använder fadern Hamad också fysiskt våld i uppfostringssyfte av sina barn. “Hamad Subhato 

har själv erkänt gärningen och berättat att han slagit Reedo för att tillrättavisa Reedo som 

under bönen höll på med andra saker.” (B 9378-15:8) I tingsrättens domskäl framkommer att 

misshandeln av sonen har skett systematiskt och varit kopplad till uppfostran, vilket skett i en 

hemmiljö där barnen ska känna sig trygga. Dottern Maheera uppges också fått motta slag, vilket 

tingsrätten belyser i domskälet; “...hon fick slaget för att hon inte kunde läsa koranen så bra…” 

(ibid:9-10) Hovrättens bedömning i påföljdsfrågan är att Hamad ska dömas för grov 

fridskränkning och ändrar därmed tingsrättens dom om fjorton månader, till tio månader (B 

3254-16:5). 

 

De båda fäderna säger att de använt våld gentemot sina barn i uppfostringssyfte, vilket kan ses 
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utifrån den makthierarki som illustreras av Al-Baldawi (1998) där fadern utgör den med högst 

hierarkisk rang och barnen lägst. För att hindra ryktesspridning av familjen om att Ayob skulle 

vara en ”dålig fader” som inte kan hålla koll på dottern, tar han saken i egna händer och försöker 

uppfostra dottern genom att använda fysiskt våld genom slag och psykiskt våld genom hotelser. 

Hamad visar sin maktposition genom att utöva våld mot sina barn i uppfostringssyfte, då de 

inte uppfyller hans krav om inlärning av koranen.  Ett annat sätt att se på faderns 

uppfostringsmetod är genom Lundgrens (2004) normaliseringsprocess av mannen, där han 

försöker gör om hur barnen “är” till hur de “bör” vara.   

 

Brottmål B 2-16 vilken tematiserats som hedersrelaterad misshandel, delar hovrätten 

tingsrättens bedömning att fadern Zejads gärning i form av misshandel vid fyra tillfällen, olaga 

frihetsberövande och olaga hot, varit ägnade att skada dotterns tillit till fadern. Båda instanserna 

har vid sin bedömning också tagit i beaktning att fadern och dottern haft en relation av 

hedersrelaterad karaktär, vilket av domen ses som en försvårande omständighet. Med bakgrund 

av vad som framkommit i huvudförhandlingarna, gör hovrätten bedömningen att fadern Zejad 

ska dömas till fängelse i ett år. (B 2-16:4) Både händelse med Zejad samt fallet med Ayob och 

Hamad visar sig i ett mönster som går att känna igen genom Franzéns (2010) beskrivning av 

strukturellt maktbegrepp, där männens avsiktliga mål är att göra sig överordnad kvinnan och 

barnen.  

 

Samtliga fall rör sig om en fader som kränker och tar till våld mot sina barn. I fallet med Zejad 

blir han i beroendeställning till sin dotter, då hon visats på bilder och på så vis finns oro kring 

en påbörjad ryktesspridning som grundar sig i hennes sexualitet. Med beaktning av vad 

Schlytter och Rexvid (2016) definierar som heder och skam, kan förståelse ges för Zejads 

intresse att kontrollera dottern, vilken han anser vanärar honom. Hans behov av att upprätthålla 

sin och familjens heder, genererar i slag, hot och misshandel av dottern. Schlytter och 

Rexvid menar att om mannen misslyckas med att kontrollera kvinnan behöver problemet 

åtgärdas vilket också framkommer i form av hot från fadern till dottern Barak som uppgav 

följande i tingsrättens förhandlingar; “...att pappan hade sagt till Barak att hennes beteende 

inte varit bra för honom samt att pappan skulle ta med henne till Irak och döda henne där och 

att han sedan skulle komma tillbaka som om inget hade hänt.” (B13628-15:15) 

I misshandel rörande annat våld handlar rättsfallet om Abrhams misshandel på hustrun efter 
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oenighet med att hon inte ville vara honom till mötes vid sexuellt umgänge. (B 1884-14). 

Uttalande från Abrham som tingsrätten tagit med i sin utredning; “...tog ett stryptag med en 

hand om hennes hals och slog henne kraftigt med knutna nävar i axeln, på huvudet och på 

kindbenet… Hon blev medvetslös av slagen mot kinden. Han hotade henne genom att säga: Jag 

ska döda dig”. (B 7583-13:4) I följande fall grundar tingsrätten straffpåföljden genom 

bevisning i form av fotografier från rättsmedicinsk undersökning, vilka bedöms vara väl 

förenliga med vittnesberättelser och målsägandens utsaga (ibid:5). Abrham döms av tingsrätten 

för misshandel med påföljden samhällstjänst i 120 timmar (ibid:7). Återigen gör sig mannens 

våldsamhet tydlig mot sina närstående. Att kvinnan inte önskar fullfölja hans behov av sexuellt 

umgänge utvecklas till ett våldsamt beteende då han inte får som han vill, vilket grundar sig i 

kvinnans sexualitet. Det återspeglar våldets normaliseringsprocess (Lundgren, 2004) där 

mannen är överordnad och kvinnan är underordnad och ska finnas till för hans behov av 

exempelvis sexuella handlingar, vilket också kan ses utifrån Franzéns (2010) intentionella 

maktbegrepp. Fallet med Ayod, Zejad och Hamad kan ses utifrån Franzéns (2010) strukturella 

maktbegrepp, där männen utgår från en redan förutbestämd makt som råder mellan dem och 

kvinnan/barnen. 

 

5.3 Människorov och våldtäkt  

I ett fall av våldtäkt med hedersrelaterat motiv, tar hovrätten stöd av “NJA 2013 s. 63”, för 

att fastställa domslutet (B 4901-15:12). Tilltalade Shadi är misstänkt för våldtäkt vid två 

tillfällen mot målsägande, med vem han är släkt med. Sekretess A hade bott i Sverige under 

ungefär ett års tid vid den första påstådda våldtäkten. Hovrätten förhåller sig följande: 

 

Han som tidigare hade bott i Sverige under flera års tid - måste mot bl.a. denna bakgrund ha varit 

medveten om både att målsäganden i praktiken hade svårigheter att genom anmälan till polisen 

eller andra myndigheter reagera med anledning av övergreppen och att det kunde vara vanskligt 

för henne att ens berätta för sina nära anhöriga om vad som hade hänt. (B 4901-15:13) 

 

Sekretess A vågade inte berätta om händelsen för sin man utan flydde istället till Libanon för 

att skydda sin familj från att händelsen skulle komma fram. I tingsrättens förhandlingar 

förklarar sekretess A; “Antingen fick hon ta livet av sig eller hålla tyst och skydda sin familj.” 

(B 4901-15:11) Sekretess A började planera en videoupptagning av den påstådda 

gärningsmannen Shadi för att få fram bevisning; “Det var för att bevisa att hon inte varit 
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otrogen och för att försvara sin heder inför familjen. Det var inget bevis för en polisutredning.” 

(B 4901-15:11) Sekretess A berättar att människor började tala illa om henne och angripa 

hennes heder efter att hon upprättat en polisanmälan. Hovrätten förlängde tingsrättens domslut 

till tre års fängelse, från två och ett halvt år. Mycket grundades i vad som framtagits från den 

indirekta bevisningen i form av filminspelning, vilken tre tolkar oberoende översatt och där det 

framgår att det kan röra sig om en sexuell händelse vid de två tillfällena som åberopats. (ibid:1) 

Sekretess A:s hantering av situationen förklaras utifrån Schlytter och Rexvids (2016) 

beskrivning av heder och skam, där målsägande är rädd för att händelsen om sexuellt umgänge 

med en man utanför äktenskapet ska komma ut. Sekretess A är rädd för att det ska leda till 

ryktesspridning om henne och därför ser hon sin räddning genom att spela in gärningsmannen 

för att kunna använda det som bevisning om att hon faktiskt inte har vanärat familjen.  

 

Vid ett annat fall av våldtäkt (B 4412-16) använde gärningsmannen hedersnormer som hot 

för att få målsägande att ha samlag med honom. Tilltalade Murthada Al-Maliki hade vid första 

våldtäkten spelat in en film och fotat målsägande Athara för att kunna använda 

videoupptagningen mot henne. Athara uppger i tingsrätten; “När hon försökte säga nej till sex 

hotade han med att sprida filmer till hennes bröder, ex-make samt till folk i hemlandet.” (B 

1345-16:13) Kvinnans egen utsaga ger tingsrätten utrymme att tillägga; “Att ha sex med någon 

som man inte är gift med är enligt hennes kultur en synd och det är förbjudet. Om en kvinna 

gör detta förlorar hon sin heder och i vissa fall kan det leda till döden.” (B 1345-16:9)  

Hovrätten yttrar sig på följande vis; “Eftersom det förekommer hederskultur i delar av Irak, 

landet är instabilt och klaner styr i vissa områden kan det finnas en viss risk för tortyr eller 

liknande behandling mot bakgrund av den brottslighet Al-Maliki är misstänkt för.” (B-4412-

16:7) I utredningen har det inte kunnat bevisas att det varit fråga om våldtäkt, sexuellt tvång 

eller kränkande fotografering, vilka den tilltalade frikänns från i tingsrättens dom, då 

målsägandens uttalande inte ansetts stå utom rimligt tvivel för en fällande dom för misstänkt 

gärning (B 1345-16:2). Att domstolar uttrycker sig på följande sätt, kan anses vara 

problematiskt då myndigheter utifrån Al-Baldawis (1998) pyramid har en ännu högre 

maktposition än enskilda individer och kvinnor i synnerhet. Likt fallet med Shadi utgör 

kvinnans sexuella umgänge med en man utanför äktenskapet en stor orolighet för 

ryktesspridning, vilket hon inte önskar kommer till andras kännedom och som återkopplas till 

Schlytter och Rexvids (2016) förklaring om heder och skam.  
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Ett annat fall som påminner om att kontrollera kvinnans rykte och som berör hennes sexualitet 

är fallet rörande hedersrelaterat människorov (B 11051-15). Rättsfallet grundar sig i att 

målsägande Mahdi ska ha haft kontakt med den tilltalade Jones syster via en chatt, varpå Mahdi 

ska ha efterfrågat nakenbilder på henne (B 3322-15:5). I domskälen står det skrivet; “De ska 

ha skrivit något snusk som han inte tyckte skulle komma ut”. När detta kom till Jones kännedom, 

stämde han träff med målsägande. 

 

Jones Jassem Mohammed tog fram pistolen och sa åt honom att ställa sig på knä och läsa några 

verser ur koranen. Han var så rädd att han bad för sitt liv. Han bad även till Gud, en bön innan 

man dör. Jones Jassem Mohammed bad en bön som man ber innan man dödar någon och sa att 

han måste försvara sin heder genom att döda honom. Han hotade honom med pistolen samt slog 

och sparkade honom. Sparkarna träffade främst huvudet och ryggen medan slagen mest träffade 

huvudet (B 3322-15, s. 8).   

 

Schlytter och Rexvid (2016) belyser specifikt de unga männens perspektiv, utifrån 

maktstrukturer som råder över kvinnor som står dem nära. I det här fallet handlar det om Jonas 

syster. Mönstret känns igen av Al-Baldawis (1998) makthierarki, där bröderna står över 

systrarna, vilket även framkommer i synsättet av heder och skam från Schlytter och Rexvid 

(2016) där bröderna får ansvaret att ta hand om samt utöva kontroll över sina systrar för att 

motverka ryktesspridning. Genom att hota målsägande till döden har Jonas åtgärdat problemet. 

Vid rättslig bedömning av människorov krävs att den tilltalade haft uppsåt till att bemäktiga 

och föra bort offret, samtidigt som gärningsmannen ämnat skada honom till liv eller hälsa (B 

11051-15:4). Tingsrätten dömde brodern till två års fängelse, vilket kom att ändras av hovrätten 

till fängelse i 1 år och 6 månader. Straffändringen uppges grunda sig i att skadorna på 

målsäganden inte ansågs särskilt allvarliga. Att åklagaren anfört händelsen med ett 

hedersrelaterat motiv, menar hovrätten, inte påverkat bedömningen. (ibid:5) 

 

I det fall av människorov som slumpats ut innehållande annat våld, kan planeringen bakom 

gärningen inte nog betonas. Under en period av fem år uppförde gärningsmannen Martin en 

träbyggnad på sin tomt, i vilken han uppfört en bunker av betongblock som omslutits av två 

säkerhetsdörrar med elektroniskt kodlås. (B 11922-15:5) Martin beskriver sig själv som en 

toppstudent, men uppger att hans dåvarande flickvän avslutade förhållandet med Martin under 
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tiden för hans studier, vilket Martin tog hårt. Martin uppger att han hamnade i en depression 

efter uppbrottet och höll sig mest för sig själv, men lyckades till slut ta sin läkarexamen. Senare 

inledde han en ny relation med en kvinna, vilket även det tog slut. Han ansåg att han inte dög 

till någonting oavsett sin framgång inom arbetet. (ibid:15-16) Målsägande, vidare benämnt som 

Sekretess A, arbetade tidigare som eskort och erbjöd sexuella tjänster mot betalning (ibid:12). 

Martin uppger under tingsrättens huvudförhandlingar att “han tänkt att en prostituerad kvinna 

levde i samma utanförskap som han själv. Att valet föll på prostituerade kvinnor var därför inte 

en tillfällighet.” (B 11922-15:15) Martin definierar sig som att han och den kvinna han 

kidnappat befinner sig i samma utanförskap och möjligen ser han att de har en jämlik 

maktposition i samhället, enligt vad Franzén (2010) beskriver enbart kan upprätthållas 

tillfälligt. Dock kan Martin sägas bryta den jämlika maktpositionen då han under medicinering 

av narkotiska preparat otillbörligen utnyttjat Sekretess A:s utsatta situation genom samlag samt 

fört bort henne till den bunker har upprättat och hotat med att låsa in henne under flera år. 

Tingsrätten gör en sammanfattad bedömning av de åtal som Martin anklagas för och enas om 

ett fängelsestraff på tio år. (ibid:45) Målet överklagas till hovrätten som ändrar tingsrättens 

domslut till åtta år, efter att hänsyn tagits till att Martin på eget initiativ befriat Sekretess A från 

bunker och på så vis avslutat gärningen (B 2175-16:13-14). 

 

Martin anser sig själv vara i behov av att kontrollera kvinnan han tagit tillfånga, som påminner 

om en dominerande könskultur där mannen står i spetsen och kvinnan ska finnas tillgänglig vid 

hans sexuella behov (Lundgren, 2004). Utifrån hur genus konstrueras är kön och sexualitet 

starkt sammankopplat till makt och resurser (Mulinari, 2003). I rättsfallet med Martin, är han 

den part med högst makt, vilket även kan illustreras genom Al-Baldawis (1998) pyramid av 

makthierarki där mannen är överordnad kvinnan.  

 

Rättsfall (B 9382-16) rörande våldtäkt inom annat våld, omfattar ett gift par som har sina 

rötter i Iran. I detta fall tar tingsrätten med brottsteamets påstående i utredningen:  

 

Efter det att målsäganden gift sig med Ali Hossenean utsattes hon för övergrepp i Iran... Kort efter 

det att hon kom till Sverige utsattes hon för i det närmaste dagliga övergrepp, innefattande 

våldtäkter... Om hon avvisade Ali Hossenean blev hon misshandlad och tagen med våld. Hon 

upplevde att hon var Ali Hosseneans sexslav. När det blev tal om skilsmässa krävde Ali Hossenean 

att de skulle åka till Iran och skilja sig. Hon upplevde det som ett hot... hennes uppehållstillstånd 
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i Sverige upphörde med följd att hon skulle vara tvungen att återvända till Iran... I Iran är det 

mannen som bestämmer och kvinnan ska underkasta sig honom. (B 4812-16:8) 

 

Av 8 åtalspunkter kunde gärningsmannen fällas för två av dem; våldtäkt och övergrepp i 

rättssak, vilka huvudsakligen stöddes av rättsmedicinsk bevisning i form av bildbevisning av 

skador på kroppen (B 4812-16:13). Målsägandens utsaga kan ses med viss sanning då mannens 

överordning och kvinnans underordning belyses av Darvishpour (1999) som mer central i till 

exempel Iran. Citatet ovan ger stöd för vad som tidigare framgått i studien, där kvinnan ska 

underkasta sig mannen och vara honom till lags när han så önskar, exempelvis vid sexuella 

handlingar vilket går att knyta an till mannens dominerande ställning enligt våldets 

normaliseringsprocess. (Lundgren, 2004)  

 

I ett annat fall med våldtäkt inom annat våld, ska Mikael som är den tilltalade parten ha 

tvingat till sig analt samlag med sekretess AA under ett tillfälle. Mikael och Sekretess AA ska 

tidigare ha ingått ett förhållande, men har sedan en tid tillbaka levt ifrån varandra då Sekretess 

AA inlett ett förhållande med en annan man (Sekretess BB), vilken hon vid den påstådda 

våldtäkten diskuterade ett uppbrott med. Mikael uttalar sig på följande sätt i hovrättens 

huvudförhandlingar; “en möjlig anledning till varför målsäganden anmälde honom för brott 

som han inte begått är att hon kände skuld gentemot Sekretess BB som hon just gjort slut med“ 

(B 6530-15:5). Hovrätten anser att den förklaring Mikael återger under huvudförhandlingarna, 

närmast framstår som en efterhandskonstruktion, snarare än det verkliga händelseförloppet. 

Hovrätten bedömer också att Mikael måste ha insett att målsägande inte samtyckt till samlag 

då hon gjort fysiskt motstånd. (B 6530-15:5) Det rättsintyg som upprättats av läkare morgonen 

efter den påstådda våldtäkten, stärker målsägandens anklagelser att Mikael ska ha tvingat till 

sig analt samlag med henne genom att bland annat använda våld. Sekretess AA konstateras ha 

hudmissfärgning, rodnad och svullnad på flera delar av överkroppen. (ibid:7) Sekretess AA har 

själv i en sms-konversation till Mikaels skrivit; “Ärligt så gick du över gränsen" efter att Mikael 

beklagat sig och skrivit; "Det känns som att det är mitt fel”. (B 6530-15:9) Tingsrätten gör, 

efter beaktning av direkt bevisning genom utpekande av gärningsmannen, samt genom indirekt 

bevisning genom den tekniska bevisningen i fallet, bedömningen att Mikael gjort sig skyldig 

till brott enligt 6 kap 1 § brottsbalken och får ett fängelsestraff på två år. (ibid:12) Hovrätten 

fastställer tingsrättens dom (B 6530-16:1). Av den rättsmedicinska undersökningen att döma 

och av målsägandens utsaga, använder sig Mikael av sin överordning av Sekretess AA utifrån 
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Al-Baldawis (1998) makthierarki för att genom våld uppnå det han önskar, vilket i det här fallet 

är sexuellt umgänge med målsägande (Lundgren, 2004). 

 

5.4 Sammanfattning av resultatet  

Mäns våld mot kvinnor har visat sig vara representativt och grundar sig i den maktobalansen 

som råder mellan könen. I enlighet med Franzéns (2010) strukturella maktbegrepp, handlar det 

om att mannen anser sig ha en högre position än kvinnan, vilket visar sig i termer om över- och 

underordning.  

 

Vad som varit igenkännande från de flesta rättsfall rörande hedersnormer, är att motiven bakom 

gärningen varit betungande och mannens eller familjens heder uppgetts ha, eller möjligen skulle 

kunna, vanärats om otillbörlig information spreds utom familjen. Gaunt (2010) skriver att mäns 

motivering till att rättfärdiga sina handlingar i form av våldsbrott grundar sig i en självpåtagen 

roll att kontrollera kvinnan, vilket även illustreras genom Al-Baldawis (1998) pyramid av 

makthierarki. Individer som lever med ett sådant synsätt, hamnar på så vis i konflikt med de 

normer och värderingar som ligger till grund för rättsliga riktlinjer.  
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6. Diskussion  

Studiens syfte var att undersöka huruvida svensk domstol gör skillnad i sin bedömning av 

rättslig påföljd vid våldsärenden med hedersrelaterat våld eller annat våld i olika brottmål. 

Frågeställningarna är inriktade på att söka svar i hur hovrätten och tingsrätten framställer 

domslut i olika våldsärenden, men även hur domstolen påverkas av målsägandens och 

tilltalades yttrande i åtskilda ärenden och hur domstolen beskriver de olika våldstyperna. För 

att besvara studiens syfte och frågeställningar, har rättsfall rörande mord, misshandel, grov 

fridskränkning, människorov och våldtäkt analyserats utifrån teoretiska utgångspunkter. 

Studiens främsta och viktigaste resultat presenteras nedan: 

● Mäns våld mot kvinnor, inte sällan i nära relationer, har varit återkommande i alla 

rättsfall som utgjort studiens empiriska material. En slutsats kan därmed dras att mäns 

våld mot kvinnor är ett strukturellt och utbrett problem som grundar sig i kvinnans 

sexualitet, där mannen tar på sig en självpåtagen roll att kontrollera kvinnan.  

● Maktobalans mellan mannen och kvinnan/barnet har varit återkommande i alla rättsfall 

på ett eller annat sätt, vilket har kunnat illustreras genom makthierarkin. Det kan antas 

ha sin grund i de normer och värderingar som säger att mannen är överordnad kvinnan.  

● Brott som begås med koppling till hedersrelaterad karaktär, har nämnts av domstolen i 

deras bedömningar, men kan inte antas ha vägts in vid den rättslig påföljden för den 

dömde gärningsmannen.  

● Domstolen förhåller sig objektiv till gärningsmän som begår brott i hederns namn. 

Hedersmord präglas ofta av övervåld, vilket av domstolen ses som en försvårande 

omständighet varpå större vikt läggs vid uppsåtet till gärningen. Mord i samband med 

kränkande handling ses i större utsträckning av rättsväsendet som grovt. Att dessa får 

ett högre straff än de som begår gärningar utan hedersnormer, anses därför inte 

främmande.  

 

I brottmål finns det vissa allmänna utgångspunkter som domstolen måste ta i beaktning vid 

bedömning av huruvida en misstänkt gärningsman ska dömas för det brott som denne anklagas 

för. Målsägandens uppgifter kring den påstådda lagöverträdelsen, är ofta den information som 

domstolen har att beakta vid bedömningen av de åtalspunkter som gärningsmannen misstänks 

gjort sig skyldig till. Domstolen måste även i sin bedömning redovisa att det står utom rimligt 



48 
 

tvivel att den misstänkte gärningsmannen gjort sig skyldig till det som denne anklagas för. (B 

4812-16:12) Det görs en så kallad trovärdighetsbedömning av motparternas utsagor som 

domstolen använder vid sin bedömning av rättslig påföljd.  

 

6.1 Diskussion av resultatet  

Vår tolkning är att domstolen inte gör en säregen bedömning av rättsfall rörande hedersvåld 

jämfört med annat våld, dock nämns det vid flera tillfällen i domstolens bedömning. Det som 

observerats saknats i domsluten, är en beskrivning av vad som föranlett gärningen. Vi har stött 

på få fall där familjemedlemmarnas eller nära bekantas utsagor beaktats för att fastställa motivet 

bakom gärningen. När familjemedlemmars utsagor har getts utrymme i domstolens bedömning, 

har det enbart skett vid rättsfallen rörande mord. Att lägga större vikt vid förundersökningen 

där det kan röra sig om hedersrelaterat våld och förtryck, exempelvis gällande misshandel och 

grov fridskränkning, kan underlätta det framtida arbetet för myndigheter och rättsväsendet. 

 

Utifrån det kulturella perspektivet anses det viktigt att samhället får mer kunskap kring 

hedersnormer och hur det påverkar människor och deras handlingar. Luquis (2014) anser att 

familjens sammansättning påverkas av flera olika faktorer, exempelvis migration och 

civilstånd, vilket tydliggjorts i de rättsfall rörande mord, misshandel och fridskränkning, då 

dessa främst grundat sig i mannens självpåtagna roll att utöva makt över kvinnan/barnet. Det 

kan ses i likhet med könsperspektivet, vilket resultatet också påvisat genom distinktionen i makt 

mellan man och kvinna/barn. Utifrån det intersektionella perspektivet ska våld ses ur sitt 

sammanhang där kön, klass och etnicitet samverkar. (NCK, 2010)  

 

Av resultatet framgår att hovrätten och tingsrätten gör liknande bedömningar i samma 

målnummer, dock dömer hovrätten ofta till ett lägre straff i form av fängelse än tingsrätten. För 

att domstolen ska göra en rättssäker bedömning, tar de ofta hjälp av prejudicerande fall från 

Högst domstolen, vilka är vägledande för lägre instanser. I Sverige på nationell nivå, har 

regeringen dirigerat ut till kommunerna att de bär det yttersta ansvaret för att utsatta flickorna 

får adekvat skydd från hedersnormer (Gruber, 2007). När domstol inte tar hedersnormer i 

beaktning, finns det en oro att socialtjänsten inte heller kommer att se svårigheten i problemet, 

likt vad Í Baianstovus (2012) skriver i sin studie. Det blir då svårt att ge adekvat stöd eller vård 

för kvinnor/barn som tydligt är i behov detta. Det här gäller även för polisen om de behöver 
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göra ett ingripande med stöd av LVU. Då krävs mycket dokumentering, vilken främst sker från 

socialtjänsten. Därför anses det vara av stor vikt för socialt arbete att ge rätt kunskap kring hur 

hedersnormer existerar och verkar även i utbildningar som hanterar människor på individnivå 

och som är i frekvent kontakt med myndigheter. 

Sammanfattningsvis kan sägas att domstolen idag dömer utifrån en mer neutral ståndpunkt, där 

kunskap kring hedersvåld kan antas ha spelat en roll för framtida fällande domar i 

hedersrelaterade brott. Att den misstänkte gärningsmannen senare ska ha anfört att hans gärning 

haft ett hedersrelaterat motiv, ska därför inte ses som en indikation till bedömning av rättslig 

påföljd.  

6.2 Förslag på vidare studier  

Från vad som analyserats fram i rättsfallen har förståelse också skapats vad gäller hur djupt 

inrotade maktpositionerna är i samhället och familjer. Det finns män som begår brott när deras 

vilja inte har gått igenom och kvinnan inte tillräckligt underkastat sig mannen, även utan ett 

hedersmotiv. Vi menar att våldsbrott mot kvinnor och barn förekommer i alla kulturer och är 

inte enbart kulturellt betingat, då det av rättsfallen endast observerats att det är män som utfört 

våldshandlingar.   

Det anses vara av stor vikt att fler myndigheter uppmärksammar problematiken gällande mäns 

våld mot kvinnor och fortsätter arbeta effektivt för att motverka uppståndelsen av fenomenet. 

Därför vore det av intresse att se framtida studier som belyser problematiken ur olika perspektiv 

för att få en helhetsbild över hur det rättsliga, sociala, ekonomiska och hälsorelaterade 

perspektivet ser ut idag, samt hur det ter sig över tid. 
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Mord 

● B 7595-16 hedersrelaterat våld 
● (B 358-16) 
● B1520-16  hedersrelaterat våld 
● (B 11750-15) 
● B 2973-16 annat våld 
● (B 3278-15) 

 

 

Grov fridskränkning 

● B 1496-16 hedersrelaterat våld 
● (B 16827-15) 
● B 3254-16  annat våld 
● (B 9378-15) 

 

Våldtäkt 

● B 4901-15 hedersrelaterat 
● (B 4290-13) 
● B 6530-16 annat våld 
● (B 3827-16) 

 

Våldtäkt mm 

● B 4412-16 hedersrelaterat våld 
● (B 1345-16) 
● B 9382-16 annat våld 
● (B 4812-16) 

 

Misshandel mm 

● B 2-16  hedersrelaterat våld 
● (B 13628-15) 
● B 1884-14 annat våld 
● (B 7583-13) 

 

Människorov 

● B 11501-15 hedersrelaterat våld 
● (B 3322-15) 
● B 2175-16 annat våld 

● (B 11922-15) 


