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Sammanfattning 

 

Syftet med denna rapport är att försöka förstå hur ett hedersmord kan begås. Vi har försökt att 

se vilka möjligheter och metoder det finns för svenska polisen att upptäcka den utsatta 

flickan/kvinnan i tid innan det går så långt att ett hedersmord begås. 

 

För att förstå begreppet hedersmord så måste man gå långt tillbaka i tiden det grundar sig på 

en struktur som är starkt patriarkalisk och är en kvarleva från ett gammalt nästan feodalt 

samhälle. I dessa patriarkaliska samhällen så ses kvinnan och hennes sexualitet som en 

handelsvara. Kvinnans föräktenskapliga eller den gifta kvinnans utomäktenskapliga sexuella 

förbindelser ses som ett allvarligt hot mot männen och familjens heder. 

 

Det allra flesta hedersmord begås i muslimska länder. Dessa mord har inget som helst stöd i 

koranen eller islam utan de är en tradition som troligen har funnits sedan förislamisk tid. 

Många muslimer menar att islam feltolkas och därför används som stöd för hedersmord. 

 

En av de viktigaste anledningarna till att unga flickor mördas i Sverige är mötet mellan den 

invandrande familjens patriarkaliska syn på samhället kontra den svenska moderna synen där 

kvinna inte längre är en del av en släktkropp utan en individuell människa med egna val i livet 

och där hon har rätt att bestämma själv.  

 

I hederskulturen finns begreppet heder i hela samhället men med olika betydelser och med 

olika konsekvenser för olika kvinnor. Det är männens plikt att återupprätta hedern, det är ett 

outtalat krav av omgivningen, gör man inte detta så förlorar man omvärldens respekt. Tar en 

man däremot saken i egna händer och mördar sin egen dotter så hyllas han som en hjälte. 

 

Det finns fortfarande länder än idag som medger strafflindring för mord på kvinnor om 

gärningsmännen hänvisar till hedern, exempel på dessa är Marocko, Syrien och de palestinska 

länderna. Lagar som medger strafflindring för hedersmord kan spåras långt tillbaka i tiden. 

Lagstiftningen i Sverige angående hedersmord är problematisk och det är långt ifrån självklart 

vad som ska göras. 
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1.       Inledning 

 

De senaste åren har vi fått ett helt nytt begrepp i det svenska språket: Hedersmord. Vi står 

inför något helt nytt i Sverige, män som dödar sina döttrar, systrar, kusiner eller andra 

kvinnliga släktingar för att återupprätta vad de upplever som förlorad heder. För oss i Sverige 

som inte har vuxit upp i en patriarkal samhällskultur kan inte förstå hur dessa män tänker. 

Eftersom vi i Sverige inte alls har någon motsvarighet till hedersbegreppet i vår kultur så har 

vi väldigt svårt att förstå hur hedern kan vara så viktig att man är beredd att döda en person 

som står en nära. Hedersbegreppet kan jämföras med det förtryck som vissa svenska kvinnor 

utsätts för av deras män, det som vi kallar våld i nära relationer. 

 

Varje år mördas tusentals kvinnor och flickor världen över i hederns namn. I FN rapporter kan 

man läsa att det rör sig om ca 5000 kvinnor per år som dödas av sina manliga släktingar för 

att återupprätta familjens heder.(2) Våld mot kvinnor utgör en grov kränkning av de 

mänskliga fri- och rättigheterna. Flera internationella konventioner har antagits som ger staten 

skyldighet att skydda kvinnor, oavsett om kränkningen sker i den offentliga eller den privata 

sfären. Traditionen att mörda en kvinna som har, eller misstänkts ha, brutit mot samhällets 

regler är oerhört gammal i de muslimska länderna. I många länder med dessa patriarkala 

värderingar är det ett naturligt inslag i kulturen och man ser inte brottet som särskilt svårt, om 

man alls ser det som ett brott. I takt med att invandringen har ökat i Sverige så börjar detta 

fenomen förekomma också utanför den muslimska världen. I Sverige reagerar vi med 

förvåning, ilska och vanmakt när svenska tonårsflickor blir mördade för hederns skull. 

 

I Sverige under 1990-talet dödades i genomsnitt 16 kvinnor om året av en nuvarande eller en 

före detta partner. Statistiken som vi använder oss av är inte bara relaterad till hedersmord 

utan den är hämtad från våld i nära relationer i Sverige. Den vanligaste brottsplatsen är offrets 

eller partnernas gemensamma bostad och i 40% av fallen används vapen. Motiv som 

svartsjuka och problem vid separationer utgör 60% av fallen. Utlandsfödda män är 

överrepresenterade i brottstatistiken i förhållande till sin andel av befolkningen. De utgör 40% 

av gärningsmännen vid våld i nära relationer, men bara 10% av befolkningen. Även bland 

offren är de utlandsfödda överrepresenterade de utgör 30% av offren i förhållande till 10% av 

befolkningen. Nästan samtliga dödades av en gärningsman från samma land. Många gånger  
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var det utlandsfödda offren och gärningsmännen gifta med varandra redan innan de kom till 

Sverige. De som döms till fängelse för våld i nära relationer får längre fängelse straff än vid  

dödligt våld generellt. 62% av de utlandsfödda utvisades ur landet.(9) Det är naturligtvis svårt 

att veta vad vi ska göra, samtidigt som vi måste skydda dessa unga kvinnor så är det viktigt att 

vi bevarar religionsfriheten och undviker hetsjakt på muslimska män. Ur rättslig synpunkt är 

det intressanta hur våra domstolar skall behandla dessa fall. Skall vi se det som en 

förmildrande omständighet att dessa män har vuxit upp med andra värderingar, att de 

upplever flickornas beteende som provocerande? Eller ska vi se det som en försvårande 

omständighet, i likhet med rasistiska behov? Det är många komplicerade frågor och det är 

svårt att finna svar, men något måste göras… 

 

1.1        Bakgrund 

Vi har valt att skriva om hedersmord. Varför vi valde att skriva om just detta var för att det är 

ett ämne som intresserar oss båda. Vi ville också veta mer om detta då vi båda kommer att 

arbeta i områden där hedersmord har skett. 

 

1.2        Syfte 

Begreppet hedersmord är ett problematiskt område som har diskuterats flitigt i såväl media 

som i politiska kretsar den senaste tiden. Med detta arbete vill vi försöka att förstå hur 

hedersmord kan ske i Sverige idag samt ta reda på bakgrunden till varför detta kan ske, inte 

bara i Sverige utan i hela världen.  

 

1.3       Frågeställningar 

Vad kan förmå en far att mörda sin dotter för ”hederns” skull? 

Vad kan man göra för att förhindra att det händer? 

Vilka sociala och kulturella faktorer kan spela in?    

 

1.4       Avgränsningar 

 
Vi har valt att koncentrera oss på bakgrunden till varför hedersmord begås. Vi har medvetet 

valt att inte gå in och titta på specifika fall, utan försökt att få en mer allmän bild av 

hedersrelaterade mord. 
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2       Metod 
Vi har huvuddelen sökt fram vårt material på internet. Detta på grund av att det varit svårt att 

finna tryckt material som behandlar hedersmord ur en faktisk synvinkel utan att spegla ett 

speciellt fall eller händelse. När vi har läst de olika artiklarna och arbetena har vi sett att det är 

många av dem som tar ställning till hedersmord ur ett politiskt eller religiöst perspektiv. 

Dessa arbeten har vi medvetet sållat bort för att få en sådan objektiv syn på hedersmord som 

är möjlig.  

 

3       Resultat 
 

3.1      Hedersmord, hur ska det definieras? 

 

Hedersmord kan definieras som: 

”mord på en kvinna, utfört av hennes far, bror,  

make eller annan manlig släkting, för att hon haft 

en påstådd eller verklig sexuell relation innan hon  

ingått äktenskap eller utanför äktenskapet”.  

 

Begreppet hedersmord är omtvistat och ändrar sig inte bara mellan olika länder utan också 

över tiden. Hedersmord är en överlagd handling, bestraffande och varnande och med det 

yttersta syftet att göra sig av med något som kan skada familjens anseende. Plats på den  

sociala rangskalan och därmed marknadsvärde.(5) Många forskare menar dock att begreppet 

är centralt och kretsar kring kravet på kvinnlig kyskhet, inte bara i de så kallade kyskhets 

bältet (Mellanöstern/ Nordafrika) utan även i stora delar av Medelhavsområdet.  

 

För att förstå begreppet hedersmord så måste man gå långt tillbaka i tiden det grundar sig på 

en struktur som är starkt patriarkalisk och är en kvarleva från ett gammalt nästan feodalt  

 

klansystem. För att förklara detta system måste man första under vilka förhållande denna 

struktur vuxit fram och hur dessa förhållanden påverkar såväl individ som familjegrupp. I det 

här systemet utgör klanen ett internt värde och normsystem skilt från det ”större” samhället. 

Det som är gemensamt för dessa samhällen är ett system med klan äldste och byråd, det sker 

en avindividualisering och den enskilde blir endast en del av en större familj eller klan. Dom  
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yngre är underordnande de äldre och kvinnorna är underordnande männen. Klanens 

sammanhållning blir en slags garanti och trygghet för den fortsatta överlevnaden eftersom det 

i dessa små byar så är fattigdomen svår och utbildningsnivån mycket låg eller obefintlig. Det 

blir då så att den enskilde individens trygghet och försörjning helt ligger i klanens händer och 

i utbyte mot detta så måste individen vara tvunget att lyda de regler som gäller för att klanen 

ska hålla ihop och vara ekonomisk framgångsrik I dessa patriarkaliska samhällen så ses 

kvinnan och hennes sexualitet som en handelsvara. Med detta menas att arrangerade 

äktenskap blir till en ekonomisk transaktion som blir till en nödvändighet för att trygga den 

egna klanens överlevnad. Sexuellt umgänge utanför äktenskapet och lösa förbindelser är 

strängt förbjudet och anses hota familjens heder och motverka klanens intresse. Kvinnans 

föräktenskapliga eller den gifta kvinnans utom äktenskapliga sexuella förbindelser ses som ett 

allvarligt hot mot männens och familjens heder. (1)  

 

Begreppet hedersmord är kopplat till kvinnans otillåtna bruk av sexualitet och/eller ett 

omoraliskt, oacceptabelt uppförande. Kvinnans anses, genom sitt påstådda eller verkliga 

beteende, ha dragit skam över sin familj genom att bryta mot det accepterade 

samhällsnormerna för att hur en kvinna förväntas uppföra sig. Den kvinna som inte uppför sig 

som det förväntas av henne utan drar skam och vanära över familjen måste förskjutas från 

familjen/ klanen. Detta beslut ligger inte hos den enskilde utan tas av familjens överhuvud.  

I en situation då en kvinna anses ha dragit skam över familjen åligger det de manliga 

familjemedlemmarna att återupprätta familjens heder. Mordet ses som en rättvis och 

berättigad handling. (1) Eftersom hedern är ett centralt begrepp inom samhället, blir således  

kvinnornas uppförande och deras kyskhet oerhört viktigt. Den utgör gränsen mellan ställning 

och skam, och kvinnorna bär därför männens och hela släktens heder.  

Kvinnans kärleksliv är inte hennes privata angelägenhet utan hålls under sträng övervakning 

utav de andra familjemedlemmarna på grund av detta begränsas kvinnornas rörelsefrihet till 

den mer privata sfären. Kvinnornas kontrolleras hårt, både av familjemedlemmar och 

utomstående, både av män och av andra kvinnor. Genom traditioner så mäts kvinnans värde  

genom hur bra hon är som moder och hustru. Den goda gifta kvinnan är den som underordnar 

sig mannen och som bevarar hans heder genom att uppföra sig socialt accepterat.  
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3.2       Hedersmord och Islam 

 
Många forskare menar att hedersmord är något som förekommer i alla kulturer och att mäns 

våld mot kvinnor alltid handlar om mannens kontroll av kvinnan. De allra flest hedersmord 

begås i muslimska länder. Dessa mord har inget som helst stöd i koranen eller islam utan det 

är en tradition som troligen funnits sedan förislamisk tid. I de länder som hedersmord är mest 

utbrett är länder utan eller med en, mycket låg grad av demokratisering. Många av dessa 

länder är militärdiktaturer med inslag av en stark nationalistisk islamistisk världs- och 

kvinnosyn. Med ett islamistiskt samhällssystem menar man inte islam som ett 

filosofiskt/religiöst system, utan islam som ett samhällsbygge och som ett lagstiftande 

rättesnöre. Detta innebär alltså en fundametalistisk1 och intolerant snedvridning av en religion 

för att passa maktens syfte. Islam godkänner inte att personer tar lagen i egna händer och 

själva straffar gärningsmännen.(2) Bland det viktigaste punkterna är det faktum att islam 

förbjuder mord. Mord i allmänhet såväl som på barn och döttrar i synnerhet.(4) Faktum är att 

vissa hedersmördare öppet erkänner att det dom gjort går emot islam men att hedern är 

viktigare.(5) 

Tyvärr så finns det ett annat stort problem och det är att många muslimska ledare undanlåter 

att uttryckligen ta avstånd från hedersmord vilket tenderar till att ge legitimitet åt morden. 

Många muslimer menar att islam feltolkas och därför används som stöd för hedersmord. 

Muslimska feminister menar att detta beror på att islam alltid uttolkats av män. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1  Fundamentalism = politiska åsiktsriktningar och rörelser som hävdar att en religion eller ideologi, oberoende av folkviljan, skall tillämpas som 
samhällsordning. (www.NE.se) 
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3.3       Hederskulturen i Sverige 

 

Hur kan unga flickor mördas med ”heder” som motivering i Sverige idag. Förklaringen 

återfinns på många nivåer. Bland den viktigaste är mötet mellan den invandrade familjens 

patriarkaliska syn på samhället kontra den svenska moderna syn där kvinnan inte längre är en 

del av en släktkropp utan en individuell människa med egna val i livet och där hon har rätt att 

bestämma över sig själv.  

Bland de familjer som har invandrat till Sverige finns en grupp Al-Baldawi 1998 med en 

traditionell patriarkal familjestruktur med en tydlig hierarki där pappan och familjens/släktens 

män står överst och kvinnorna befinner sig nederst, där pojkarna har större rättigheter och 

frihet än flickor. När dessa familjer kommer till ett nytt land har man kunnat urskilja tre olika 

sätt att anpassa sig och forma familjestrukturerna på. Ett sätt är att behålla den traditionella 

och patriarkala familjestrukturen, ett annat är att försöka att anpassa sig och integrera sig i det 

nya samhället och ett tredje är att bryta med sin gamla kultur för att skapa en ny 

familjestruktur, liknande den som finns i det nya landet.(5) 

Kulturkrockarna blir stora och problemen många. 

 

Den unga kvinnan får genom skolan en inblick hur det kan vara att vara kvinna i Sverige idag. 

I skolan finner de argument och alternativ mot det traditionella, de börjar med att ifrågasätta 

den patriarkaliska struktur vilken de är uppfostrad i. Fadern som kanske saknar utbildning och 

kanske har problem med det nya språket har svårt att komma in i det nya samhället. I och med 

det blir familjestrukturen mer löst sammansatt och fadern kan bli orolig att hans position som 

familjens överhuvud är hotad. Hans reaktion kan bli att han slår vakt om de gamla 

traditionella värdena som återfinns i det patriarkaliska samhället. Han kan också söka kontakt 

med andra män med samma bakgrund och lika värderingar. Faderns frustration och känslan 

av utanförskap ökar. Den enda makt som fadern har kvar är den makt han har över sin hustru 

och sina döttrar. När faderns manlighet och ställning hotas är det inte ovanligt att han för att 

hålla kvar kontrollen skärper reglerna och kräver saker som han aldrig trott på eller 

eftersträvat. Det är oftast svårt för de unga invandrarflickorna att hitta en harmoni, dels med 

att leva som innan de kom till Sverige men sedan att anpassa sig till det nya livet i Sverige.  
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Detta medför ofta att flickorna lever dubbelliv, ett hemma och ett i skolan. Det här är givetvis 

väldigt jobbigt för flickorna även om familjen inte ”upptäcker” dom så är det psykiskt 

ansträngande. 

 

Med hjälp av olika arbeten och texter så har vi försökt att utforma en förklaringsmodell på 

hur den patriarkaliska familjen utvecklas i Sverige 

 

Strukturellt 

Flykten eller uppbrottet från det gamla hemmet blir till ett trauma för hela familjen 

Den första tiden 

• Ny självkänsla hos de unga till följd av ökad frihet 

• Låg självkänsla hos fadern (känsla av utanförskap) 

• De unga skapar nya sociala nätverk 

• Livsrummet ökar 

Trauma och regression 

• Faderns vilja att kontrollera hela familjens livsrum  

• Faderns ovilja till förändring eftersom det underminerar hans gamla position 

• Hans känsla av oförmåga 

Hans agerande för att stärka sin ställning 

• Vänder sig tillbaks till sina gamla värden (som kanske aldrig lämnats) 

• Kontroll av sina flickor och sin hustru 

• Hedersförtryck tar sig olika uttryck 

• Isolerar dem från olika sociala nätverk 

• Håller dem hemma från skolan 

• Löser verbala diskussioner med våld 

• Återupptar kontakten med hembyn och göra allt bra igen genom att gifta bort sin flicka 

med ”rätt” man från klanen, som ett sätt att göra allt bra. 
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Breens berättelse 

 

Vi har valt att ta med en text som Pele Atroshis2 lillasyster Breen har berättat om hur hon har 

vuxit upp som ung kvinna med de värderingar det innebär, och trots att hon naturligtvis 

fördömer mordet på sin syster, ändå inte tar avstånd från kulturen som helhet. Hon vill precis 

som alla andra tonåringar förstå sin kultur och passa in i den. Denna berättelse kan vara lite av 

en förklaringsmodell för att förstå vad begreppet heder står för dessa kvinnor som upplever 

detta.(2) 

 

Den kurdiska kulturen är mycket gammal och har genomgått många stora förändringar under 

århundraden. Kurderna är ett folk utan eget land, något som gjort att familjeband och 

patriarkaliska strukturer blivit viktiga, helt enkelt av praktiska skäl. 

För inte så länge sedan hade den kurdiska kvinnan en lika stark ställning som mannen. 

Kvinnorna bar inte slöja, och kunde t.o.m vara klanledare. Varefter de kristna och muslimska 

kulturerna påverkade den kurdiska försvagades kvinnans ställning. Kurderna anpassade sig 

efter de länder de införlivades med efter det ottomanska rikets fall, och undan för undan kom 

kvinnan att ses som en lägre stående varelse. Det är detta som vi idag ser som den 

traditionella kurdiska kulturen. 

Traditioner är centrala. Det som hände ens släktingar för länge sen präglar dem som lever 

idag. Det är de efterlevandes plikt att hämnas om någon släkting har behandlats fel. Gud är 

en viktig del av tänkandet och har en central roll i den kurdiska kulturen. Man håller hårt på 

en slags motsvarighet till det bibliska ”öga för öga, tand för tand”, men man kallar det 

blodshämnd. Släkt och familjeband är oerhört viktiga för kurder ”Kanske för att vi lever 

spridda och har olika medborgarskap, så får vi hålla reda på varandra på andra sätt”. 

Blodshämnd är ett sätt att lösa konflikter som uppstår mellan två familjer. Även i Irak är 

blodshämnd förbjuden numera, men traditionen är starkare än lagen. Blodshämnd handlar 

nästan alltid om mäns rättigheter. Varje man har ett värde, och alla vet vilket värde en man 

har genom hans placering i släkten. 

Det finns ett mönster för män och ett annat för kvinnor. Kvinnor är mindre viktiga än män, de 

flyttar ju mellan olika familjer när de gifter sig. Om en kvinna dödas, är det ofta ett mord  

 

 

                                                
2 Den 24 juni sköts Pele Atroshi till döds av en av sina farbröder i Kurdistan i norra Irak. 
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inom släkten. En kvinna får aldrig skada sin familjs heder. Gör hon det måste hon straffas. 

Även i Irak är det dock nya tider. Man kan lösa problem med en dotter genom att gifta bort  

henne. Antingen gifter hon sig inom släkten, och då talar man inte mer om saken, eller så gifts 

hon bort till någon utanför släkten, och då går problemet till hennes nya familj. Blodshämnd 

mellan män kan lösas ekonomiskt. Tankesättet finns kvar, men i praktiken löses problemen 

allt oftare på andra sätt än genom blodshämnd. Det är tankesättet och att traditionen finns 

kvar som är det viktiga. Traditionen bjuder t.ex. att ett brudpar morgonen efter bröllopsnatten 

skall visa upp ett blodigt lakan, men eftersom alla nu vet att oskulder inte alls alltid blöder, 

tar brudgummen med lite blod istället. Moderna lösningar på urgamla traditioner. 

I den kurdiska kulturen är det vanligt att man gifter sig inom släkten. Detta har många 

fördelar. En kurdisk kvinna kan räkna med större respekt och större hänsynstagande om hon 

tillhör sin mans släkt från början. Släktband betyder trygghet. Det är vanligt att flickor gifter 

sig mycket unga, vid 12-13 års ålder. Kvinnor har en lägre ställning än män. De får inte gå ut 

själva. De får inte tilltala män hur som helst, det är bristande respekt. De skall utför sina 

plikter. De skall vara där deras män och barn är. Sedan den stund hon gift sig tillhör kvinnan 

sin man och hans familj. Flickor ses som svåra och känsliga. Pojkar däremot är starka och 

bestämmer själva reglerna. Därför önskar man sig naturligtvis pojkar. Det är den äldste 

mannen som bestämmer, och sedan rättar sig resten av familjen efter hans önskningar. Gör 

pojkar fel gör det inte så mycket, gör flickor fel måste de straffas. 

 

 

3.4       Att återupprätta förlorad heder. 

 

I hederskulturer finns begreppet heder i hela samhället men med olika betydelse och med 

olika konsekvenser för olika kvinnor. En fattig flicka på landsbygden i t.ex Irak löper större 

risk att bli mördad för en föräktenskaplig handling, medan en flicka från medelklassen i 

storstaden ”bara” får husarrest för samma brott. (1) Varför det är så här finns väl ingen direkt 

förklaring till men på landsbygden lever dom gamla och traditionella värderingarna kvar, 

medan i storstäderna så blandas det gamla med det nya och det är en av förklaringarna.  

Generellt verkar det vara vanligare att det förekommer flest hedersmord på landsbygden, 

därmed inte sagt att det inte förekommer i alla samhällsklasser, för det gör det. Hedersmord 

föregås ofta av att familjen försökt få dottern att anpassa sig efter gällande normer genom hot, 

trakasserier, misshandel och husarrest.  
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En del forskare menar att risken för att utsättas för hedersmord är väldigt liten så länge hennes 

”affär” inte är allmänt känd. Då kan familjen välja att inte straffa henne alls eller med t.ex  

husarrest. Med tanke på detta så verkar hedersmorden bygga på en oro av vad andra ska tycka 

om det hela. Blir däremot hela historien allmänt känd så måste familjen agera för att behålla 

sin sociala status. Det är då männens plikt att återupprätta hedern, de är ett outtalat krav av 

omgivningen, gör man inte detta så förlorar man omvärldens respekt.  

Tar en man däremot saken i egna händer och mördar sin egen dotter så hyllas han som en 

hjälte. Detta torde vara ett av skälen till varför hedersmorden sker i det offentliga, för det kan 

till och med öka familjens anseende och heder och härmed så stiger familjens sociala 

status.(1)  

En fråga man ofta ställer sig när det gäller hedersmord ”Varför gör inte de andra kvinnorna 

någonting?”, svaret på den frågan är ganska enkel, kvinnan är så beroende av mannen så hon 

vågar inte göra något för då kan det bli hon nästa gång som drabbas. Hedersetiken bevarar 

manliga intressen och de kvinnor som utmanar grundförutsättningarna riskerar själva att 

förlora socialt anseende eller själva utsättas för förföljelse och i värsta fall bli mördade. 

 

3.5      Lagstiftning 

 

Det finns fortfarande länder än idag som medger strafflindring för mord på kvinnor om 

gärningsmannen hänvisar till hedern, exempel på dessa är Marocko, Syrien och de palestinska 

länderna. Lagar som medger strafflindring för hedersmord kan spåras långt tillbaka i tiden. I 

den ottomanska strafflagen behandlades hedersmord genom artikel 188. Denna artikel 

baserades i sin tur på den franska strafflagen från 1810 (artikel 324), som medger 

strafflindring för äkta män som begått så kallade ”crime of passion”. Men 1975 avskaffades 

artikel 324 ur strafflagen i Frankrike. I norra Irak/Kurdistan avskaffades i augusti 2002 

strafflättnader för hedersmord ur deras lagstiftning. Fram till augusti hade den irakiska 

strafflagen No. 111 från 1969 tillämpats.(1)  

Lagstiftningen i Sverige angående hedersmord är problematisk och det är långt ifrån självklart 

vad som ska göras. Idag finns ingen lagstiftning som styr hedersrelaterade mord, utan den 

lagstiftningen som finns idag är besöksförbudslagen och kvinnofridskränkningsparagrafen.  

Det är viktigt att de flickor/kvinnor som är utsatta får den hjälp de behöver samtidigt som man 

måste värna om de grundläggande rättigheterna såsom religionsfriheten (RB 2:1p.6). Därför 

blir det en svår balansgång med många avvägningar.  
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Regeringen har dock vidtagit en del åtgärder, man har kommit ut med en skrift som heter  

”Regeringens insatser för utsatta kvinnor i patriarkala familjer”. (7) 

Det största problemet är som vi tidigare nämnt den obalans som råder mellan män och 

kvinnor i dessa starkt patriarkala familjer. Det värsta är att de som drabbas står dessutom helt 

utan stöd eftersom den närmaste familjen och släkten aktivt eller passivt stöder förtrycket. 

Det som är grundläggande i detta sammanhang är givetvis Integrations- och 

jämställdhetspolitiken men även lagstiftningen.  

 

För att få ett bra resultat i Sverige så måste det förenas med insatser utomlands. Det som man 

ska koncentrera sig på här i Sverige är de förebyggande arbete samt att förbättra skyddet för 

individen. En av de större grundstenarna är givetvis KUNSKAP. 

Det har skett och ligger på förslag en del lagstiftningsåtgärder. Några exempel på dessa är: 

BARNÄKTENSKAP: Inom justitiedepartementet förbereds förslag till lagändringar som 

medför att den svenska lagens 18-års gräns för äktenskap blir tillämplig även för utländska 

medborgare, med detta vill man få stopp på en del av de så kallade tvångsäktenskapen. 

FÖRSTÄRKT SKYDD FÖR BARN OCH UNGDOMAR I UTSATTA SITUATIONER: 

I början av 2002 så lades en proposition fram som stärker barnens rättigheter i lagstiftningen. 

Möjligheter att gripa in till stöd för utsatta flickor kommer att förtydligas. 

BESÖKSFÖRBUD: 

Hösten 2003 så skedde en ändrig i Lag 1988:688 om besöksförbud och det var att nu så är det 

inte längre offret som måste lämna bostaden utan nu så är det förövaren. Besöksförbudet 

gäller även i det gemensamma hemmet och det täcker in ett större geografiskt område än 

tidigare. 

STÄRKT STÄLLNING FÖR BROTTSOFFER: 

Från den 1 juli 2001 har socialtjänstens ansvar för stöd och hjälp till brottsoffer förtydligats. 

SKYDD FÖR VITTNEN: 

I december 2001 tillsattes en särskild utredare för att utforma ramen för ett program för 

bevispersoner, samt föreslå den lagstiftning som behövs. Detta resulterade i ett delbetänkande 

som lades fram i augusti 2002, ”Nationell handlingsplan för våld i nära relationer”. (9) 

 

 
 

 



  12 

 
4       Diskussion & Slutsats 

 

Efter en genomgång av de arbeten och olika artiklar kan vi bara komma till slutsats att det 

som kännetecknar hedersmord är följande: Det finns en underliggande social och kulturell 

sammanhållning som starkt styr den enskilde individens liv, livsrum och socialmiljö. Detta 

beteende har inget med religion att göra utan är en stark kvarleva från ett gammalt feodalt 

klansamhälle. Dessa samhällen är inget unikt för arabvärlden som man kan luras till att tro 

utan kan också hittas i länder runt Medelhavet och i länder som Frankrike, Storbritannien och 

Tyskland har hedersrelaterade mord rapporterats inom invandrargrupper.. 

 

Hur ska man förhindra hedersmord och hedersförtryck? 

Vi tror genom att skapa samtalsgrupper för män och kvinnor med invandrarbakgrund får de 

ett forum där de kan diskutera de olika problem som kan dyka upp i det ”nya landet”. I 

gruppen skall de också få information om Sverige, lagstiftning, värderingar och normer, olika  

roller i familjen samt om jämställdhet. Det har visat sig att man får bäst resultat om man 

skiljer männen och kvinnorna åt. När man tittar på valet på hur olika organisationer och  

myndigheter väljer att jobba skiljer sig metoderna ganska mycket åt. På kvinnojourerna har 

man valt att ta ställning för kvinnan/flickan. På kvinnojouren säger man att det är svårt att få 

bra resultat om kvinnan/flickan bor kvar hemma och de drar paralleller med mäns våld mot 

kvinnor. På socialtjänsten har man valt att arbeta med hela familjen. Man har personliga 

samtal med kvinnan/flickan men man har också samtal med nätverket som finns runt 

kvinnan/flickan. I vissa fall har de också fått ha speciella personliga samtal med 

kvinnans/flickans bröder eftersom de har sett det som deras roll att vara kvinnans/flickans 

”väktare”. Inom socialtjänsten är målet att kvinnan/flickan ska kunna bo kvar hemma. (5) 

I skriften regeringens insatser för utsatta kvinnor i patriarkaliska familjer presenterades bl. a 

följande insatser: 

 

Nationellt råd för kvinnofrid startades år 2000 och har sedan dess genomfört sex seminarier 

om mäns våld mot kvinnor. Ett av dess behandlade särskilt hedersmord. Fler seminarier 

planeras. 

 

Två kunskaps seminarier genomfördes under hösten 2001 där företrädare för olika 

myndigheter, kvinnojourer, etniska organisationer, andra frivilligorganisationer och experter 
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diskuterade hur myndigheter och organisationer bättre skall kunna samarbeta för att förbättra 

situationen för flickorna och deras familjer. 

 

En expertgrupp tillsätts under ledning av integrationsministern. Gruppens uppdrag är att ge 

förslag på åtgärder och arbetsmetoder som kan skydda och stödja flickor i en utsatt situation. 

Den skall också komma med förslag för att nå pojkar och män som har starkt patriarkala 

värderingar. 

 

2 000 000 kr har avsatts till skyddat boende för utsatta flickor i patriarkala familjer. 

Länstyrelserna i de tre storstadsregionerna kommer dessutom att erhålla särskilda medel för 

att hitta en skyndsam lösning på jourbostäder för utsatta flickor. 

 

En översyn av mottagandet och introduktionen för flyktingar beslutades i november 

2001. I uppdraget ingår bl. a att se över hur alla nyanlända invandrare skall få bättre kunskap 

och förståelse för grundläggande normer i det svenska samhället. 

 

Polisens brottsförebyggande roll 

 
Man måste från polisen sida göra sig mer uppmärksam på tecken som tyder på att det är något 

som är fel. De poliser som kan komma i kontakt med dessa utsatta kvinnor/flickor skall få 

utbildning som skall ge en större insikt i hur de olika kulturerna kommunicerar och de 

signaler som de ger. Ökad kunskap kan bidra till att man upptäcker problemen i tid och också 

om hur man kan lösa dessa. Det är också viktigt att man tar dessa kvinnor/flickor på allvar när 

de kommer och skall anmäla de brott som har begåtts mot dem. Vi tycker också att det ska bli 

lättare för utsatta kvinnor/flickor att få skyddat boende och identitet. Kvinnojourerna och 

andra frivilliga organisationer spelar här en stor roll.  

 

Samarbetet mellan dessa organisationer och olika myndigheter är viktig. Det är viktigt att 

skapa olika samarbetsnätverk mellan polis, socialtjänst, sjukvård, skola och omsorg samt 

kvinnojourer. I dessa samarbetsgrupper kan man avidentifiera kvinnorna/flickorna och på så 

sätt kringgå den annars starka sekretessen. Men det kräver att alla parter är med i samarbetet.  
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