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Sammanfattning

- För att utreda hedersrelaterade brott krävs att all inblandad utredningspersonal har insikt i
      och kunskap om problematiken.

- Hedersbegreppet bygger på uppfattningen att familjens heder eller anseende är beroende
av kvinnors beteende, där kraven på kyskhet är ett centralt element.

-     Hedersrelaterade brott har ingenting med religion att göra men gärningsmännen utnyttjar
       religionen i eget syfte. Det finns t ex både i Koranen och bibeln klart reglerat att det
       sexuella samlivet mellan man och kvinna ska ske inom äktenskapets ram.

-     Merparten av de hedersrelaterade brotten har koppling till sexualiteten.

- Reaktionerna på olika normbrott skiljer sig stort mellan olika etniska grupper men även
mellan olika klaner och familjer kan reaktionerna vara olika. Ett handlande som tillåts i en
grupp kan vara otänkbart i en annan.

-     Olika föremål som anträffas i ett hem kan vara viktiga pusselbitar för att få klarhet i om
       det i den aktuella familjen finns ett hederstänkande eller religiös tro.

-     Hedersrelaterade brott ryms i ett antal åtalsrubriker. Det är olaga hot, olaga tvång,
       människorov, olaga frihetsberövande, mord, misshandel, ofredande, förolämpning.

Förord

Jag vill rikta ett stort tack till följande personer/grupper som hjälpt mig i mitt arbete med
denna uppsats:

- Min handledare, Kickis Åhre-Älgamo som på ett lättsamt sätt gett mig både stöd, hjälp
och kunskap i ämnet.

-    Leila Qaraee och Malihe Shaly som låtit sig intervjuas och gett mig värdefull information.

-    Landets rättsmedicinska avdelningar, vilka gett mig information om ärenden som berör
      mitt val av ämne.

- Polismyndigheterna i Västra Götaland, Jönköping, Norrköping och Falun som sänt mig
      domar och förundersökningsmaterial.

- Min familj som inte (?) tröttnat på mig trots alla timmars arbete.

-    Min chef på tekniska roteln i Örebro, Per-Anders Carlsson, som gett mig möjlighet att på
      arbetstid arbeta med specialarbetet.
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Bakgrund
Den 6 mars 2003 höll kriminalinspektör Kickis Åhre-Älgamo från rikskriminalpolisen en
föreläsning för utredande polispersonal i Örebro län, i ämnet ”hedersmord och annan 
hedersrelaterad brottslighet ”. Under föreläsningen gav Åhre-Älgamo en bakgrund till 
vad som är utmärkande för de kulturer där hederstänkandet förekommer. 

Efter föreläsningen började jag fundera mera över hedersrelaterad brottslighet ur en
kriminalteknikers synvinkel. I augusti 2003 skulle jag påbörja min kriminaltekniska
grundkurs och jag hade fått information om att man under kursen skulle göra ett specialarbete
i något ämne som berörde kriminalteknik. Jag började göra en del efterforskningar för att se
om ämnet funnits med i något tidigare specialarbete men jag kunde inte hitta något och
därmed kunde jag påbörja mitt arbete. Nu återstod bara att hitta en handledare och med Åhre-
Älgamos föreläsning i färskt minne så tog jag kontakt med henne och efter en viss betänketid
accepterade hon uppdraget. Mitt val av ämne hoppas jag blir till nytta, inte bara för mig själv
utan även för andra kriminaltekniker och eventuella övriga läsare.

Syfte
Vad är då syftet med denna uppsats? Ja motivet från min sida har hela tiden varit att samman-
ställa ett material som också andra kriminaltekniker kan ha hjälp av. Att också få svar på ett
antal frågor som belyser problematiken kring just hedersrelaterade brott. Frågorna är följande:

1. Vad är den s k hederskulturen för något?
2. I vilka geografiska områden finns hederskulturen?
3. Vad är hedersrelaterade brott?
4. Vad utlöser hedersrelaterade brott?
5. Var och på vilket sätt sker bestraffningen?
6. Vem utför bestraffningen?
7. Berättar skadebilden något?
8. Tecken på hedersrelaterat brott?
9. Finns föremål och andra viktiga omständigheter som bör dokumenteras?

Avgränsningar
Ämnet jag valt är mycket stort varför jag tvingats att prioritera. Geografiskt har jag valt att i
uppsatsen titta närmare på mellanöstern och arabstaterna (muslimska länder) men
hederstänkandet finns dock på många platser i världen och även i kristna länder.  

Hedersrelaterade brott finns också i form av att en man av heder anser sig tvingad att döda sin
hustru p g a att hon varit otrogen. Jag har valt att studera de hedersrelaterade brott som sker
där en ung kvinna blir bestraffad för att hon genom sitt beteende dragit vanära över sin familj.
T ex att kvinnan har fel kläder, fel pojkvän osv.

Jag har något berört ämnet ”onda krafter och magi” vilket är mycket vanligt i arabiska världen
och mellanöstern. I vissa utredningar med hedersrelaterade brott har magin funnits med som
en del i händelserna. I domen från Falu tingsrätt finns ett exempel på detta. Har även
kännedom om andra fall i Sverige men av utrymmesskäl och tidsskäl har jag inte tagit upp
dessa fall.     
   
Bestraffningsmetoderna världen över är också olika. I t ex Bangladesh är det vanligt att unga
kvinnor bestraffas genom att de får syra kastat i ansiktet och över kroppen. De kroppsliga
bestraffningar (skador) jag tagit upp är av annan art och uteslutande tagna från brott begångna
i Sverige. 
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Metod
Inledningsvis fick jag tips från min handledare på olika böcker som jag borde ta del av för
att komma in i ämnet. Det var boken ”Hedersmordet på Pela” av Lena Katarina Swanberg
och ”Onda ögat eller bakterier” av Lisbeth Fachs. Jag har även tagit del av tre stycken
special-arbeten i ämnet, en kallad ”Heder och Ära”, skriven av en student, Elias Higvall på
Stockholms universitet. Det andra, ”Hedersbrott”, skrivet av Bo Lagerqvist vid Polisen i
Eskilstuna och det tredje, ”Brott med släktrelaterade hedersmotiv – en förståelsemodell”,
skriven av Lari Nyroos, även han vid Polisen i Eskilstuna. 

Genom internet har jag tagit del av ett stort antal tidningsartiklar och tre intervjuer har hållits
med två iranska kvinnor, Leila Qaraee och Malihe Shaly. Har även fått såväl skriftlig som
muntlig information från min handledare, Kickis Åhre-Älgamo. 

Kontakt har tagits med landets samtliga rättsmedicinska avdelningar och genom dessa har jag
fått fram diarienummer till ett utredningsmaterial. Jag har sedan kontaktat respektive polis- 
myndighet som skickat domar från både tingsrätt och hovrätt samt förundersökningsprotokoll
Jag har därigenom fått fram ett bild- och textmaterial som visar och beskriver skadorna hos
målsägarna men också citat från olika förhör med misstänkta gärningsmän och målsägare. 

Resultat

Hedersbegreppet
Heder är ett magiskt ord som kan användas till att dölja de mest avskyvärda brott. Själva
hedersbegreppet är så kraftfullt eftersom det ligger bortom all vett och sans. Men det som
betecknas som heder är i själva verket bara ett behov hos männen att ha kontroll över
kvinnors sexualitet och frihet. Morden har ingenting med religion att göra utan bak-
grunden finns i djupt rotade kulturella värderingar där familjens status baseras på
hedern. I patriarkaliska samhällen ligger ansvaret för familjens heder, på kvinnan i familjen.
Kvinnan behandlas inte där med värdighet och respekt utan mer som en handelsvara. (1) 

”Begreppet heder är centralt i Medelhavskulturerna och med Medelhavskulturer menas alla
de kulturer som under tusentals år varit förbundna med varandra genom Medelhavet, med
den livliga handeln och det rika kulturella utbytet som präglat regionen, men också med
erövringar och imperier som avlöst varandra. Runt Medelhavet är familjens goda rykte ett
reellt kapital. Det är genom det man kan få låna pengar, skaffa sig hantverkshjälp eller hitta
en bra skola åt sina barn”. (2)

”Det är svårt att ge en generell bild av begreppet heder, eftersom det har olika betydelse i
olika samhällen, samhällsgrupper och kontexter och är föränderligt över tid. Begreppet är
omtvistat men många forskare menar ändå att det är relevant och att kraven på kvinnlig
kyskhet är ett centralt element inte bara i det så kallade kyskhetsbältet (ungefär
Mellanöstern/Nordafrika) utan också i andra delar av Medelhavsområdet”. (3)

Vad är då hedersrelaterade brott? 
”Allmänt kan sägas att hedersrelaterat våld har sina rötter i kvinnors underordnade sociala
status som ofta samverkar med de normer, trosföreställningar och samhällsinstitutioner
som upprätthåller patriarkala strukturer.”(3)
     
”FN-konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor”, är väldigt tydlig
och i artikel 5 står: ”Staterna skall vidtaga alla lämpliga åtgärder för att förändra det sociala
och kulturella mönstret mellan män och kvinnor genom att åstadkomma ett avskaffande av
fördomar och sedvänjor och alla andra saker som grundar sig på en människosyn baserad på
tanken att det ena könet är underlägset det andra.” (1)
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Vad utlöser hedersrelaterade brott?
”Våld mot kvinnor motiverat med hedersbegreppet förekommer över hela världen. Heders-
begreppet bygger på uppfattningen att familjens heder eller anseende är beroende av kvinnors
beteende. Hedersmorden motiveras av att mannen eller männen i familjen anser att kvinnan
dragit vanära över familjen och därigenom skadat släktens anseende och heder. Vad hotar då
hedern? Det kan räcka med ett ogrundat rykte. Det kan gälla klädval, fel pojkvän, fel vänner,
fel framtidsdrömmar, självständighet, vad som helst som männen i familjen av en eller annan
anledning anser vara fel”. (4)

Som det framgår i stycket ovan är de hedersrelaterade brotten inte alltid brott mot svensk lag-
stiftning utan kanske enbart ”brott” mot den egna familjens, klanens och/eller den etniska
gruppens uppsatta normer. 

Kickis Åhre-Älgamo:
Hedersrelaterade brott vill jag dela upp i två kategorier: 

1. De brott som äger rum med koppling till sexualiteten. I majoriteten av fall rör det sig
om kvinnans (mannens) sexualitet. 

2. Brott, mer kopplat till anseende och rykte inom den egna etniska gruppen, av icke 
sexuell art vilket är en minoritet av fallen. Dessa ”normbrott” kan dock i förläng-

            ningen leda till brott enligt Brottsbalken.  

”Hedersrelaterade brott handlar inte alltid om mord, de ryms även under åtalsrubriker som t
ex olaga tvång, olaga hot, misshandel, olaga frihetsberövande eller vanlig simpel kvinnodisk-
riminering.” (6)

Fingerade självmord och olyckor
Det värsta brottet inom Islam är att själv sätta sig över Gud (Allah) eller att jämställa sig med
honom. Det näst värsta man kan göra är att ta sitt eget liv eftersom Gud vill att människan
ska leva ett bra liv och förvalta skapelsen väl. Med det i bakhuvudet är en olycka att föredra.
I norra Irak sker majoriteten hedersmord i form av ”olyckor”. I en publikation som ges ut den
8 mars varje år av Women culture center i norra Irak, sammanställs statistik över antalet fall-
olyckor från hustak, bergssluttningar, trafikolyckor, brännskadeolyckor i bl.a. olja, fotogen
och bensin. (5)   

Utdrag från intervju med Fadime Shaindal
Ett av de mest omtalade morden med motivet heder, är mordet på Fadime Shaindal som
mördades av sin far i Uppsala i januari 2002. I augusti 1998 höll Carolin Ekéus på
Aftonbladet, en intervju med Fadime där hon bl.a. berättade om det stränga kravet på flickor
att vara oskuld ända fram till bröllopsnatten. ”De tjejer som vet med sig att de inte har
mödomshinnan kvar opererar sig och låter sy ihop den. Det är viktigt för familjehedern att
det är blod på lakanet efter bröllopsnatten. Det är ett bevis på att familjen har lyckats med sin
uppfostran. Det är inte kvinnans sak utan hela släktens”. (7)

Två exempel i synen på sexuell heder/ära, Arabvärlden och Turkiet. 

Arabvärlden: Irak, Syrien, Jordanien, Libanon, Kuwait, Barhrain, Qatar, Saudiarabien,
Förenade Arabemiraten, Oman, Sudan, Egypten, Libyen, Tunisien, Algeriet, Marocko och
Mauretanien. (18)
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”Att kvinnors sexuella beteenden är ett område som skarpt skiljer sig från andra delar av ära-
skam-sektorn avspeglas i språket. Medan ära i sin icke-sexuella allmänna betydelse beteck-
nas med termen sharaf, betecknas det speciella slags ära som har med kvinnors (sexuella,
egen anmärkning) beteenden att göra med termen ird. Sharaf är någonting rörligt. En man
kan förvärva sharaf genom att han beter sig på ett visst sätt; sharaf kan öka, minska, gå
förlorad och återställas. Ird däremot är ett fast begrepp, varje kvinna har en ird hon är född
med och växer upp med. Hon kan inte öka den därför att den är något absolut, men det är
hennes plikt att bevara den. Ett sexuellt brott från hennes sida, hur ringa det än må vara, gör
att hon förlorar sin ird och när den en gång gått förlorad kan den aldrig återvinnas. När det                       

gäller brott som faller utanför den arabiska etikens fokus som dödande, stöld, löftesbrott,
tagande av mutor och andra missgärningar av denna typ är den arabiska opinionen delad.
Vissa menar att sådana handlingar påverkar en mans sharaf medan, andra att de inte gör det.
Men när det gäller en kvinnas brott som rör ird föreligger en fullständig och stark enighet: de
förstör hennes manliga anförvanters sharaf”. (8)

Turkiet
”Det finns många olika ord för ”heder” i det turkiska språket. Seref beskriver en sorts heder
som är kopplad till mannens eller de manliga släktingarnas prestationer. Det är uteslutande
män som besitter och kontrollerar seref. Ett annat ord, namus beskriver en typ av sexuell
heder som förutsätter både fysiska och moraliska kvaliteter som en kvinna bör ha. Kvinnans
namus måste skyddas och bevaras under hela hennes liv; såväl före, under som efter äkten-
skapet. De kvinnliga familjemedlemmarnas namus är avgörande för hela familjens heder och
anseende. Därför förväntas kvinnor även skydda namus hos andra flickor/kvinnor som är
släkt med dem: döttrar, barnbarn, svärdöttrar. Samtidigt är det en alltför viktig uppgift för att
anförtro åt kvinnorna själva och det åligger därför familjens män att vaka över kvinnornas
kyskhet och beteende”. (3)

Intervju med Leila Qaraee, ordförande för Kvinnors Nätverk i Stockholm

Uppgifterna nedan är referat hämtade från intervjuer med Leila vid två (2) tillfällen, dels
2003-09-16 och dels 2003-10-28.  

Leila, som är född och uppvuxen i Iran, flydde från Iran av politiska skäl till Sverige 1981,
tillsammans med sin man. I Sverige startade Leila Kvinnors Nätverk för att stödja och hjälpa
invandrarkvinnor och ungdomar i det svenska samhället. 

Kvinnors Nätverk
Är ett ideellt, partipolitiskt, religiöst obundet nätverk av kvinnor och män som arbetar för
kvinnors frihet, jämlikhet och fullständiga medborgerliga rättigheter. 

Kvinnors Nätverk tar bestämt avstånd från åberopande av religiösa, etniskt-kulturella, sociala,
politiska eller ekonomiska argument  för att rättfärdiga, ursäkta eller dölja diskriminering, ex-
ploatering, förtryck eller våld mot flickor och vuxna kvinnor. 

Hur arbetar Kvinnors Nätverk? 
Kvinnors Nätverks uppgift består till stor del av att arbeta mot kulturellt och sexuellt förtryck
av kvinnor och flickor i invandrarfamiljer. Man ger konkret stöd till kvinnor och tjejer genom
rådgivning, juridisk vägledning eller samtal med psykolog. Man agerar ofta som de hjälpsök-
andes ombud i det första, ofta mycket svåra mötet med olika myndigheter. (9)   

Intervjun med Leila
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Som stöd för intervjun hade jag sammanställt några frågor som jag specifikt önskade svar på. 
-  Vad innebär hederskulturen?

Svar:
Det är en kontroll av kvinnors sexualitet där pappan, farbror eller någon bror har det stora
ansvaret. Efter att man gift sig har även den nya mannen detta ansvar. Det är viktigt att
kvinnans sexualitet är ”första hand” (oskuld åsyftas,egen anmärkning) ej någon “second
hand” och det betyder inte bara samlag utan även att man tittar på varandra. 

Om en pappa inte klarar av att skydda sin dotter så att hon är ”första hand” så får han
skämmas lika mycket som om en pappa med svenska rötter, känd i sitt bostadsområde, skulle
göra sig skyldig till övergrepp på en 5-årig flicka. 

Hederstänkandet (synen på kvinnor/flickor) finns främst hos konservativa grupper i samhället.
Affärsmän med småföretag (kan vara småbutiker, mäklare och bönder) är mer konservativa än
män som är anställda hos större arbetsgivare. Beträffande bönder så är hederstänkandet större
i södra Iran där det är fattigare än i norra Iran där jordbruksmarken är bördigare.
 
-  Har i en hovrättsdom läst om en kvinna som blev bränd på handen av sin bror som satte en
glödgad gaffel mot sin systers ena hand. Berättar handlingen något speciellt för dig?

Svar:
Jag känner igen talet om att bränna, ganska vanligt att man hotade barn med att bränna dem.
Jag kommer ihåg då jag var liten att mamma hotade att bränna mig med en upphettad sked då
jag inte gjorde som hon sa. ”Gör du en gång till så bränner jag din hand”. Talet var dock bara
ett hot, min mamma brände mig aldrig men det tror jag berodde mycket på att pappa sa ifrån.

Bild 1

Handen tillhör den unga kvinna som i ovannämnda hovrättsdom blev bränd av sin bror med
en på en spisplatta glödgad gaffel. Samtidigt sa brodern, "tänk på det när du ser märken att du
skall inte göra några misstag". Misstaget målsäganden gjort sig skyldig till var att hon hade
träffat en pojkvän. Målsäganden fick en blåsa på handen och hade värk i cirka en veckas tid.
Kortet är taget ca 1,5 år efter händelsen som ägde rum i slutet av 1998. Andra exempel på hot
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och uttalanden från brodern och fadern var följande: ”du är en hora”, ”du borde slaktas”, du
är en hora till en hora”, ”du vill bara ha kuk” m m. (10)
Bild 2

Även pappan misshandlade sin dotter vid
ett flertal tillfällen, bl.a. med en träpåk
som tidigare använts för att hålla uppe en
parabolantenn. Slagen träffade i rygg-
slutet ”där det inte syntes då hon bar
kläder”. Staget som syns på bilden sattes
upp senare och är något större än det som
användes vid misshandeln. (10) 

Både brodern (född -75) och pappan (född –39) dömdes 2002-02-28 till fängelse av Mölndals
Tingsrätt i ett år och sex månader. Domen fastställdes senare av Hovrätten för västra Sverige.
(10) 

Hur sköter man sin barnuppfostran?

Svar:
Uppfostran sker genom mamman eftersom pappan är så sträng. Man kan inte komma fram
och pussa, krama och prata med pappa. Han är som en chef för en stor fabrik där han har
kontakt med sin arbetsledare (mamman) men inte arbetarna (barnen). Mamman rapporterar
till pappan vad som händer i familjen. Mamman ansvarar för uppfostran av båda barnen men
främst för flickorna. 

-  Vad har håret för betydelse?

Svar: 
Håret är kopplat till sexualiteten enligt Koranen. Mannens sexualitet väcks av att en kvinna
visar håret. En kvinna kan inte gå ut med blött hår, hon anses då vara en hora. Det finns ett
talesätt som riktar sig till kvinnor som man anser vara dåliga på ett eller annat sätt. Det är
”gisboridé” som är persiska och betyder ungefär att man ska/borde klippa av håret på den
kvinnan. Gis betyder hår och boridé betyder klippa eller skära.

Mycket vanligt att kvinnor som inte lyssnar på maken/föräldrar straffas genom att kvinnan
blir dragen i håret ”runt i lägenheten” och hårtestar rycks bort. Också vanligt att kvinnan blir
slagen i huvudet men man försöker undvika skador i ansiktet. Finns en uppfattning om att en
kvinna som har skador i ansiktet är en hora. Annat förekommande är slag/sparkar mot mage
och underliv.



7

Bild 3

Bilden ovan visar svålen av en ung kvinna som misshandlades svårt av sin bror i en lägenhet i
slutet av 2001. Bakgrunden var att systern stängt in sig på sitt rum och där talat i mobiltelefon
med en kille. Samtalet hördes dock av brodern som tog sig in i rummet, slet till sig telefonen
och då han kände igen numret uppstod bråk som slutade med att systern fick svålen bortsk-
uren. Brodern, född 1982 dömdes av Norrköpings tingsrätt 2002-02-26 till ett år och tre mån
fängelse. (11)

Hudfliken som skars bort var 5 x 3 cm och medtogs av ambulanspersonalen i samband med
att systern blev förd till akutmottagningen.  Bild 4 nedan visar den kniv som användes vid den
grova misshandeln. (11) 

Bild 4
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- Kan det finnas några föremål (amuletter, symboler eller dylikt) eller någon omständighet i
övrigt som kan peka på att det i en familj finns en hederskultur?

Svar:
Det finns något som heter ”Spand” (uttalas spant) och är frön och växtdelar som används i
samband med att man motar bort onda krafter. Träkol, som ligger i något som liknar en tesil
(storlek som en kaffeburk, egen anmärkning) antänds och när kolen börjat glöda strör man
över ”Spand” varvid det bildas rök och gnistor. Själva ”tesilen” snurras sedan runt så att röken
sprids och förmår därmed de onda krafterna att försvinna. ”Spand” kan anträffas fastsytt på
tavlor och långa stänglar med spandfrön (bild 5) kan hänga på olika ställen i bostaden.

Bild 5

Det förekommer också att man skriver namn på ett ägg då flera personer sitter runt ett bord.
Ägget krossas och ramlar isär i flera bitar. Om sedan en av skalbitarna bär ett namn innebär
detta att den personen har det "onda ögat".

Intervju 2003-11-25 med Malihe Shali (som är mamma till Leila Qaraee). Malihe
kommer från Iran där hon bodde i Teheran, under denna tid var hon en troende
muslim.  Malihe  kom till Sverige 1991.
  
-  Vad innebär hederstänkandet och hederskulturen för dig?

Svar: 
Det betyder att familjen ”tappat sitt ansikte” om t ex dottern träffat en kille, pratat med honom
eller legat med honom. 

-  Vad kan det bli för straff?

Svar:
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Om hon förlorat oskulden skulle de döda henne men om hon bara pratat med killen skulle de
slå pojken om de fått reda på att det var han som tagit kontakt. Var det flickan som hade tagit
kontakt så var det hon som skulle bli misshandlad eller satt i husarrest. 

-  Om flickan hade dragit vanära över sin familj vad gjorde familjen då?

Svar: 
Hennes morbror, farbror eller pappa skulle ha dödat henne. 
         
-  Kan du säga vilka skador en tjej får då det finns ett hedersmotiv bakom? 

Svar:
Det var inte alltid som det blev fysiska skador. De kunde sätta kvinnan/flickan i husarrest och
göra livet så svårt för henne, då hon bl.a. inte fick gå ut, att hon valde att ta livet av sig.
Många tjejer tog råttgift för att ta livet av sig.    

-  Misshandlade man tjejen på något speciellt sätt?

Svar: 
Nej, inget speciellt sätt men tjejen som blivit straffad användes som ett avskräckande exempel
för andra tjejer.

Bilderna 6 och 7 nedan visar en kvinna med kurdiskt ursprung som i slutet av 1999 blev miss-
handlad av sin bror. Bakgrunden var att hon hade träffat en ung man från en annan kurdisk
familj. När brodern fick reda på detta ville han ha reda på om systern hade haft en sexuell rel-
ation med mannen. Systern nekade till detta men blev då misshandlad av brodern som trodde
att hon talade osanning. (12)

Brodern, född -60, dömdes 2000-02-11 av Jönköpings Tingsrätt till fängelse i ett år och fyra
månader. (12)

Bild 6                 Bild 7
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Bild 8

Under misshandeln, som varade i ca 3 timmar så använde sig brodern av bl.a. en elkabel (bild
8).  På bilderna 6 och 7 syns också tydligt flera märken efter elkabeln i form av två st nästan
parallella linjer med u-format avslut. (12)

-  Har du någon erfarenhet av att man klipper sönder kläder, vid grenen, brösten?

Svar:
Det man klipper är håret, t ex att man klipper av flätorna på en tjej, det är ”Gisboride” och den
tjej som blivit klippt används som ett avskräckande exempel för andra tjejer som blir tillsagda
att ”gå inte dit för där finns tjejer med Gisboride.”

-  I de familjer som har ett hederstänkande, får tjejer i dessa familjer ha kort hår?

Svar:
När en tjej i en sådan familj klipper håret så blir hon avvisad av alla runtomkring då man
misstänker att hon gjort något fel. 

-  Finns det några uttryck som används som hot?

Svar:
”Jag tar ut din lever”, är detsamma som ett dödshot. ”Jag skall göra din lever blodig”, är
detsamma som ett hot om misshandel. Om man muntligen vill önska livet ur någon kan  
man säga ”jag hoppas du ska bli tvättad med Kafor” vilket är ett desinfektionsmedel som i
Iran används för att tvätta lik med. 

-  Jag har läst i en hovrättsdom om en kvinna som blev bränd på handen av sin bror som satte 
   en glödgad gaffel mot sin systers ena hand. Vad berättar denna händelse för dig?

Svar:
Man bränner på handryggen för att tala om för tjejen att hon begått något brott (kan vara
snatteri) eller att hon talat med någon kille. Det är också ett sätt att tala om att hon inte ska
göra om det som var fel. 

-  I de fall en tjej brändes var det med något speciellt föremål?

Svar:
Nej, man tog vad som fanns till hands för tillfället men motivet var att man ville hålla tjejen
inne så att hon inte skulle våga visa sig för folk. 
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-  Jag har fått en uppgift om att man i vissa hederskulturer använder sig av olika gifter för
att ta bort främst unga kvinnor som dragit vanära över familjen. Känner du till något om
detta?

Svar:
I Iran finns ett hårborttagningsmedel som kallas för ”Wadjebi” vilket är ett starkt frätande
ämne som innehåller bl a kalk. Råttgift är ett annat ämne som används. 

-  Kan det finnas några föremål (amuletter, symboler eller dylikt) som påvisar att det i en
aktuell familj finns ett hederstänkande? Vad kan jag hitta hos en djupt religiös familj?

Svar:
Bilder av Allahs budskap. Påsar med Spand (se intervju med Leila), Fatimas hand i guld,
foto/bilder på Marja (Maria, Jesus mor), bilder på Alli (ättling till Muhammed).

-  Arrangerade olyckor/självmord, förekommer detta?

Svar:
Ja, det förekommer. Om man t ex ska ta stryptag på en kvinna så används handskar för att
fingeravtrycken inte ska synas på hennes hals. 

-  Finns andra sätt?

Svar: Massor, men ett är ”fallolyckor” från t ex hustak.

-  Kan det vara så att tjejen man ska ta bort råkar ut för en olycka så att de inte begraver
henne? 
  
Svar:
Ja, ett sätt kan vara att kasta ner henne från en bro så att hon försvinner i vattnet. 

-  Om en familj vill tvätta bort skammen utan att det väcker uppmärksamhet, hur bär man sig
åt då för att döda kvinnan?

Svar:
De ger henne råttgift och säger att hon dog naturligt.

-  Om man vill visa upp den döda kvinnan som ett avskräckande exempel, hur gör man då?

Svar:
Man hotar de andra kvinnorna och säger att de råkar lika illa ut om de gör samma sak. Ett sätt
är att kvinnan dödas genom knivhugg eller strypning, inför de andra kvinnorna för att visa
dem hur det kan gå. 

-  Vad innebär det om en kvinna dödats med många knivhugg? 

Svar:
Det betyder att man hämnas på henne för att kvinnan inte lyssnat på sin man eller blivit kär i
och/eller legat med en annan man. Antalet knivhugg är ett utslag av vrede.  
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Vilka är då gärningsmännen?
Hedersmord utförs av en make, pappa, bror eller farbror och ibland på uppdrag av ett
släktråd. Själva dödandet utförs dock huvudsakligen av underåriga manliga familjemed-
lemmar eftersom straffet blir mildare för dessa. De blir efteråt betraktade som hjältar och
själva handlingen är ett slags mandomsprov. (1)

Vilka geografiska områden talar vi om?
Pakistan, Punjab (del av Pakistan/Indien), Turkiet, Jordanien, Syrien, Egypten, Libanon, Iran,
Yemen, Marocko och andra medelhavs- och gulfstater. Det förekommer även i länder som
Tyskland, Frankrike och England och andra länder som tagit emot invandrare från dessa
regioner, se bild 9. (1) 

Bild 9 (13)

Vad säger statistiken?
Det är extremt svårt att få tillförlitliga faktauppgifter från något land över antalet
hedersmord eftersom brotten ofta ses som en familjeangelägenhet. Det finns ingen
officiell statistik över handlingarna och ej heller hur frekventa de är. Det riktiga antalet
är därför enormt mycket större än vad som blir rapporterat. Viss statistik har dock tagits
fram genom bl.a. Washington Post som ser ut enligt följande: 

Antal mord:

Punjab, 1999 278 

Pakistan, 1998 196
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Pakistan, 1999 300 (drygt)

Pakistan, uppskattat antal mord/år 1000 (drygt)

Palestina, 1997, Gaza/Västbanken Ca 70% av alla mord 

Libanon, 1996-1998 36 

Jordanien, 1998 20

Egypten, 1997 52

Irak, 1991-2002 4000 (drygt)

Bangladesh,1996-1998 200 (ca, attackerade med syra)
Okänt antal dödsfall. 

Västvärden Mord bland invandrare
 
Källa: (1)

Tecken på hedersrelaterat brott
Vad säger mig då som tekniker att det brott som ägt rum är hedersrelaterat? Vad finns 
det för tecken? Ja något entydigt svar kan inte ges på den frågan. Vissa företeelser kan
komma fram vid förhör och andra saker kan vara detaljer som anträffas på en brotts-    
plats eller på målsägandes kropp.

1. Håret har ett stort symbolvärde. Hur ser målsägande ut i huvudet? Finns hårtestar
eller avskurna flätor i något rum?

2. Saknas det något i lägenheten som normalt borde finnas där, t ex kort på den unga
kvinnan, kläder som tillhör henne och andra personliga saker. 
  

3. Skadebilden på kroppsskador, fotsulor? huvud/svål? Brännskador efter något
föremål? Stor mängd sticksår? Många kulor/kulhål? Spår efter trubbigt våld,
tillhygge? Finns kläder som luktar tändvätska, bensin eller annan brännbar vätska?
Matolja? Förekommer att föräldrarna själva skadar sig för att visa på förlorad heder. 

4. Antalet kulor som används vid ett mord med heder som motiv, där finns två synsätt i
olika släkters resonemang:

a) En släkt med hög status inom den egna etiska gruppen måste, för att upprätta
hedern använda många kulor vid hedersmordet. 

b) I en släkt från medelklassen krävs färre antal kulor för att upprätta hedern.
Kvinnan är inte värd mer kulor än som krävs för att döda henne. 

5.  ”Vatten har genom tiderna ansetts ha en renande effekt. Offret skall därför renas från   

       de onda krafterna som kommit (djinner, trolldom och magi) det dåliga (som kommit i 

       individen, t ex västerländskt leverne) och smutsiga (blivit av med oskulden eller 
       misstänks ha blivit det ), med vatten”. (5) 
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Onda krafter och magi
På det folkreligiösa planet är föreställningar om demoner mycket levande överallt i den
arabiska världen och mellanöstern. ”onda ögat” är bara ett exempel på en ond kraft som hotar
människorna på olika sätt. Djinn är ett annat fenomen som även finns omnämnt i Koranen där
det bl.a. står, ”men djinnerna skapade vi först av den kvävande vindens glöd”. (14)

Vad är då en djinn?

”Djinner är en del av skapelsen, inte som oss, men de delar många egenskaper med oss. De är
begåvade med intelligens, frihet och makten att välja mellan rätt och fel. De särskiljer sig på
ett mycket särskilt sätt, de består av ett annat material. Allah informerar oss i åtskilliga ayat
att han har skapat djinnerna av eld”.

Har djinner andra namn?

Djinner har varierande namn, ett är Shaytan som är en ondskefull Djinn. (15) 
Jämför detta namn med det i Bibeln använda namnet för djävulen, nämligen satan. (16) 

Vad har då "onda krafter och magi" att göra med hedersrelaterade brott?

I vissa fall finns det kopplingar mellan magi och hedersrelaterade brott. Ett exempel på detta
är händelsen i Falun som finns omnämnd i uppsatsen. I andra fall står magin för sig själv, helt
utan koppling till någon hederskultur.     

Föremål och omständigheter som är viktiga att dokumentera (punkterna 1-6)

1.
I en lägenhet kan anträffas föremål som pekar på att det i familjen finns en religiös tro
och/eller en folktro på magi av olika slag. Vid inledningen av uppsatsen sades att
hedersrelaterade brott inte har med religion att göra men religionen utnyttjas av
gärningsmännen för att rättfärdiga sitt handlande.  

I både Koranen och bibeln finns regler som säger att det sexuella samlivet mellan man och
kvinna ska ske inom äktenskapets ram. Detta är viktigt att känna till eftersom merparten av
de hedersrelaterade brotten har koppling till sexualiteten. Anträffas det då föremål i ett hem
som styrker en religiös tro så kan man anta att tron även omfattar synen på äktenskapet. 

Exempel på föremål knutna till en religiös tro:

- Fatimas hand (bild 10-12)
- Det kristna korset (känd symbol)
- Skyddsverser (bild 13 och 14)
- Radband (bild 15)
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Bild 10  Bild 11

Bild 12
Bilderna 10-12 visar den s k ”Fatimas
Hand”, vilken är en amulett och vägvisare
som symboliserar Islams 5 grundpelare. 

Det första fingret är tron och bekännelsen
(La ilaha illallah)

Det andra fingret är bönen (Salat)

Det tredje fingret är allmosan (Zakat)

Det fjärde fingret är fastan (sawm). Alla
muslimer fastar under fastemånaden
Ramadan. 

Det femte fingret är vallfärden (hajj).
Någon gång i sitt liv ska en muslim göra en
vallfärd till den heliga staden Mekka. 

Fatimas hand kan finnas i form av ett smycke som ovan eller t ex vara invävd i en gobeläng.
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Bild 13 Bild 14

Bild 13 och 14 visar två s k skyddsverser hämtade från Koranen. Verserna, som är skrivna på
arabiska ska skydda mot bl.a. det ”Onda ögat”. Inskriptionen är uppsatt på ett djurskinn, dock
okänt vilket djur. 

Bild 15
Radbandet består av 33 st slipade stenar, där varje sten
påminner om Allahs totalt 99 namn. Under bönen
fungerar radbandet som ett hjälpmedel att komma ihåg
alla namnen. 
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Exempel på föremål knutna till en folktro:

- Onda ögat
- Skyddsverser av olika slag, se bl.a. bilderna ovan 
- Papperslapp med magiskt budskap upplöst i vatten
- Talisman, att bära runt halsen som skydd mot onda krafter

Bilderna 16-18 visar en tygbit (talisman) som fanns med i en utredning om grov
fridskränkning. Ett föräldrapar, (från Kosovo) utsatte under åren 2002 och 2003 sin tonåriga
dotter Rada för en systematisk kränkande behandling, som bestod i misshandel, hot och
grova förolämpningar. Även systern deltog i misshandeln. Exempel på uttalanden från
föräldrarna är följande: ”Må gud ta ditt liv”, ”Det är bättre att du dör än att vi får dåligt
rykte”, ”Var har du varit din hora?” m m. (17) 

Fadern, född –58 och modern, född –59 dömdes båda 2003-12-23 av Falu Tingsrätt till
fängelse i två år och sex månader. Radas syster, född -82 dömdes för misshandel till
dagsböter.

I Tingsrättens dom (B 2946-03) står att ”det har under rättegången inte minst genom Radas
egna uppgifter – kommit fram tecken, som tyder på att våldet och hotelserna skulle vara av
det slag som numera brukar betecknas som hedersrelaterad brottslighet”. (17)

Bakgrunden till det hela kan även detta utläsas i domen …..”tydligt, inte minst genom de
tillmälen med sexuell anknytning som föräldrarna vid ett stort antal tillfällen riktat mot Rada
att deras tankar varit fixerade vid Radas sexualliv, och att de har uppenbarligen varit upp-
fyllda av en rädsla för att Rada skulle ha sexuella förbindelser av något slag. I denna del har
kritiken mot Radas klädval och synpunkterna på hennes användning av smink fått en central
roll, liksom försöken att genom hot och våld få henne att leva som föräldrarna ville.” (17) 

Vid ett tillfälle (en kväll) kom Radas mamma in i Radas rum. Mamman hade med sig en
drink vilken innehöll en papperslapp som en Imam, Islamsk ledare (19) hade skrivit på.
Drinken skulle Rada ta under sju dagar. Mamman hade även med sig ett föremål (talismanen
på bild 16-18) och denna skulle Rada bära runt halsen. Talismanen innehåller en papperslapp
där Imamen skrivit ner en text på arabiska. Mamman berättade att sakerna skulle göra att det
gick bättre i skolan för Rada. Papperslappen och talismanen hade Radas pappa tagit med sig
då han varit i Kosovo. 
 (17)

Enligt Kickis Åhre-Älgamos uppfattning hade lappen inte skrivits av en Imam utan mera
troligt av en magiker. Lappen låg också från början i en tillbringare med vatten där lappen
hade lösts upp. 

Bild 16

Bilden visar en s k talisman. Det är ett rosafärgat tyg som
vikts en gång och sytts ihop på två sidor så att det bildar
en triangel där längsta sidan är ca 75 mm. Färgerna i det
yttre tyget är ofta ljusa, såsom ljusrosa, ljust orange m m.
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Bild 17

Här har sömmen i det yttre tyget sprättats
upp och den rosa tygbiten vikts isär. Inuti
ligger en bit ljusgrönt tyg som sytts ihop
ungefär som det yttre tyget. 

Lager nr 2 kan i vissa fall vara
aluminiumfolie men den yttre formen är
liknande.
 

Bild 18

Här har den gröna tygbiten vikts isär
helt och då syns de hoptejpade
pappersbitarna med den arabiska
skriften.    

Fotnot: Rada heter egentligen något annat

2.   
Typiskt västerländska saker såsom olika sorters, videofilmer, musikvideofilmer, böcker,
modemagasin, smink (rött läppstift), kläder. Hur förvaras sakerna? Är de gömda?

3.
Guld och smycken som kan vara s k hemgift (Mahr, vilken fungerar som en ekonomisk
buffert för kvinnan i händelse av skilsmässa eller att mannen avlider i någon olycka/krig).
Mannen betalar hemgiften till kvinnan och är det mycket guld innebär det att kvinnan
värderas högt men också att mannen kommer från en rik familj. Bilderna 19 och 20 nedan är
tagna i en juveleraraffär i Skärholmen.
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Bild 19

Bild 20

4. Äktenskapskontrakt:
Är en juridisk handling där man kan utläsa vilka personer som varit inblandade då äktenskapet
ingicks. Dessa personer är ofta desamma som också är inblandade vid ett eventuellt
hedersrelaterat brott. 



21
5. Kusingifte:
“I praktiken är naturligtvis kusingifte inte enda sättet att ingå äktenskap. Alla män gifter sig
inte med sina kvinnliga kusiner. Men jag var förvånad över hur vanligt bruket var, även
bland kurder som bor i städer. I de fall när en flicka inte gifts bort med en kusin, finns en
uttalad preferens för mer avlägsna släktingar, ju närmare desto bättre, framför män som inte
alls är släkt.” (6) Som motvikt kan nämnas att bland Kosovoalbaner är kusingifte ytterst
ovanligt. Där ses kusingifte som motbjudande.  

“Överallt i Kurdistan är även priset för bruden lägre om brudgummen är kusin än om han inte
är släkt. (6)

6. De fyra (4) vittnena/bevisen:
Talet om de fyra vittnena har sina rötter i att profeten Muhammeds fru blev beskylld för
otrohet under en resa igenom öknen, varpå Muhammed fick en uppenbarelse att det var fyra
vittnen som skulle vittna om otroheten. (5)

I koranen (Sura 4:15) står följande: ”om någon av era kvinnor begår en grovt oanständig
handling, tillkalla då fyra bland dem av er som har bevittnat handlingen, och om de vittnar,
stäng då in henne i hennes hem till dess att döden befriar henne eller Gud visar henne en
väg.” (5)  

Om det i en polisutredning framkommer att inblandade personer har sina rötter i Islam, bör
det tekniska protokollet utformas på ett speciellt sätt eftersom ”de fyra vittnena” också kan
vara ”fyra bevis”. Nedan visas två exempel på hur ”bevisen” kan användas:

I det ena fallet kan de fyra bevisen fungera som en hjälp till en våldtagen (muslimsk)
kvinna. Om det i protokollet då framgår att det finns fyra bevis som bekräftar att kvinnan
våldtagits så blir detta ett stöd för kvinnan gentemot sin egen familj/släkt. Kan inga fyra
bevis redovisas i protokollet så anses kvinnan ha varit otrogen (i många av de muslimska
länderna är det i princip dödsstraff på otrohet). Stor risk finns då att hon utsätts för ett
hedersrelaterat brott. De fyra bevisen kan vid en våldtäkt utgöras av följande:

1. Rape Kit från målsäganden och misstänkt
2. Fysiska skador hos målsäganden och misstänkt
3. Undersökning av målsägandens och misstänktes kläder
4. Vittnesuppgifter 

I det andra fallet kan de fyra bevisen fungera som en bevisning mot en misstänkt
(muslimsk) gärningsman vid t ex ett hedersrelaterat brott. De fyra bevisen kan då t ex
användas mot den misstänkte i en förhörssituation. Bevisen kan då vara följande:

1. Fingeravtryck
2. DNA
3. Signalement
4. Vittnesuppgifter

Exempel på de fyra bevisen kan variera stort men det viktiga är att det i protokollet
framgår tydligt genom styckeindelning och rubriksättning att det är fyra (4) bevis. 

     



22
Analys och diskussion
Under de senaste månaderna har debatten om det hedersrelaterade våldet varit omfattande i
media. Bakgrunden till detta är bl.a. att den kartläggning (av det hedersrelaterade våldet) 
som regeringen 2003 gav länsstyrelserna i landet i uppdrag att göra nu börjar bli klar, och
viss statistik har även kommit fram i olika nyhetsartiklar.  I Västmanland kände man till att
fem, sex flickor var i riskzonen. - Den här kartläggningen har ju visat att det finns 70 kvinnor
i länet som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld, säger Katarina Pihl på länsstyrelsen i
Västmanland. (20)

I Göteborg lever över 200 unga flickor i den svåra situationen att de är hotade eller misshand-
lade av sina familjer. Mer än 200 flickor i Östergötland har de tre senaste åren sökt hjälp  
sedan de utsatts för hedersrelaterat våld. -  Vi trodde inte att det skulle vara så här många. Det
kan finnas dubbelnoteringar, men vi vet också nu att siffrorna bara är toppen på ett isberg,
säger länsstyrelsens jämställdhetsdirektör, Catharina Alpkvist. (20)

En annan händelse som varit mycket omskriven i media den senaste tiden är det omtalade
mord- och mordförsöket i Knutby i Uppland. Någon koppling till hedersrelaterat våld finns
troligen inte i detta fall men det som binder samman är enligt min mening att utredande
personal bör sätta sig in i problematiken på djupet för att kunna lösa brotten. I Knutbyfallet
kan frågorna vara: Vad är en församling? Vem/vilka bestämmer?  Vad är normalt i jämför-
else med andra församlingar? Avviker man från bibelns budskap? Svaren på dessa frågor kan
sedan tas upp i samband med olika förhörssituationer. 

Jag har lagt betoningen av kunskapsinhämtning på utredande polispersonal men ska en större
andel hedersrelaterade brott i framtiden kunna lösas så krävs det mer. Hela kedjan av polis-
personal, från den enskilde receptionisten/polispatrullen som från början tar emot anmälan,
fram till utredaren/teknikern på länskriminalavdelningen, måste ha en grundkunskap i ämnet.
Vissa myndigheter, t ex Polismyndigheten i Södermanland, har här kommit långt. Speciella
”lathundar” har tagits fram för att underlätta arbetet och vissa utredande poliser har
specialiserat sig på området.

Då det gäller ”lathundar” vill jag dock passa på att höja ett varnande finger. ”Lathundarna”
bidrar med viss upplysning i ämnet men de får aldrig bli handlingar att gömma sig bakom
ifall verkligheten ser annorlunda ut.  

Kunskaperna i ämnet bör dock odlas redan under grundutbildningen och i detta arbete är
poliser med olika etniska bakgrund en stor resurs. På Polishögskolan ingår information om
hedersrelaterat våld som en del i bl a ämnet ”brott i nära relationer” men antalet timmar som
läggs på just hedersrelaterade brott är alldeles för få då det konkurrerar med andra ämnen. En
basutbildning bör därför ordnas på respektive polismyndighet så att all berörd personal får en
gemensam grund att stå på.                       

http://www.kvinnonet.org/
http://www.mapquest.com/
http://www.biphome.spray.se/islam/djinn.htm
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