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Abstract 

With a religious psychological perspective this paper focuses on how religion is 

communicated during an investigation, and how religion might include in the decisions and 

the implementation of committed honor killings. This study pinpoints the question if it´s 

reasonable to unilaterally declare honor killings with culture, which is based on a distinction 

between culture and religion. The study is done on a court case where the offender confessed 

to a murder that is categorized as a so-called honorable motives. The material consists of 

interrogation reports during the investigation and several notes written by the offender before 

the murder. With a broad definition of religion the text material is analyzed with the theory of 

attribution. The study shows that religion is communicated to a large extent and in varying 

ways by the offender. Several aspects of religion are associated with honor. In this specific 

case religion appears as an important part of what has led to and justified the act, both before 

and after the act. The interrogator frequently communicates by a distinctive cultural 

understanding.  
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund 

I slutet av 1990-talet bröt min 18-åriga vän med sin familj efter att det hade beslutats att hon 

skulle skickas tillbaka till familjens ursprungsland för giftermål. Hon var en glad tjej men på 

grund av omständigheterna nedstämd och orolig kanske mest för sin lillasyster som levde kvar 

i familjen. Hon var tvungen att undvika pappan och endast vid enstaka tillfällen besökte hon 

mamman och lillasystern. För övrigt levde hon ett liv som tjejer i tonåren i allmänhet gör i 

Sverige, umgänge med kompisar, fester och relationer med killar. En natt på väg hem från en 

fest blev hon påkörd av en bil och omkom. Föraren gav sig aldrig till känna och rubriceringen 

blev smitningsolycka. Vid den tiden var inte hedersmord något allmänt känt begrepp. 

Vid 1990-talets slut och inledningsåren runt 2000-talet, skedde ett par mord i Sverige som 

fick omfattande medial uppmärksamhet. Det var manliga anhöriga som hade mördat döttrar 

eller systrar inom familjen eller släkten. Fallen kan sägas ha omgärdats av frågan, hur är det 

möjligt att döda sin dotter? En fråga som intresserar och berör, såväl allmänhet som olika 

aktörer som möter hedersrelaterat våld i sin profession. Gemensamt för fallen är att det i 

någon form handlar om val av partner och då i synnerhet kvinnors fria val av partner i relation 

till arrangerade äktenskap. 

Som studerande inom religionsvetenskap har jag återkommande stött på litteratur som 

beskriver hur olika religioner kontrollerar män och framförallt kvinnors sexuella beteenden 

genom bland annat äktenskap. Härur har intresset att förstå det oförståeliga väckts.  

Denna typ av mordfall brukar vanligtvis förklaras med begreppet heder som i sin tur 

sammankopplas med kultur snarare än religion. Ett sådant argument förs av bland annat 

socialantropologen Unni Wikan som har studerat flera rättsfall i Norden och som uppger att; 

”Heder är en fråga om kultur, inte primärt religion, men religion och kultur samspelar i alla 

samhällen; de påverkar varandra” (Wikan, 2009, s.33). Resonemanget visar på ett nära 

förhållande mellan kultur och religion men gör samtidigt gällande att det finns något som 

särskiljer kultur och religion. En beskrivning av vad kultur är i förhållande till heder kan 

hämtas från kulturantropologen Mikael Kurkiala som talade under konferensen Polisforskning 

pågår vid Uppsala universitet 2010. Kultur är enligt Kurkiala förvärvat inom beständiga 

kollektiv genom historien, ”men där finns också tankemönster, hur vi resonerar och tänker 

och värderar såna saker som kön och ålder och vad det kan vara. Där finns också ett tänkande 
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som fäster en extremt stark vikt vid kvinnans sexuella renhet för släktens heder” (Kurkiala i 

SVT, 2010).  I boken I varje trumslag jordens puls (2005, s.182) påpekar Kurkiala att det inte 

är generellt sant att hedersmord inte har något med religion att göra, men uppger också att det 

inte är fruktbart att koppla samman hedersmord med någon specifik religion eftersom dåden 

begåtts av hinduer, buddhister och kristna såväl som muslimer.  

Denna uppsats avser inte att peka ut någon särskild religion utan utgår ifrån att gärningar av 

den här sorten kan begås av personer med olika religiösa förankringar. Som utgångspunkt är 

inte heller att det rör sig om något särskilt samfund som ställer sig bakom en viss typ av 

handling. Istället är utgångspunkten att det kan handla om en ensam person eller en mindre 

grupp som gör sina egna tolkningar av vad religioner är och vad som avkrävs dem. Det kan 

påpekas att vanligt förekommande definitioner av hedersmord utgår från att det är ett 

kollektivt beslut som fattas av släktingar.  

 

1.2. Syfte och problemformulering 

Denna uppsats fokuserar på hedersmord och dess förhållande till religion. Syftet är att 

undersöka hur eller på vilka vis religion begreppsmässigt kommuniceras i ett rättsfall samt 

vilken betydelse religion kan tänkas ha i beslutprocess och genomförande av ett hedersmord. 

Studien utgår ifrån att rättsprocesser påverkar och påverkas av diskurser kring hedersmord 

varför ett annat syfte är att belysa vilka religionsdefinitioner som förekommer implicit i 

utredningen. Frågorna som denna uppsats ämnar söka besvara och diskutera är;  

– Hur kommuniceras begreppet religion i förhållande till hedersmord under förhören med 

gärningsmannen, samt i anteckningarna? 

– Hur kan religiös tillhörighet förstås medverka i beslutsprocessen att mörda en nära anhörig?  

– Vad innebär åtskiljandet mellan begreppen religion och kultur där hedersmord förklaras 

med det senare? 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som gjorts nationellt och internationellt. 

Forskningen utgår ifrån olika områden såsom antropologi, sociologi, rättssociologi, och i viss 

mån även religionsvetenskapligt. Inledningsvis presenteras forskning som har utgångspunkt 

ur religionsvetenskap, Muhammads artikel är inte vetenskaplig men utgör ett underlag för 

Svenssons kritik, därefter följer forskning som utgår ifrån hedersbegreppet och kringliggande 

faktorer som inte explicit kopplas till religion. Kapitlet avslutas med en redogörelse för hur 

denna studie avgränsar sig mot tidigare forskning. 

Recep Dogán hävdar apologetiskt i artikeln ”Is honor killing a "Muslim phenomenon"? 

Textual interpretations and cultural representations” (2011) att hedersmord inte är förenligt 

med sann islam. För Dogán handlar hedersmord istället om misstolkningar genom kulturell 

påverkan. En annan apologetisk förklaring ger den jordanske prinsen Ghazi ibn Muhammad 

som i artikeln ”Tribal Honour Crimes” (2001) hävdar att hedersmord inte är förenligt med 

sann islam. Istället ser Muhammad hedersmord uppkommet ur tribalism samt en västlig 

juridisk påverkan på den jordanska rätten. Dessa båda utgår ifrån ett så kallat essentialistiskt 

religionsbegrepp. Religionshistorikern Jonas Svensson skriver en kritisk kommentar till 

Muhammads artikel i ”Islam och hedersmord” (2001) där han diskuterar den onyanserade bild 

av islam som Muhammad konstruerar genom sina val av källor och genom sin egen tolkning. 

Vad Svensson kommer fram till är att Muhammads artikel primärt skall ses som ett inlägg i en 

debatt som är konfessionellt präglad. 

Socialantropologen Unni Wikan har utifrån rättsfall forskat om heder som företeelse. I boken 

Om heder (2009) avser Wikan bland annat visa på att hedersmord inte orsakas av islam utan 

grundas istället i traditioner som håller människor fast kollektivt. I antologin Hedersmord- 

tusen år av hederskulturer (2005) med Kenneth Johansson som redaktör presenteras olika 

hedersrelaterade handlingar i olika religiösa kontexter men använder ändå primärt begreppet 

kultur. Religionshistorikern Kenneth Ritzén (2010) kommer fram till att hedersvåld varken 

har grund i vare sig religion eller kultur utan orsakas istället av strukturella och individuella 

orsaker. Sociologen Åsa Eldén intresserar sig i artikeln ”The killing seemed to be necessery”: 

Arab cultural affiliation as an extenuating circumstance in a Swedish verdict” (1998) för ett 

specifikt mordfall där tingsrätten dömde med förmildrande omständigheter med hänvisning 

till gärningsmannens kulturella bakgrund. Eldén har även tillsammans med Jenny 
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Westerstrand i artikeln ”Hederns försvarare. Den rättsliga hanteringen av ett hedersmord” 

(2004) intresserat sig för hur rättsprocesser förhåller sig till gärningarna där de argumenterar 

för ett sammanhållet perspektiv på våldsutövningen. Artiklarna ingår även som delar i Eldéns 

avhandling Heder på liv och död (2003) som utifrån hedersnormer i förhållande till kurdiska 

och arabiska kvinnors livsberättelser diskuterar hur dessa förstås som kulturella och religiösa 

teman. Eldén kommer fram till att våld som relaterar till heder varken är specifikt kulturellt 

eller religiöst. I studien Oskuld och heder har Schlytter, Högdin, Ghadimi, Backlund och 

Rexvid (2009) fokuserat på riskfaktorer för unga flickor och pojkar som lever med 

hedersrelaterade normer. 

Tidigare forskning har fokuserat på i synnerhet de normer som ingår i hedersbegreppet. Även 

om religion nämns förefaller kultur vara det dominerande begreppet. Fokus har legat på 

strukturer, rättstillämpning samt offrens berättelser när det gäller förklaringar samt en strävan 

att förebygga och förhindra hedersvåld. En del forskning har gjorts i syfte att ta avstånd ifrån 

hedersmord och då i synnerhet för att hävda att det inte är förenligt med någon viss religion. 

Ett problem har då varit att man intar ett inifrånperspektiv och gör sig till företrädare för 

religionens sanna tolkning.  

Denna studie som med ett religionspsykologiskt perspektiv utgår ifrån kommunikativa 

aspekter av religion i ett hedersfall kan tänkas utgöra ett bra komplement till tidigare 

forskning på så vis att fokus ligger på förövarens förståelse av religion samt hur denna kan 

förstås inverka på beslutsprocess.  
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3. TEORI OCH BEGREPP 

 

I detta kapitel presenteras teori och begrepp som valts utifrån empirin. Presentationen inleds 

med den religionspsykologiska attributionsteorin följt av ett avsnitt om genus. Därefter följer 

en framställning av hedersbegreppet samt en definition som bland annat polisen utgår ifrån. 

Kapitlet avslutas med ett avsnitt om religion som begrepp, vilket dock inte skall ses som 

någon uttömmande framställning.  

 

3.1. Attributionsteorin 

Geels och Wikström (2006, s.117), presenterar utifrån Hood (1996) attributionsteorin som 

utgår ifrån att individen har ett primärt behov av att göra den omgivande världen begriplig och 

möjlig att kontrollera. Individen gör tolkningar av sina upplevelser och handlingar som ett sätt 

att förklara världen. Dessa relateras till individens behov av att förutsäga och kontrollera livet 

och då särskilt i farofyllda situationer, men även till individens behov av självaktning. För att 

kunna förutsäga och kontrollera behöver man rätt information vilket hänger samman med en 

uppfattning av världen som meningsfull. Individens självuppfattning har ett nära samband 

med upplevelse av meningsfullhet och kontroll. Händelser och företeelser kan utifrån dessa 

tre tillskrivas olika orsaker som till exempel slumpen, en själv, andra personer eller Gud. 

Situationella-, och dispositionella faktorer påverkar huruvida en individ väljer att tolka 

skeenden utifrån tolkningsmönster som är religiösa alternativt profana. Kontext och händelse 

är två undergrupper av de situationella faktorerna där kontext avser religiös omgivning såsom 

samfund eller om personen är aktivt religiös, alternativt ifall det finns viktiga religiösa 

personer i omgivningen. Till händelser hör om denna anses vara av avgörande betydelse. 

Geels och Wikström (2006, s.118-119) uppger att människor som drabbas av till exempel en 

naturkatastrof ofta frågar sig varför detta drabbat just dem och därför attribuerar händelsen till 

Guds vilja. Religiösa attributioner påverkas också av om händelsen upplevs som negativ eller 

positiv vilket kan medföra förklaringar som att Guds vägar äro outgrundliga. På så vis kan 

även tragedier ges en positiv förklaring såsom till exempel att Gud är god. Lyckliga och 

olyckliga händelser som berör individen personligen medför i högre utsträckning religiös 

attribution. Vad som också hör till händelser är om den kan räknas som social, politisk, 

ekonomisk eller medicinsk. En svår sjukdom kan rimligtvis lättare leda till religiös attribution 

eftersom man befinner sig i en situation av minskad kontroll.  
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Dispositionella faktorer har att göra med förutsättningar som är individuella som kan delas 

upp i bakgrundsfaktorer, kognitiv-lingvistiska faktorer samt personlighets- och attitydfaktorer. 

Bakgrundsfaktorer har att göra med om personen har erfarit en religiös socialisation, antingen 

i hem, skola eller samfund. Med stark religiös bakgrund följer en högre sannolikhet att 

personen senare i livet har påtagliga religiösa upplevelser. Till kognitiv-lingvistiska faktorer 

hör språklig beredskap där språkligt kapital ligger till grund för religiöst präglat tänkande. Hit 

hör vanan av att använda termer, och hur ofta de används. Till de dispositionella faktorer som 

berör personlighet och attityd hör om man har hög eller låg självaktning där hög självaktning 

medför en tendens att misslyckanden attribueras till yttre faktorer och framgångar attribueras 

till sig själv. Med en förtröstande attityd gentemot en annars orättvis värld kan världen ändå te 

sig som rättvis. Geels och Wikström (2006, s.119-120) uppger att människor verkar 

främmande för att förklara händelser med slumpen och söker hellre se att det som sker, sker 

med en mening.  

 

3.2. Genus och religion 

Med genus avses den sociala konstruktionen av kön. I studier av genus följer även en studie 

av makt enligt religionshistorikern Jeanette Sky (2009, s.20). Densamme skiljer mellan 

medfödda biologiska (man/kvinna), och kulturellt (re)producerade uppfattningar om 

egenskaper som tillskrivs respektive kön. Benämningen genus är inte statisk utan är snarare 

kontextuell och dynamisk. Enligt religionshistorikern Catharina Raudvere (2002) 

tillhandahåller religionerna normativa ideal om hur kvinnor och män borde vara. Det är i 

framställningar den kapable mannen som är prototypen och de som överskrider gränserna 

stigmatiseras (Raudvere, 2002, s.10). Jonas Svensson (2010, s.83) framhäver konstaterande 

att utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv har religiös praktik och ideologi fungerat 

rättfärdigande av könsroller, där den sociala verkligheten mystifierat rollernas ursprung. 

Densamme hävdar också att sociala dimensioner av könsroller förändras över tid.  

 

3.3. Hedersbegreppet 

Heder är en vedertagen benämning med många innebörder som associeras med positiva 

värden såsom ärbarhet och hjältemod å ena sidan och makt och smärta å andra sidan. Makt 

som begrepp reflekterar att gällande normer bestäms av en elit. Respekt i egna och andras 
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ögon är centralt och att uppnå en sådan respekt varierar över tid och kultur enligt Wikan 

(2009) som också påpekar att heder är ett manligt könat begrepp. Den närliggande 

benämningen ära har historiskt legat mannen i fatet till följd av närheten till det offentliga 

livet. I vissa samhällen återfinns föreställningar om att kvinnan saknar heder och istället 

förvärvar den genom männen samtidigt som de bär upp den genom sitt beteende. 

Rättssociologen Astrid Schlytter (2004, s.26-27) beskriver med utgångspunkt från Theodor 

Kallifatides roman Ett nytt land utanför mitt fönster (2001), heder som något som mannen 

älskar med innebörd att han är en person som andra kan lita på. Då kvinnan anses sakna 

hedersmoral måste mannen förvalta denna åt henne. Kvinnans autonomi är på så vis förkastlig 

och oacceptabel, och innebär vid överträdelser att hon anses ha varit skamlös och inte 

respekterat mannens heder. Sexualitet och i synnerhet kvinnors sexualitet är kopplat till heder 

enligt Wikan som skriver att ”Kvinnors ärbarhet, dygd och kyskhet är samhällets grundsten” 

(Wikan 2009, s.9-10). Kvinnlig kyskhet och sexualitet kan förstås via bland annat Schlytter 

m.fl. (2009, s.82) som gjort studier bland ungdomar som lever med oskuldsnormer. Dessa 

normer utrycker förväntningar om att i synnerhet kvinnan skall vara oskuld fram till 

äktenskapet. Upprätthållandet av dessa normer sker genom kontroll, och kan även innebära 

våld, vilket medför inskränkningar i kvinnors handlingsutrymme i till exempel rätten att själv 

få välja partner, att vara med kompisar på fritiden samt att delta i vissa ämnen i skolan. 

I Eldéns avhandling framgår att det inte enbart är kvinnans oskuld i sig som kopplas till heder 

utan även ryktet. I avhandlingen framgår att ”En kvinna som fått ”horastämpel” var en kvinna 

med förlorad oskuld, men inte nödvändigtvis i bokstavlig bemärkelse. Det var det dåliga 

ryktet som drog skam över familjen” (Eldén, 2003, s.17). Wikan (2009) uppger att i det som 

inlemmas i olika hedersbegrepp kan olika kollektiv såsom släkt och familj, klaner, stammar 

likväl som nationer stå bakom. Språkligt indelas heder i några icke-europeiska språk i namus1 

och shirif där den förra som ursprungligen är persiska betecknar något definitivt, som man har 

eller inte har, och den senare, från arabiskan, något man kan ha i olika grader. Namus följer 

med vid födelsen och kräver ett bevarande. Vid förlust är det återupprättelse som gäller. Som 

hederns (namus) motpart ställer Wikan (2009, s.12) benämningen vanheder som avser något 

starkare än skam. 2  Ryktet om sig eller sina anhöriga är nära förbundet med heder och 

vanheder eftersom det är ur betraktarnas ögon värderingar görs. Enligt Wikan dominerar en 

yttre dimension av hedern över den inre på så vis att andras syn på ens handlingar och 

                                                           
1 Ursprunglig persisk term med betydelsen ”lag”. 
2 Förknippningen skam som motpart till heder är enligt Wikan (2009, s.12) vanligt i Europa. 
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kvaliteter tillskrivs större vikt än individens. Dessa andra benämner Wikan som 

hedersgruppen som är de betydelsefulla andra mot vilka man mäter sig. Den kollektiva 

dimensionen av heder medför att ett utlösande av skam drabbar alla och inte den enskilde 

enbart. Respekt är något man har inför sig själv och får från andra.  

Den ovan beskrivna akademiska diskussionen om heder, har påverkat hur hedersbrott 

definieras inom juridisk diskurs. Brottsförebyggande rådet uppger i rapporten Polisens 

utredningar av hedersrelaterat våld (2012) att det inte finns någon enhetlig definition kring 

hedersrelaterat våld men använder i rapporten den definition som polisen via forskning utgår 

ifrån;  

Ett hedersrelaterat brott är alltså ett brott som är kollektivt sanktionerat och som har sin grund i att en 

person har vanärat eller riskerar att vanära någons heder. Polisen specificerar vidare att man med heder 

menar det värde en person eller en familj har i andras ögon. Om en person gör något som leder till att 

familjen förlorar heder, kan det förstöra familjens anseende och sociala kontakter inom den egna etniska 

gruppen (Brottsförebyggande rådet, 2012,s.8). 

 

Denna studie finner det värt att understryka att detta är en definition som polisen utgår ifrån 

när de möter människor i praktiken. Vad som också uppges är följande  

 

För att ett ärende ska klassas som hedersrelaterat krävs att förtrycket av den målsägande är kollektivt och 

att det har en koppling till heder och skam. Att förtrycket av målsägande är kollektivt innebär att det finns 

flera gärningspersoner eller att andra än gärningspersonen aktivt förtrycker målsägande 

(Brottsförebyggande rådet, 2012, s.10). 

 

 

Avsikten tycks vara att ge poliser och andra myndighetspersoner en klar och tydlig definition 

av heder vilket leder till en hypostasering av begreppet som så att säga får ett eget liv.  

 

3.4. Religion 

Vad religion är beror på vilken definition man använder. En förekommande uppdelning kan 

göras mellan vad som kallas substantiella och funktionella definitioner där den förra avser vad 

religion är medan den senare avser vad religion gör (McGuire, 2002, s.8-12). I denna uppsats 

hämtas religionsdefinitionen från Lincoln (2006) som definierar religion som föreställningar 

och värderingar som framställs som sanktionerade av övernaturliga makter. Till denna 

definition hör fyra nödvändiga beståndsdelar såsom diskurs, praktik, gemenskap samt 

institution.  
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Med en fri översättning avser, diskurs det som uttrycks om en transcendent makt oavhängigt 

människan. En religiös diskurs gör också anspråk på auktoritet och sanning. Praktik avser 

handlingar som syftar till att skapa individuell och samhällelig ordning. Med gemenskap avses 

social identitetskonstruktion i förhållande till religiös diskurs och medföljande praktik. 

Institution reglerar och reproducerar diskurs, praktik samt gemenskap över tid och hävdar 

deras eviga giltighet och transcendenta värde (Jmf Lincoln, 2006, s.5-7). Områdena är 

ingalunda särskiljda utan glider lätt in i varandra och samvarierar i olika grader.  

Samhälle och identitet 

Enligt Samuelsson och Brattlund (1996, s.26) utgår identitet inom islam primärt ifrån den 

religiösa tillhörigheten, där etnicitet och nationalitet är sekundär. Koranen som är den 

religiösa huvudkällan betraktas inom religionen som Guds ord som via uppenbarelser 

förmedlats via profeten Muhammed. Generellt kan den religiösa rättsvetenskapen ha en 

central position i den muslimska identiteten och praktiken uppger (Esposito, 2011, s.123-124) 

vilket innebär att huvudfrågan ligger i vad som är brukligt att göra enligt Guds lag, sharia. 

Den islamska rättstraditionen, sharia, har varit en grund för rätt, moralisk vägledning samt en 

etik med syfte att organisera det goda samhället. Trots kulturell pluralitet har sharia inneburit 

en möjlig gemensam samhörighetskänsla och beteendekoder för muslimska samhällen. Till 

den klassiska rättstillämpningen räknas officiellt fyra källor som utgörs av Koranen, hadither 

profetens sunna, konsensus i de lärdas tolkning ijma och analogi, den fria tolkningen ijtihad .  

Som lag är sharia3 egalitär likväl som universell och antas vara Guds lag för alla muslimer 

inom samfundet. Den islamska rätten är både ett etiskt system och ett rättssystem. Det är 

muslimska rättslärda som kategoriserat systemet och ofta har de gjort det på olika sätt. Etiskt 

kategoriseras all handling som antingen: ”(1) obligatorisk, (2) rekommendabel, (3) likgiltig 

eller tillåten, (4) förkastlig men inte förbjuden, (5) förbjuden” (Esposito, 2011, s.139). 

Överträdelser av de regler som är obligatoriska och de som är förbjudna anses vara riktad mot 

såväl samhället som mot Gud, med andra ord ett brott men även som en synd; vilket 

sanktioneras med bestraffning både i detta liv likväl som i nästa liv. Den islamska rätten 

föreställs i sitt innehåll och organisation vara en fullkomlig social planritning. Som rättigheter 

och skyldigheter delas lagen in i två stora kategorier: ”(1) skyldighet mot Gud (rituell 

                                                           
3 Inte en lag i modern mening som finns samlad i en bok med tydliga lagar och regler.  
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efterlevnad), såsom de fem pelarna, (2) skyldigheter mot andra, där kärnan är familjerätten” 

(Esposito, 2011, s.140). Inom familjerätten regleras bland annat äktenskap och sexualitet.  

Äktenskap och sexualitet 

Religionssociologen Meredith McGuire (2002, s, 64) hävdar att äktenskapet i flera religioner 

är en övergångsrit som markeras av att pappan lämnar över sin dotter till den nya familjen. 

Denna övergång innebär ett inträde i vuxenlivet och då i synnerhet för kvinnor som också får 

sin sexualitet härigenom. I koranens sura (4:25, 4:29) uttrycks vem det är brukligt att gifta sig 

med men också att frieriet kräver den närmaste manliga släktingens (walis4) medgivande. 

Esposito (2011, s.149) beskriver den officiella muslimska giftermålsceremonin som enkel och 

kännetecknas av ett erbjudande och ett accepterande av företrädare för de tilltänkta.   

Religionsvetaren Jan Samuelsson (2002, s.49) uppger att äktenskapet inom många religioner 

reglerar kvinnors och mäns sexualitet med syfte att skapa ordning i samhället. Sexualitet före 

äktenskapet är ur religiöst hänseende inte legitim och att vara oskuld 5  vid äktenskapets 

ingående har skattats högt inom judendom, kristendom och islam. Inom judendom har 

kvinnlig oskuld historiskt värderats mycket högt. En kvinna som bevisats inte ha varit oskuld 

vid äktenskapets ingång har kunnat stenas till döds. För att undvika att unga människor begår 

otillåtna sexuella handlingar är en vanlig uppfattning enligt Samuelsson att äktenskap inte bör 

väntas med.  

Etikern Ann Heberlein (2004) uppger att det inom religioner förekommer en positiv syn på 

sexualitet om den sker inom äktenskapliga former och i synnerhet om det är i reproduktivt 

syfte. Som samlevnadsform betraktas äktenskapet som den rätta och naturliga formen inom 

såväl judendom, kristendom som islam. En rådande föreställning är att kvinnan och mannen 

är skapade av gud för att under livet leva tillsammans i syfte att alstra och uppfostra barn. 

Sexualiteten betraktas som en oemotståndlig kraft som också är en skänk från Gud som står 

det äkta paret till buds att avnjuta fritt. Den äktenskapliga föreningen mellan kvinna och man 

sker på så vis i enligt med Skaparens vilja (Heberlein, 2004, s.82-83). Om den oemotståndliga 

kraften som sexualiteten utgör uppger Sky (2009) att koranen, hadither och 

tolkningsprinciperna sammantaget beskriver kvinnan som kaos och mannen som ordning. 

Kaoset som beskrivs är ofta kopplat till uppfattningar om kvinnors sexuella begär som måste 

                                                           
4 Wali översätts med beskyddare. 
5 I synnerhet kvinnlig oskuld Samuelsson (2002, s.50). 
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tyglas. Denna kontroll är mannens skyldighet att tygla, inte för kvinnans skull utan för 

mannen, familjen och samhället som annars hamnar i kaos enligt Sky (2009, s.132-133). 

Enligt islamologen Jan Hjärpe m.fl. (2004, s.72) är en förekommande föreställning att 

tvångsgifte är förbjudet inom islam. Något som ser olika ut över tid och mellan olika 

traditioner.  Detta till trots förekommer tvångsäktenskap och Heberlein (2004, s.85) skriver att 

äktenskap är en vanlig allians mellan släkter och att det är vanligt med kusingifte. Det är 

anhöriga som planerar giftermålet. Ibland bestäms äktenskapet redan när ett barn föds och 

genomförandet sker under stort socialt tryck. Ekonomi och status är vanligen inblandat, och 

om någon backar ur kan det leda till en uteslutning ur släkt eller i värsta fall att denne blir 

mördad. I Sverige uppger Heberlein kan det sociala trycket på framförallt tjejer vara stort att 

ingå ett arrangerat äktenskap, där tjejen på så vis underordnas familjen.  

Islamisk tolkningstradition föreskriver vem det är tillåtet eller förbjudet att gifta sig med. För 

muslimska kvinnor och män regleras val av partner olika inom religionen där kvinnan till 

exempel inte får gifta sig med en icke-muslimsk man,6 medan mannen har fler möjligheter 

(Heberlein, 2004, s.84, Hjärpe, 2004, s.66, Esposito, 2011, s.149). Mannen kan enligt en 

sådan tolkningstradition äkta fyra fruar om han så önskar medan kvinnan inte har någon 

liknande rättighet.  

Skilsmässa  

När ett äktenskap ingås är föresatsen att det är livslångt (Heberlein, 2004, s.84). Enligt 

Esposito är skilsmässa något som avråds ifrån i enlighet med en hadith som lyder ”av alla 

tillåtliga saker är skilsmässa det för Gud mest förhatliga” (Hadith i Esposito 2011, s.151). 

Vidare föreskrivs i koranen (4:35; 4:39) att om parterna hamnar i onåd med varandra och en 

skilsmässotvist uppstår ska en representant från respektive familj utses, och om de båda 

innerst inne vill så ska Gud återställa det goda förhållandet mellan dem. Sura 2:227 i koranen 

föreskriver en viss prövotid på 4 månader för mannen inom vilken han kan gå tillbaka till 

kvinnan. Kvinnan har enligt koranen rätt att gifta om sig efter tre menstruationsperioder ”men 

deras män böra helst återtaga dem under denna tid, om de önska förlikning. Kvinnorna hava 

ock samma rättighet emot männen som männen emot dem, såsom tillbörligt är; dock äga 

männen företräde framför kvinnorna. Ja, Gud är väldig och vis” (Koranen, 2:228). Den 

vanligaste formen av skilsmässa, talaq, är enligt Esposito den som träder i kraft efter en 

tremånaders prövotid.  

                                                           
6 En möjlighet är att den tilltänkta mannen konverterar till islam enligt Heberlein (2004, s.84). 
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Otrohet 

Äktenskaplig otrohet fördöms starkt av företrädare och anhängare inom judendom, 

kristendom och islam. Definitionen av otro skiljer sig dock för män och kvinnor. En allmän 

definition inom religionerna för manlig otrohet har enligt Samuelsson (2002, s.50) historiskt 

varit en gift man som har sexuellt umgänge med en kvinna som är gift med en annan man. 

Detsamma har då inte gällt kvinnan som har haft mycket snävare gränser. Inom judendomen 

har dödsstraff förekommit vid otrohet inom äktenskap enligt Samuelsson och likaså har skett i 

vissa muslimska länder som praktiserar Sharia, islams religiösa lag. Brott mot de religiösa 

buden rörande sexualitet såsom otro i äktenskapet bestraffas traditionellt med döden. Enligt 

Muhammad (2001, s.14) anses otrohet inom islam förstöra både denna världen och den nästa 

för människor vilket står i strid med själva syftet med den gudomliga nådens skapelse. 

Otrohet är därigenom betraktat som en extremt allvarlig och farlig synd. Islams påbud rörande 

sexualitet följs i flera muslimska samhällen i hög grad p.g.a. av en stark social kontroll. Inom 

islam är grundregeln enkel enligt Samuelsson (2002, s.25) och går ut på att all sexualitet som 

inte sker mellan man och kvinna inom äktenskap är förbjuden. Kärleksakten inom äktenskapet 

anses vara en gåva från Gud varför också otrohet är ett av de allvarligaste brotten människan 

kan begå mot Gud (Samuelsson & Brattlund, 1996, s.33).  

Plikten  

Utifrån den historiska tolkningstraditionen som växt fram beskriver Esposito (2011, s.151) en 

syn på förhållandet kvinna och man inom äktenskapet som komplimenterande på så vis att de 

har olika egenskaper, förmågor och olika roller inom den traditionella familjen. Mannen som 

rört sig i den offentliga miljön har som skyldighet att försörja och försvara familjen. Kvinnors 

huvudsakliga roll är med Espositos ord;  

att vara hustru och mor, att sköta hushållet, uppfostra barnen, övervaka deras religiösa och moraliska 

fostran. Även om båda har ett lika stort ansvar inför Gud att leva ett dygdigt liv, är kvinnor i familjefrågor 

och i samhället underordnade män i kraft av sina mer skyddade liv och männens större ansvar i 

familjeangelägenheter (Esposito, 2011, s.151-152).  

I en alltmer globaliserad värld kan denna bild av roller och familj dock antas vara under 

förändring. Hos Sky (2009) framgår till exempel att fler kvinnor numera arbetar och står för 

försörjning och får på så vis en möjlig ökad autonomi och ett ökat inflytande i familjen. Ett 

inflytande som innebär att mannens plikt som försörjare inte är lika självklar. 
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4. MATERIAL OCH METOD  

 

I detta kapitel presenteras de metodval som har gjorts i denna studie. Inledningsvis 

presenteras det valda materialet varefter metod redogörs och diskuteras i förhållande till 

material. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om etiska överväganden.  

 

4.1. Material 

Materialet består av förhörsprotokoll, skrivna anteckningar samt domen i ett specifikt rättsfall 

som relaterar till heder. Fallet har valts genom läsning av domar som finns tillgängliga på 

rättsbankens databas.7 Sökningar i databasen på termerna heder och mord har lett fram till ett 

mindre antal domar som lästs varefter domstolar kontaktats för att begära ut förhörsmaterial. I 

äldre fall har det visat sig att förhörsprotokollen gallrats bort eller att handlingarna i vissa fall 

är belagda med sekretess. Ett av fallen visade sig emellertid vara omfattande och innehöll 

även anteckningar som skrivits av gärningsmannen. Med tanke på fallets omfattning 

begränsas urvalet till detta specifika fall, då det i sig ger en bra möjlighet till en fördjupad 

analys. Att begränsa analysen till ett enda fall innebär att resultatet med tveksamhet kan 

generaliseras. Emellertid är avsikten inte att generalisera resultaten utan att bidra med en 

religionsvetenskaplig förståelse för bakomliggande orsaker till hedersmord samt att utarbeta 

en analysmodell som kan användas vid analyser av liknande rättsfall.  

Förhörsprotokollen utgörs i sina huvuddelar av fem förhör med den misstänkte 

gärningsmannen. Till viss del utgörs materialet även av förhör med gärningsmannens son och 

fru. 8  Till materialet hör även 47 sidor handskrivna anteckningar som den misstänkte 

gärningsmannen skrivit under en tvåveckorsperiod före mordet. Resultat och analys 

presenteras integrerat varefter en sammanfattande analys och diskussion följer.  

 

                                                           
7 Rättsbanken, tillgänglig på www.infotorg.se 
 
8 Materialet har använt som stöd i analysen. 
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Jag har valt att markera respektive förhör med specifika nummer. Förhören med den 

misstänkte gärningsmannen;    

- Första förhöret 2010-11-15 markeras (F1). 

- Andra förhöret 2010-11-24 markeras (F2). 

- Tredje förhöret 2010-12-02 markeras (F3). 

- Fjärde förhöret 2010-12-30 markeras (F4). 

- Femte förhöret 2011-02-02 markeras (F5). 

Förhören med den misstänkte gärningsmannens son markeras; 

- Första förhöret 2010-11-15 markeras (F1:2). 

- Andra förhöret 2011-02-08 markeras (F2:2). 

Förhöret med den misstänktes gärningsmannens fru; 

- Förhöret 2011-02-11 markeras (F1:3). 

Anteckningarna behandlas i ett enskilt avsnitt varför dessa markeras av huvudrubriken. 

 

4.2. Metod 

Utifrån uppsatsens problemformulering och urval har en kvalitativ metod valts eftersom det är 

en mer djupgående och komplex förståelse som eftersträvas. Kvalitativ metod lämpar sig 

enligt Hartman (2004) då man strävar efter komplexa beskrivningar och att undersökningen 

”försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer” (Hartman 2004, 

s.273). Till kvalitativ metod hör ett mer holistiskt perspektiv och förknippas med studier i 

mindre skala.  

Materialet inbjuder till någon form av textanalys. Bergström och Boréus (2005) respektive 

Hellspong (2001) presenterar flera olika analysmetoder för texter. Till denna uppsats har 

strukturell- och hermeneutisk analys valts. Med strukturell analys avses att ge en beskrivning 

av språkliga, innehållsmässiga och sociala strukturer i förhållande till bakgrundsmässigt 

sammanhang (Hellspong, 2001, s.61). Förhörsmaterialet och anteckningarna kategoriseras in i 

olika teman som sedan bearbetas vidare. Bergström och Boréus (2005, s.23) tillskriver 

tolkning en central betydelse i textanalyser där det först görs en direkt tolkning av en texts 

betydelse och därefter följer en tolkning av resultaten. På så vis blir jag själv som tolkare 
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verktyget för studien. I ett första steg har en övergripande läsning av materialet gjorts och 

terminologiska kategoriseringar har urskiljts såsom mer explicita uttryck, till exempel 

termerna Gud, bön, religion. Därefter har förekomsten av ord räknats som ett sätt att komma 

in i och, att närma sig mönster i texten och förstå variationer av hur termer och begrepp 

används. Studien har en induktiv utgångspunkt varvid teori har valts varefter resultaten har 

analyserats. I presentationen av analysen ingår tolkningar samt hänvisningar till religiösa 

källor i syfte att visa på att tankarna och värderingarna förekommer i religiösa urkunder.  

Ett problem med att analysera en text av ett förhör är att man går bet om situationen där 

dialogen förs. Det är mycket som förmedlas i det direkta via kroppsspråk och intonering som 

inte kommer fram. Men eftersom en förhörssituation inte är offentlig finns det heller ingen 

möjlighet att tillgå situationen för en utomstående. Texten kan sägas innehålla en viss ton och 

den generas via en tolkning som är påverkad av en viss förförståelse.  

Till materialet hör även att kommunikationen under förhören har gått via tolk. Det framgår 

inte ur förhörsmaterialet hur mycket som har behövts tolkas. Utifrån den tilltalades egna 

anteckningar framgår att denne till viss del behärskar det svenska språket varför man kan anta 

att han till viss del åtminstone har följt med i det direkta samtalet.  

Att läsa den här sortens fall har på många sätt varit en omskakande upplevelse då det inte går 

att värja sig för berättelserna. De griper tag i en varför jag ena stunden gråtit för att i nästa 

stund bli förtvivlad och arg. Det hör till den hermeneutiska cirkeln att vara medveten om att 

man närmar sig en text med en förförståelse. Möjligtvis är de känslor och tankar som väcks 

vid en första läsning en viktig del i att förstå helheter då man tolkar från delar till helhet 

(Bergström & Boréus, 2005, s.24-25).  

 

4.3. Etiska överväganden  

På vetenskapsrådets hemsida presenteras etikprövningslagen som föreskriver att ”Den som 

behandlar personuppgifter i ett forskningsprojekt med hjälp av informationsteknik måste 

skydda uppgifterna genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder” 

(Vetenskapsrådet, 2013). Även om materialet i denna studie är en offentlig handling så gör 

jag bedömningen att det är motiverat att fingera personernas namn, dölja ort, samt inte 

redovisa diarienummer eftersom det inte helt kan uteslutas att någon skulle kunna lida men 

vid kännedom. Resultaten i studien förefaller heller inte påverkas av att dölja identiteter.  
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5. RESULTAT 

 

I detta avsnitt presenteras resultaten från materialet som utgår ifrån protokoll från förhör samt 

de anteckningar som gärningsmannen (hädanefter kallad Billy) hade med sig till polisen efter 

gärningen. Först presenteras själva fallet följt av en bakgrundsbeskrivning, varefter förhören 

framställs. Kapitlet avslutas med en presentation av resultaten av anteckningarna. 

Inledningsvis kan nämnas att Billy får anses vara mycket benägen att förklara 

omständigheterna kring gärningen. 

Den 15 november 2010 vaknar en man vid femtiden på morgonen. Han går upp och duschar, 

äter frukost, gör sin morgonbön samt läser i den heliga skriften. Inom religionen som mannen 

praktiserar är det för dagarna en central offerhögtid. Några i familjen gör sig en stund senare i 

ordning och ger sig så småningom iväg till skola och arbete. Fosterdottern (ej adopterad i 

juridisk mening) i familjen tar sonen till förskola. Två veckor tidigare har mannen bestämt sig 

för att ta livet av henne. Någon timma senare går mannen in på stadens polisstation och 

anmäler sig själv för att ha knivmördat sin fosterdotter. Med sig har mannen två knivar samt 

en kasse med tillhörigheter som han anser sig behöva i fängelset, samt en del papper som han 

skrivit ner anteckningar på. Tillhörigheterna är bland annat en bönematta, radband, rakartiklar 

och en kam. Enligt det rättsmedicinska utlåtandet har den döda kroppen utsatts för minst 48 

knivhugg fördelade över buk, bröstkorg, hals, ansikte, rygg och armar. Den rättspsykiatriska 

undersökningen gör bedömningen att gärningsmannen inte lider av någon psykisk sjukdom 

(Domstolsprotokoll). 

I det inledande förhöret (F1) delger förhörsledaren misstanke om mord och bekräftar då att 

offret (fosterdottern hädanefter kallad Julia) har omkommit. Billy frågar upprepade gånger om 

hon är död, och utbrister över dödsbeskedet; ”Tack och lov. Tack gode gud” (F1). På 

förhörsledarens fråga om inställning till anklagelsen svarar Billy att ”Ja, jag har dödat henne. 

Tack och lov. Tack gode gud”, förhörsledaren svarar ”okej”. På frågan om det var någon mer 

som visste om att mordet skulle begås svarar Billy ”Bara Gud visste om det”, förhörsledaren 

svarar ”Mm” (F1). På frågan om Billy hörde om någon mer följde med Julia när han skulle 

överfalla henne svarar han att ” utom Gud så fanns ingen annan där” (F2). 
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5.1. Bakgrund 

Billy är född i slutet av 1940-talet och växte upp i ett land i Mellanöstern. Själv uppger han att 

”Jag kommer från en familj som är kurd och muslim”(F3). Mamman hade förlorat synen och 

dog senare, pappan har därför varit betydande för försörjning och omvårdnad enligt Billy som 

uppger att ”Han tog hand om oss alla. Vi hade ingen utom far och naturligtvis gud där uppe 

och vid tre olika tillfällen så hände saker att pappa med livet som insats försvarade oss och 

försvarade familjens heder” (F3). Familjen har enligt Billy en viss stamtillhörighet och han 

har i sin uppväxt fått lära sig att faderns roll är viktig. Han uppger att ”en far har ansvar för 

familjens överlevnad, försvarar familjen” (F3), vidare har moral varit mycket viktig och han 

säger själv att ”vi ska inte glömma att vi är kurder. Vi ska absolut inte glömma att vi är 

muslimer” (F3).  

Skiftande normer 

Som gift får Billy tillsammans med sin fru fyra barn. Billy förbjuder sin fru att umgås med sin 

syster och dennes familj eftersom mannen är alkoholiserad. Om alkohol uppger Billy att 

”Hela mitt liv har jag undvikit att umgås med folk av två kategorier, de som dricker och de 

som spelar pengar” (F3). Senare adopteras Julia (Billys frus systerdotter), till följd av att 

mamman dött och att pappan varit oräknelig på grund av alkoholmissbruk. Om Julias 

dåvarande ålder uppger Billy ”hon började bli en flicka och könsmogen”(F3). Billys fru och 

barn hade tagit sig till Sverige i början av 2000-talet, Billy kom först något år senare, 2004. 

När Billy kom till Sverige säger han sig ha märkt att Julia förändrats. Om detta säger Billy 

följande.  

Hon var väldigt högfärdig, väldigt…Hon var på något sätt annorlunda och konstig. Jag konstaterade och 

märkte av hennes beteende och handlande att hon har förstått att här i Sverige finns ju kvinnors rättigheter 

och kvinnor får göra precis som de vill. Hon fick för sig att det är så (F3). 

Vidare beskrivs detta som ”när hon kom hit så blev det pow, det blev explosion. Det blev fritt 

fram” (F3).  

Av vad som framgår i materialet hade Julia två systrar och en bror i hemlandet. Den ena 

systern hade enligt Billy varit gift i ett och ett halvt år men efter skilsmässa kommit att 

betraktas som prostituerad varefter hon hade dödats av brodern. Mordet hade enligt Billy 

begåtts på grund av ”saker och ting som är inte förenligt med heder och kulturen” (F1). 

Vidare uppger Billy att hans brorsdotter år 2006 i Sverige hade tagit sitt liv genom att kasta 
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sig framför ett tåg men att hon hade skrivit ett brev där hon förklarade att det med Billys ord 

”inte hade någonting med moraliska och såna här saker. Det är ingens fel och ingen har med 

det att göra” (F3). 

Att kunna höja huvudet inför Gud och landsmännen 

Billy ser sig själv som troende och uppger att han ber fem gånger om dagen och läser 

koranen. Vid två tillfällen uppger Billy att han inte har varit i någon moské och under ett 

förhör svarar han på frågan om han känner till begreppet hedersmord.  

Jag vet inget om hedersmord som har skett här i Sverige tidigare […] jag som troende ska säga er att 

aldrig satt min fot i moskén där för jag vill inte beblanda mig med de andra människorna. Det finns folk 

som har skäggväxt ända hit ([Billy] visar ner till magen, förhörsledarens anteckning) och tror sig att han 

är väldigt troende men de är extremister. Jag vill inte beblanda mig med dem” (F3).  

I svaret framgår att Billy refererar hedersmord till något religiöst vilket blir ännu tydligare 

senare i samma svar när Billy uttrycker att  

om jag inte hade gjort det här, hur i så fall skulle jag svara gud där uppe. Hur skulle jag svara min heder, 

min familj? Jag har försvarat min heder och värdighet och i annat fall om jag inte hade gjort det här så 

skulle jag inte kunna höja huvudet och titta på mina landsmän i min gud, min religion och min familj 

(F3). 

Vad som i ett senare förhör framkommer är att Billy anser att ”Min heder och den jag respekt 

som jag skulle få har jag fått genom att döda [Julia] eftersom hon vanhedrade familjen” (F4). 

Vi gifte bort henne 

Julia gifte sig som 19-åring år 2007 och flyttade till maken som bodde på annan ort. 

Tillsammans fick de en son. Om äktenskapet uppger Billy att ”vi gifte bort henne […] och då 

levde hon ihop med honom i 1 ½ år” (F1). Som traditionen kring frierier bär uppger Billy att 

 det är brukligt hos oss att i såna här sammanhang om en familj vill…en kille från en familj vill gifta sig, 

då frågar han normalt runt omkring sig och andra kända familjer som man umgås med ”känner du till 

någon bra tjej”[…] ”då kom de till oss, till vår bostad för den officiella friericeremonin[…] Vi satt i 

vardagsrummet. [Julia] var inte med där bland oss för det är inte brukligt i början, men sen när de sade det 

i ord, verbalt att de vill be om hennes hand, då ropade jag på [Julia]. Hon kom in och då sade jag ”här är 

[mannen] och här är [Julia]. Har ni sett varandra? Titta ordentligt på varandra. Se varandra. Vill ni ha…”. 

Det ska vara så. ”Vill ni ha varandra?” (F3). 

Om äktenskapet uppger Billys fru under förhör att ”och sedan kom en mulla för vigseln […] 

jag visste och insisterade på att de skall registrera sitt giftermål också i svensk domstol 

eftersom den här mullan hade inte vigselrätt”(F1:3). Att äktenskapet var registrerat i svensk 

jurisdiktion bekräftas genom förhören med Billy.  
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Hade vi varit i Irak så hade vi stenat dig för det du har gjort 

Äktenskapet sprack på mannens begäran efter cirka ett och ett halvt år. Anledningen uppges 

ha varit att det hade ryktats om att Julia skulle ha varit otrogen. Julia var i denna situation 

tvungen att flytta tillbaka till Billy och familjen. Enligt Billys utsagor är det i spåren av den 

äktenskapliga krisen som motivet till gärningen står att finna. En kris som också engagerar 

familjerna, där det enligt Billy förekom en svåger till Julia som varit tongivande. Om svågern 

uppger Billy att ”det är [Julias] ex-mans bror. Han är en troende människa” (F2). Billys son 

uppger i förhör (F1:2) att ”en bror till [Julias] man som är mycket religiös” och även när 

denne uppger att ”alltså [mannens] brorsa är en riktig radikal muslim” (F2:2). Enligt hans 

uppgifter har denne sagt till Julia att ”hade vi varit i Irak så hade vi stenat dig för det du har 

gjort” (F1:2). Något som också framkommer i förhör med Billys fru som uppger att ”han sade 

att enligt islamsk sharialagar så skall hon som har gjort sig skyldig sådan här brott stenas” 

(F1:3). Billys inställning till svågern framkommer när Billys fru återger vad Billy vid något 

tillfälle skall ha sagt; ”han är skriftlärd och jag kan också en hel del om min religion och så 

där så jag ska prata med honom får vi se om vi kommer fram till något”(F1:3).  Billy uppger 

vidare. 

Jag var inte alls så insatt hur stort det här var från början. Det var därför jag pratade med [Julias svåger] 

och försökte hitta en lösning, få dem att förlåta henne, att få henne att åka tillbaka och så där: men 

[svågern] berättade för mig att det här är över gränsen. Det här är alla röda linjer eller alla gränser är 

överskridna. Det går inte sade han eftersom… Ja, då började han berätta vad hon hade gjort (F5). 

Det är utifrån utsagorna i spåren av äktenskapet och omständigheterna kring skilsmässan som 

bakgrunden till gärningen står att finna. 

Jag vill inte ha henne längre 

Om skilsmässan uppger Billy att det var mannen (och dennes släkt) som hade uttryckt att ”jag 

vill inte ha henne längre. Jag vill ha skilsmässa” (F2). Genom förhören framgår att Billy ser 

Julias beteende som orsak till skilsmässan och att hennes beteende stod i strid med 

prövotiden9. Detta föranledde att han till slut ansåg sig vara tvungen att döda henne. Om 

Julias beteende uppger Billy att hon ”dels började med ha väldigt oanständiga, oacceptabla 

beteenden. Hennes beteenden var ju en horas beteende. Så där gör man inte” (F2). Billy 

uppger att hon hade börjat ”upprätthålla en relation med en annan person som var helt 

otillbörlig [---] Det här blev för mycket helt enkelt. Det var det som hon ställde mig inför en 

                                                           
9 I Sverige ges sex månaders prövotid vid skilsmässa till par med barn.  
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omöjlig situation” (F1). Den otillbörliga personen var enligt Billy bror till hans sons fru. Om 

detta uppger Billy att  

hon började förföra honom och började bete sig konstigt, släppa håret och visa sig på ett helt annorlunda 

sätt. De senaste sex månaderna, när hon var frånskild och bodde hos oss, så sade jag strikt och strängt till 

henne att hon absolut inte fick sminka sig, göra sig fin och sånt där.”Du är frånskild. Du får inte göra så” 

(F3). 

Vidare uppger Billy omständigheter kring högtider och Julias beteende. Han uppger följande. 

Och då kan du tänka dig själv, va, det här är fastemånad och hon påstod själv att hon helt plötsligt hade 

blivit troende och allt det där.[---] Men det var inga problem för henne tydligen att sitta så här som han 

visade på det sättet ([Billy] sätter sig med benen i kors i en bakåtlutande ställning, förhörsledarens 

anteckning). Mitt framför alla andra, mitt framför ögonen på andra och släppa håret så här. Det var inga 

problem för henne (F3). 

 

Jag kommer döda en hora 

Under förhören likväl som i anteckningarna använder Billy starkt nedsättande ord om Julia. 

Om detta frågar förhörsledaren varpå Billy svarar att ”hennes beteende var en horas beteende, 

[---] Självklart sopade jag inte under mattan. Jag kommer att döda en hora” (F4). I anslutning 

ställs frågan upprepande om Billy haft sex med Julia varpå han svarar ”Gud förbjude. Vad är 

det du säger? [samt] Gud förbjude. Gud förbjude” (F4). Förhörsledaren svarar på detta att ” i 

min kultur så är ju inte det värre än att döda henne” (F4).  

 

5.2. Förhören  

Om kultur 

Föregående avsnitt avlutades med förhörsledarens egen kultur. Detta avsnitt fortsätter att 

fokusera på betydelsen av kultur. Förhörsledaren är den som styr dialogen under förhören. 

Situationen är intressant på så vis att Billy tycks vilja förklara omständigheterna kring 

gärningen medan förhörsledarens ambition tycks vara att knyta fler personer till gärningen. 

Förvisso är det en del av Billys utsagor och anteckningar, samt att han hade med sig två 

knivar som leder in på spåret med fler delaktiga i gärningen men det är också i hög grad 

förhörsledarens förförståelse som driver samtalen vilken kommer till uttryck när 

förhörsledaren uppger fölande.10 

                                                           
10  Se avsnittet ”hedersrelaterade brott”. 
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Vi i polisen, […] vi har ganska ingående kunskap/omfattande kunskap om mekanismerna kring den här 

hederskulturen som ni lever i. […] När det gäller hedersmord så tas aldrig de här besluten av en enskild 

individ. De kommer alltid uppifrån. […] Vi vet också, va, att den som ska behöva utföra den här hemska 

åtgärden, det är definitivt inte den som bestämmer i en familj utan det är någon annan (F4). 

Vidare uttrycker förhörsledaren sitt oförstående emot att Billy själv skulle utföra mordet i 

egenskap av familjens överhuvud; ”varför skulle ett överhuvud göra det här själv? Varför 

skulle han inte låta någon annan göra det här […] Det är ju befängt.”(F4).  

I en del dialoger tycks parterna gå om varandra på så vis att när förhörsledaren talar om 

kultur, talar Billy om religion. Förhörsledaren frågar till exempel under ett förhör ”dina söner, 

har de en bra uppfattning tycker du enligt ditt sätt och se det, enligt eran kultur? Är det bra 

söner enligt dig?” varpå Billy svarar ”ja, de är bra söner.[…]vi har varit en anständig familj, 

en troende familj, en ordentlig…Ja” (F4). Förhörsledaren svarar på detta genom att åter föra 

frågan till kultur, ”är den riktig den uppfattningen enligt era normer, eran kultur?” (F4). Vad 

som framgår av materialet är en återkommande syn på en kultur som skiljer sig från 

förhörsledarens egen; ”som vi säger på svenska”(F3), ”enligt svenska normer”(F5).  

Jag svär på den heliga skriften  

Billy tycks från början inte uppfatta förhörsledarens tvivel på att Billy var ensam 

gärningsman. Billy förklarar sin egenhändiga gärning med att ”Bara Gud visste om det” (F1). 

När han stundom uppfattar förhörsledarens tvivel på att han skulle varit ensam om att utföra 

gärningen styrker han detta med att tillägga ”Jag svär på den heliga skriften att det endast är 

han där uppe som visste” (F3), och vid ytterligare ett tillfälle som ”Jag har beslutat. Ta fram 

den heliga skriften så jag kan svära på den heliga skriften” (F4). Det som Billy uppger som 

sant tycks inte förhörsledaren riktigt tro på varför Billy bedyrande uppger följande. 

Nej, det var mitt eget beslut och min egen planering. Jag kan till och med svära på den heliga skriften, 

lägga handen på, att det är mitt beslut och min planering. Jag är beredd till och med att svära och lägga 

handen gamla testamentet, nya testamentet och andra heliga skrifter. Alla de här är guds böcker (F5). 

Billys son och även frun använder under förhören svärandet på heliga skriften för att bedyra 

sanningen ”Jag svär på de heliga skrifterna, på koranen, på nya testamentet, på vad som helst 

att hon var rent och oskyldig, ren som en blomma” ”(F1:3). Mamman nämner vidare att ”är 

hon dålig blir jag dålig”[---] Ja, de trampade ner  min heder också”[---]”han dödade inte bara 

henne, han dödade mig också eftersom hon var betraktad som min egen dotter och vad ska 

man säga nu när folk, när alla vet om det här, fått vetskap att ”jaha, den här familjen har dödat 

sin dotter på grund av hedersrelaterade problem.” ”(F1:3).  
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Hon ska anpassa sig. Hon ska veta sina gränser 

Under ett av förhören svarar Billy på frågan hur det är att tala om det inträffade och uppger 

följande. 

Jag svär på Gud när jag berättar det här. Det var hon som tvingade mig till detta. Man lever med heder. 

Man lever för heder [---] jag har satt upp ett, kan man säga, hade haft en planering för henne, att kunna 

rehabilitera henne för att hon ska bli en bra människa, men nu är hon borta i alla fall. Alla människor kan 

begå fel och ha brister (F1). 

Gärningen hade också föregåtts av en av honom planerad rehabilitering av Julia i syfte att 

göra henne till en bra människa. Att det skulle handla om en religiös rehabilitering framgår 

bland annat av att Billy uppger att ”Under medeltiden de kvinnor som har tagit snedsteg och 

begått fel av den klassen, då de brukade skicka henne till kyrkan för att rehabiliteras under 

många år” (F1). Billy beklagar sig dock över att frun inte har stöttat honom i denna 

rehabilitering som förefaller ha gått ut på att Billy förkunnar sina tolkningar av den heliga 

skriften. Detta uttrycks implicit när Billy uppger att ”Jag försökte dels med tips och råd, dels 

med andra metoder tala henne till rätta” (F3). Syftet var enligt Billy att ”hon ska anpassa sig. 

Hon ska veta sina gränser. Hon ska veta sina restriktioner vad som hon ska göra, vad hon inte 

får göra. Det höll jag på med henne till…” (F5). Billy uppger vidare att 

plötsligt [Julia] bli troende och började be bön och…men alltihopa var en teater alltså. Det var på låtsas 
bara. Jag köpte en klocka, en klocka så att…vi gav henne och sade att ”okej, när du vill kan du gå upp och 

be eller läsa ur Skriften eller vad du vill”. Jag försökte hela tiden tala om för henne att hon hade ställt till 

med ett stort problem (F3).  

Att Billy ser sig själv som en rättroende kan bland annat ses när Billy uppger att på frågan om 

han känner ånger i det han gjort;  

Jag är troende och ber fem gånger om dagen och allt annat. Varenda gång i mina bön så ber jag gud att 

förlåta henne ändå. Som far i huset och som far till henne, så är jag ledsen att hon gjorde det som hon 

gjorde. Jag önskar att hon inte hade gjort det (F5). 

 

5.3. Anteckningarna 

Anteckningarna som Billy tagit med sig till polisstationen omfattar 47 handskrivna sidor. 

Texterna är fragmentariska och ibland obegripliga på grund av bristfällig svenska. I 

anteckningarna är något arabiskt språk insprängt i texten11. Anteckningarna är skrivna under 

en två veckors period före gärningen och är skrivna till tingsrätten i syfte att övertyga om att 

Julia har begått ett brott vilket ska förklara och legitimera gärningen.  

                                                           
11 Arabiska ord har lämnats utanför analysen och markeras på plats med [?]. 
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I anteckningarna förekommer variationer av termen Gud 25 gånger. Variationer av termerna 

helvete, djävlar och ond används totalt 13 gånger och sätts i samband med Julias påstådda 

sexuella beteende. Heder nämns 5 gånger och sätts i samband med att försvara sig och 

familjen. Texten innehåller ett språk och en form som kan tecknas som religiöst till sin 

karaktär vilket i vissa stycken får en starkt predikande framtoning. I vissa stycken används 

begrepp som förekommer i religiösa doktriner och i andra stycken är den religiösa tonen mer 

implicit.   

Varför lever man om inte för att Plikten, hedern 

Anteckningarna kan sägas ta sin utgångspunkt ur den goda moral som Billy uppger höra till 

äktenskap och moderskap. Billy skriver att ”Hon måste har förstått i början, hon ska bli mor 

till barnen framtiden det är kräver lite respekt […] och måste vara tagit sin ansvar som en 

kvinna en mamma en frua”. Om familjen som livsmening uppger Billy återkommande att;  

Varför lever man om inte för att Plikten, hedern- Det finns inget livet utan dem bara tomma skal[?] Det 

livet innehåller mer saker, bästa saker om man vill ha hålla på med---kärlek tro sanningskoning och 

skonsam. Kärleken är skapade av Gud […] hon föriska sig vällust. Hon är en besmittelse av sjuk heter. 

Plikt, heder och kärlek sätts här i samband med något som är av Gud givet. Vidare framgår att 

Julia utgör något slags hot när Billy skriver.  

dess kraft är så fientlig emot mig och min familj och det ska stå henne dyrt”, ”det finns risk på mitt och 

min familjs livet och mina barnbarn  nu och framtiden. Helt tror jag att den min rättigheten[---] den är av 

min moraliska plickt [?] och måste jag också rädda oss själva som familj först av alla riskare som kommer 

av djävalr människas kroppen.  

Med ett religiöst språk omnämns Julia återkommande som ond, Billy skriver bland annat 

”Hon allierade sig med djävel, Hon är en förbanelse, Hon är en ominös jävle person, hon var 

en […] en djävulsk människa, Hon var fyllt av ondo[?] och en lögnare[?] och kättare”. Vidare 

omnämns Julia vid upprepande tillfällen som hora. Ett vanligt förekommande uttryck för hora 

som Billy använder är ”köpsexare”. Av vad som framgår anser Billy att ”Hon var den sortens 

kvinna som plågar alla respektabel männen”, vilket också kan förstås mot Billys syn på 

kvinnor för övrigt när han uppger att ”Kvinnorna är opålitliga!”. 

Billy uppger vidare att ”Hon var en fritänkare djävel[?]Gud makt på jorden. Han gillar inte att 

bli gäckad. Hon gäckades av alla[?]  Hon var gäcksam”. Vidare är den ondska som Billy 

tillskriver Julia kopplade till hennes påstådda beteenden som syndigt och Billy skriver.  

Hon har varit en ondsit igenom en människas kropp![---] Hon försökte ofta frestelse männen, [---] Hon 

uppmana alltid honom till förföra, hon är frestare[…..]som kötsligt och det är för mycket[…….]vilken 

slyna. Hon insisterat att gör allting som slyna, Hon är syndet [?] hon var en jäkel [?] och ondska. 



24 
 

 

Köttets lust är synden, syndens lön är döden 

I det följande framgår vad som händer dem som lever orättfärdigt; ”Den obarmhärtiga [?] 

ökensolen steket skoningslöst [?] alla dem som vågade trotsa rättvisan och kränka 

oanständigheten. Hon utnyttjade kvinnligheten för att jag trodde det var tvärtom”. Vidare 

fortsätter Billy med predikande ton. 

Att pryda [?] sig leder till fördärv[?]. Vi måste förneka allt[?] som leder bort från Gud-förföra som svag. 

Det är roten till allt ont[?]Köttets lust [?] är synden [?] syndens lön är döden och den är så grymma offer 

måst att träffas eller---hon det---! Då föraktar jag henne och den tid elle otur som samlade vi med henne. 

Hon var en hoppls[?] till bättre. Gud alltid skulle skydda ädliga [?] människor.  

Vidare uppger Billy i anteckningarna att ”Jag har dröjar så länge [?] väntat den här dagen på 

den här tiden. Gud hälsning på mig att gav mig den här gåvan[?] Jag har nog vetat i alla år-

vetat att dett skulle ske[?] vetat man ändå inte vetat”. Materialet är frikostigt och hade kunnat 

presenteras ytterligare. Bedömningen är att det centrala redan framkommit varför det kan 

passa att avsluta med Billys förmanande utläggning om att ”Vi måste som i början leva på 

heder och ära nu och resten av vårt liv framför Gud och oss och hela världen. Gud ger oss är 

sin föra [?] nåd är en realistiskt [?] för en klok och förståndig [?] man eller människa”. 
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6. ANALYS  

 

I detta kapitel presenteras analysen av resultaten som rubriceras utifrån religionsdefinitioner. 

Avsikten med analysen är inte att försöka klargöra vad som faktiskt har skett eller inte. Syftet 

är istället till att ge en teoretisk förklaring av bakomliggande faktorer samt hur religiös 

tillhörighet kan förstås ingå i en sådan process. Utifrån attributionsteorin är det 

gärningspersonens bakgrund som först står i fokus och därefter följer flera avsnitt som 

behandlar kringliggande faktorer. Analysen av förhören och anteckningarna görs i separata 

avsnitt. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av analysen. I kapitlet förekommer 

hänvisningar till religiösa doktriner som syftar till att visa att tankar och värderingar 

förekommer i dessa texter.  

 

6.1. Bakgrund - gemenskap och praktik 

Ur resultaten framgår att Billy förknippar sin barndom med religiös tillhörighet vilket tyder på 

en religiös socialisation som då utgör en kontextuell bakgrundsfaktor (Geels & Wikström, 

2006). Som bakgrundsfaktor hör i sammanhanget även mammans död som med all 

sannolikhet varit en betydande händelse i Billys liv och som troligtvis upplevts som mycket 

olycklig och negativ. Moderns död kan rimligtvis betraktas som medicinsk vilken kan 

innebära en kontrollförlust i enlighet med attributionsteorin (Geels & Wikström, 2006, s.119-

120). Här tolkas detta som att Billy sätter Gud i samband med faderns omsorg. Faderns roll är 

viktig för omsorg och i barndomen blir Billy insocialiserad i ett hederstänk genom sin pappa 

som vid tre tillfällen uppges ha försvarat familjens heder. Det framgår dock inte vad detta 

inneburit konkret. Wikan (2009) uppger att heder är ett begrepp med en variation av 

betydelser, dels som något positivt som ära och heroism och dels som något smärtfyllt. I 

Billys beskrivning förefaller det vara en blandning av de båda betydelserna även om det väger 

över åt det mer stolta. Wikan (2009) uppger att heder är ett manligt könat begrepp, kopplat till 

praktiken stämmer detta väl in i den bild Billy ger av heder kopplat till fadern. Heder och 

moral knyts samman med faderns roll i familjen samt den etniska och religiösa identiteten 

gemenskap (Lincoln, 2006). Samuelsson och Brattlunds (1996) uppgift om att religionen är 

primär för identiteten före etnicitet och nationalitet kan i det här fallet ifrågasättas utifrån att 

Billy uppger sin etnicitet först och därefter sin religiösa tillhörighet.  
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Att Billy uppger sig be fem gånger om dagen och därtill läser koranen, praktik (Lincoln, 

2006), svarar mot det som Esposito (2011) uppger vara en skyldighet mot Gud vilket ryms 

inom de fem pelarna. Också kan denna aktivitet betraktas som en kognitiv-lingvistisk faktor 

(Geels & Wikström, 2006) med en fysisk dimension eftersom det i den muslimska bönen, 

förutom recitation, även ingår en hög grad av kroppsliga rörelser. Att använda ett religiöst 

språk präglar tänkandet olika mycket beroende på i vilken utsträckning man använder språk 

och termer. Fem gånger om dagen kan betraktas som en relativt hög frekvens vilket medför 

att Billys religiösa tänkande har präglats i hög omfattning. Däremot får en viss reservation 

göras eftersom det inte framgår i vilken utsträckning Billy har läst koranen och inte heller 

vilka suror han har läst. 

 

6.2. Äktenskap som religiös praktik, institution, diskurs och gemenskap 

I avsnittet om religion framgår att äktenskap och sexualitet är en förening som sker i enlighet 

med Guds vilja (Heberlein, 2004), och enligt Samuelsson (2002) framstår äktenskapet i det 

närmaste som en religiös plikt. Äktenskapet som övergångsrit innebär enligt McGuire (2002) 

ett inträde i vuxenlivet. För Billy innebär äktenskapet att som man ta rollen som familjefar, en 

roll som han själv uppger innebär ett stort ansvar som försörjare och beskyddare av familjen. 

Billys äktenskap och familj kan tänkas vara av stor personlig betydelse på så vis att tillvaron 

blir meningsfull och kontrollerbar (Geels & Wikström, 2006). Äktenskapet utgör i Billys fall 

både en bakgrundsfaktor som en kontextuell faktor eftersom giftermål är en del av en delad 

gemenskap.  

Som familjefar anser Billy sig ha till uppgift att skydda familjen. Som institution (Jmf 

Lincoln, 2006) gör han detta bland annat genom att förbjuda frun att ha kontakt sin systers 

dåliga familj på grund av mannens alkoholism. Billys utsagor om att han undviker spelande 

och drickande människor sammanfaller med diskurs (Lincoln, 2006) i vad som uppges i tre 

passager i koranen (2:219, 5:90, 5:91). Här tolkas detta som att Billy har en vana att 

rättfärdiga sina handlingar och värderingar med stöd av moralbud hämtade från religiösa 

urkunder som på så vis utgör kognitiv-lingvistiska faktorer (Geels & Wikström, 2006). 

Uppgiften om Julias pågående pubertet vid adoptionen kan tänkas svara mot framtida 

äktenskapliga förväntningar. Wikan (2009) uppger att heder är kopplat till i synnerhet 

kvinnors sexualitet samt att en förekommande föreställning är att kvinnor inte har heder utan 

får den via män samtidigt som de upprätthåller hedern genom sitt beteende. I Billys utsaga 
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kan denna ärbarhet förstås som att Julia förväntas vara oskuld fram till ett möjligt äktenskap. 

Via Eldén (2003) framgår att det även gäller ryktet om sig och inte huruvida man faktiskt har 

kvar oskulden eller inte som är viktigt. Att Julia blir könsmogen kan alltså förstås som ökade 

förväntningar på att hon ska bete sig i enlighet med de religiösa föreskrifterna om sexualitet, 

eller kulturella ramarna om man så vill. En förväntning som håller på att äventyras med att 

familjen kommer till Sverige där, kvinnors rättigheter i sammanhanget kan förstås som att det 

inte är en vedertagen norm att vänta med sex tills man gifter sig eller att det inte ens är 

nödvändigt att gifta sig.  

Om Julias syster 

Omständigheten att Julias syster tidigare mördats av en manlig nära anhörig kan bland annat 

förstås mot att Billy tidigare i livet varit med om att fadern försvarat familjens heder. Mordet 

kan förmodas ha upplevts som negativt och blir på så vis en ytterligare socialisering in i ett 

hederstänk som kopplas till ett manligt dödande av nära anhöriga kvinnor. I sammanhanget 

utgör detta ytterligare en bakgrundsfaktor (Geels & Wikström, 2006). Synen på Julias syster 

beskrivs av Billy som en prostituerad efter att ha genomgått skilsmässa. Enligt Espositos 

(2011) uppgift ser Gud enligt en hadith skilsmässa som det mest förhatliga av det som är 

tillåtet. I Billys föreställningsvärld tycks kvinnor som är skilda bli betraktade eller få rykte om 

sig som prostituerade varur ett dödande förefaller vara legitimerad.   

Julias äktenskap  

Julias äktenskap kan betraktas som en religiös handling, diskurs, praktik, gemenskap och 

institution (Jmf Lincoln, 2006), genom det förbund som det utgör i enlighet med Guds vilja 

(Heberlein, 2004). Frieriet regleras också genom koranen och då bland annat i sura (4:25, 

4:29). Tonen i det Billy uppger kan uppfattas som energisk vilket tolkas som att Julias 

giftermål upplevdes som en positiv händelse (Geels & Wikström, 2006). Man kan anta att det 

bland annat har medfört att familjen inte längre behövde vara orolig för otillåtna sexuella 

relationer. Med ett genusperspektiv rekonstrueras kön och makt genom frieriet på så vis att 

män och deras familjer friar i första hand till respektive män. Kvinnan får inte vara med under 

själva frieriet och ställs under starkt socialt tryck att acceptera. Den bortgifta kvinnan 

underordnas på så vis männens (familjernas) vilja. Ett nekande kan innebära uteslutning och i 

värsta fall att den nekande dödas (Heberlein, 2004). Då det är mannen som friar är det 

kvinnan som tar en risk, svarar hon ja får hon hoppas att det är en bra man och svarar hon nej 

får hon hoppas att hon blir förskonad. Härur kan man undra huruvida Julia i det här fallet 
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upplevde att hon som kvinna hade några reella möjligheter att svara nej? Samtidigt är en 

sådan situation komplex eftersom fadern går i god för att dottern är ärbar och blir en bra 

framtida hustru, varför fadern är underställd de förväntningar som ställs på den blivande 

hustrun.  

 

6.3. Rykten och skilsmässa – diskurs, praktik, institution och gemenskap 

Under äktenskapet har Julia fått rykte om sig att ha varit otrogen. Utifrån Eldén (2003) 

framgår ryktet om sig som betydande vilket i det här sammanhanget kan vägas in på så vis att 

det faktiskt inte spelar någon roll om Julia har varit otrogen eller inte. Om ryktesspridning 

uttrycks det i koranen (33:58) som en synd att sprida falska beskyllningar om en troende. I 

sura 24:4 uttrycks å ena sidan att det medför straff att sprida falska rykten om äktenskapsbrott, 

å andra sidan uttrycks det att det krävs fyra vittnen för att ett rykte ska betraktas som sant. Att 

ha ett obefläckat rykte om sig blir på så vis sanktionerat av en gudomlig uppenbarelse, 

diskurs, som förvaltas av en mänsklig gemenskap och regleras inom institutionen (Jmf 

Lincoln, 2006). 

I samband med separationen och skilsmässan tycks familjerna ha utsett sina respektive 

företrädare. Något som inte är specifikt för islam men som ändå uttrycks i koranen (4:35, 

4:39) och på så vis kan även andras delaktighet i skiljemeningar i parrelationer ha en religiös 

innebörd.12 Utifrån vad som framkommer har Julias svåger, som institution (Jmf Lincoln, 

2006), i dessa sammanhang uttryckt dödshot mot Julia med hänvisning till dennes uppfattning 

om religionens praxis (sharia) i ett annat land. Det uttalade hotet kan med tanke på att Julias 

syster tidigare avrättats under liknande omständigheter betraktas som en mycket allvarlig och 

farofylld händelse. Billys uttalanden om att han som religiös ska prata med den skriftlärda 

svågern kan tolkas som såväl kognitiv-lingvistiska, som kontextuella faktorer (Geels & 

Wikström, 2006). Som det framgår är det ur Billys samtal med Julias svåger som misstroendet 

ifråga om den påstådda otroheten mot Julia väcks. Det är rimligt att anta att det är härur som 

Billy börjar göra religiösa attributioner där han tolkar allt kring Julia och hennes beteende 

som i förlängningen innebär att han ser sig tvungen att mörda henne. 

Då Billy uppger att han ber och läser koranen dagligen, praktik (Jmf Lincoln, 2006) är det 

rimligt att anta att han i någon mån söker moralisk vägledning i vad som är brukligt att göra 

                                                           
12 Att utse representanter är en sed som inte är specifikt islamskt. 
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(Esposito, 2011) i denna för honom svåra situation. I Julias beteende framstår det som att 

Billy efterhand i allt högre grad ser en äktenskapsbryterska som frestar och förför otillbörliga 

män. Bilden som Billy porträtterar av Julia påminner mycket om fresterskan i koranens 

Josefsura (12:24-30; 12:23-29) där den gifta kvinnan försöker förföra den rättroende Josef 

men blir påkommen med sin lögn av sin man. Det kan också påpekas att koranen (4:23; 4:27) 

uttrycker vilka relationer som är tillåtna och otillåtna.  

 

6.4. Bön, högtider och beteenden – diskurs, praktik, institution och gemenskap 

Av vad som framgår har Billy satt upp en slags religiös rehabilitering för Julia i syfte att hon 

ska bli en bra människa. Vad som tycks vara det egentliga motivet är att Julia åter skall bli 

ärbar och att mannen därigenom skall ta tillbaka henne. Ett motiv som känns igen i vad 

Esposito (2011) uppger om att Gud inte gillar skilsmässa och att det bästa är om paret går 

samman igen. Det förefaller som att Julia försökt att anpassa sig till Billys förmaningar om att 

leva som en kvinna ska leva enligt honom genom att bland annat börja be och läsa koranen. 

Det kan tänkas att hon ägnat sig åt bön för att finna tröst i den svåra situationen hon befann 

sig likväl som att hon avsåg att komma Billy närmare. Något som inte Billy verkar ha 

uppfattat utan istället vänt till det värre. Billy förefaller med hög självaktning (Geels & 

Wikström, 2006) avgöra vad som är att vara en rättroende människa. Härigenom 

sammanbinds definitionerna diskurs, praktik, institution och gemenskap (Jmf Lincoln, 2006). 

Av vad som framkommer förefaller uppfattningen om Julias olämpliga beteenden bli förstärkt 

under fastemånaden som på så vis utgör en kontextuell faktor för religiös attribution (Jmf 

Geels & Wikström, 2006). Fastemånaden faller under de fem pelarna i sharia (Esposito, 

2011). Under denna religiösa högtid är sexualitet ytterligare begränsad för den rituella 

renheten. Julias hår och hur hon för kroppen tycks utifrån Billys utsaga handla om något 

sexuellt. Utsagan liknar det som uttrycks i koranens sura 24:31 och 33:59, som handlar om att 

kvinnan skall vara anständig i offentliga sammanhang. Släpper man ut håret under 

fastemånaden förefaller det enligt Billy vara något mer förkastligt som särskiljer de rättroende 

från de icke-rättroende. Till sammanhanget hör att Billy förutsätter att andra ska tänka och 

värdera Julias beteende och därigenom honom och hans familj. De andra utgör med Wikans 

(2009) ord hedersgruppen till vilka Billy mäter sig med, vilket kan förstås som att han i 

situationen drabbas av skam för Julias omoraliska beteende.  
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Julia jämställs med sin syster 

Billy växlar mellan att nedvärderande omnämna Julia som otrogen till att stämpla henne som 

en hora. Till Billys uppfattningar bör påminnas om de bakgrundsfaktorer såsom Billys 

religiösa socialisation och den liknande historia som tidigare drabbat Julias syster. En tragedi 

som han tycks ha sett som legitimerad genom att hon framställts som en prostituerad efter 

skilsmässa. De nedvärderande omnämningarna som Billy gör motsvarar termer som återfinns 

i den äldre och den nyare svenska översättningen av koranen. I den nyare svenska 

översättningen av koranen omtalas äktenskapsbryterskan (24:2) och i den äldre översättningen 

är det skökan (24:2-3) som omtalas. Dessa brott är enligt utsagorna belagda med straff i form 

av våld och brukligt är att det också sker inför vittnen. Vidare så personifieras i texterna det så 

kallade brottet på så vis att sköka eller äktenskapsbryterska är något man är i definitiv 

bemärkelse, man är inget annat, man är bara det. Om kvinnan får sin heder via mannen kan 

parallellen till begreppen namus ses som slående, alltså något man är eller inte är. Det finns 

inga grader, ingen shirif (Jmf Wikan, 2009). På liknande vis personifierar Billy de beteenden 

han tillskriver Julia, Julia är en hora i definitiv bemärkelse.  

 

6.5. Hedersmord och religion - diskurs, praktik och gemenskap  

Som kontextuell faktor kan nämnas att Billy motidentifierar sig med de troende som besöker 

moskén, vilka inte verkar vara riktiga troende i Billys ögon. Sura 9:108 i koranen uttrycker att 

det är eftersträvansvärt att förrätta bönen i moskén. Det är inte orimligt att man som troende 

oavsett om man läser urkunder eller inte ser det som eftersträvansvärt att besöka den religiösa 

förrättningen. Det kan härur tänkas att Billy upplevt ett misslyckande över att inte själv 

besöka moskén. För att behålla en hög självaktning (Geels & Wikström, 2006) förklarar han 

sitt beteende genom yttre omständigheter, ”de är extremister”. I sammanhanget nämns 

hedersmord och sätts i samband med att gå i moskén och att vara troende vilket här tolkas 

som att Billy refererar hedersmord till något som religiösa gör. På så vis sammanbinds 

diskurs, praktik och gemenskap (Jmf Lincoln, 2006). 

Vidare uttrycks en attribution när Billy uppger att hans gärning att döda Julia handlar om att 

svara inför Gud, sina landsmän, sin religion och sin familj. Utifrån Geels och Wikström 

(2006) kan detta förstås som att Billy gör tolkningar av sina upplevelser och handlingar 

utifrån den information han har med sig. Utifrån sitt behov av att ha självaktning försöker han 

förklara och begripliggöra det inträffade i syfte att känna mening och skapa kontroll. Han 
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förklarar samtidigt sitt handlande som en följd av yttre omständigheter (Geels & Wikström, 

s.2006), i sitt misslyckande försöker han upprätthålla en hög självaktning. Att kunna höja 

huvudet inför den omgivande gemenskapen, Gud och religionen, stämmer väl in på det som 

Wikan (2009) benämner som namus, något man kan eller inte kan göra. Antingen kan man 

höja huvudet eller så får man sänka det, man kan inte gå med huvudet lite på sned. Det är med 

andra ord en inre känsla som skapas genom det Billy tror sig se i andras ögon, den yttre 

dimensionen. I det som uttrycks verkar det som att Billy genom gärningen har avvärjt denna 

för honom olyckliga omständighet vilket hos Wikan (2009) benämns som återupprättelse.  

Heder och mord – manligt könat begrepp 

I materialet framgår att mamman (Billys fru) är införstådd i samma värdesystem kring 

kvinnans sexualitet men att hon samtidigt inte tror att Julia har gjort sig skyldig till det 

påstådda brottet. Vidare framgår en kännedom om hedersmord. Mamman uttrycker en skam 

inför sin omgivning. För henne är mordet inte alls något återupprättande av någon heder som 

Billy tillskriver gärningen. På så vis kan hedern och mordet i det här fallet ses som en manligt 

könad praktik (Jmf, Wikan, 2009). Heder framställs av Billy som en mening med livet. Billy 

uppger att han i egenskap av far i familjen själv har beslutat och planerat gärningen till följd 

av att det är han som har blivit vanhedrad. Han hänvisar samtidigt till Julia som på så vis 

utgör en yttre omständighet vilket enligt attributionsteorin stämmer in på person med hög 

självaktning som förklaring på ett misslyckande (Geels & Wikström, 2006). Ett misslyckande 

som ur Billys situation kan förstås som att det är han som har gift bort Julia men att hon inte 

dög för mannen, likväl har han misslyckats med rehabiliteringen i syfte att få henne tillbaka 

till hennes man. Han har också utifrån sin förståelse av religionen misslyckats med att avstyra 

hela situationen i kommunikationen med Julias svåger. 

Gärningen uppger Billy sig har gjort för att svara inför Gud. Vid dödsbeskedet tackar han Gud 

för att hon genom hans gärning är död. Som troende och far uttrycker Billy sig stå i en sådan 

relation till Gud att han kan be denne att förlåta dotterns beteende. I sin höga självaktning är 

det inte han som behöver guds förlåtelse, eftersom det var han som var utsatt, istället är det 

dottern som behöver guds förlåtelse. Utan självinsikt om sin gärning är det kanske också ett 

uttryck för att det skulle kunna ha varit på ett annat vis. 
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6.6. Om förhören 

I resultaten framgår att Billy likväl som frun och sonen svär på den heliga skriften för att 

intyga sanningshalten i det som sägs. Utsagorna är intressanta på så vis att de visar på religiöst 

språkligt kapital (Geels & Wikström, 2006) samt den auktoritet som heliga skrifter (Esposito, 

2011) kan ha för troende människor. Samtidigt förutsätter ett sådant religiöst kodat språk att 

omgivningen är införstådda i samma eller liknande religiösa tankesystem. Något som 

familjens medlemmar är men inte förhörsledaren. Att Billy nämner kristna urkunder kan dels 

förstås som att han har kännedom om dem och dess innehåll, dels som att han försöker 

kommunicera med förhörsledaren utifrån premissen att denne förutsätts vara kristen och 

därigenom borde inse att det som sägs är riktigt och sant.  

Förhörsledaren kommunicerar i mindre omfattning kring religion men mer frekvent kring 

kultur. Kultur kommuniceras då som normer som något frånskilt från förhörsledarens egen 

kultur. Förhörsledarens kunskapssyn kring hedersmord kan förstås som något som människor 

med annan kulturell bakgrund praktiserar. Gärningen är utifrån förhörsledarens kompetens 

planerad kollektivt av andra nära anhöriga där den som utför gärningen inte själv är den som 

har fattat beslutet. Förhörsledarens kompetens svarar mot Brå:s definition (sidan 8 i denna 

uppsats) av hedersrelaterat våld vilken polisen utgår ifrån. Med en sådan definition faller 

Billys version om gärning utanför vad som betraktas som hedersrelaterat våld.  

 

6.7. Anteckningarna - diskurs, praktik, institution och gemenskap 

Billys religiöst språkliga kapital kommer till uttryck i anteckningarna och det kan tänkas att 

han översätter religiösa termer från koranen på sitt modersmål till svenska vilket kan innebära 

en ytterligare förstärkning av det religiöst präglade tänkandet (Geels & Wikström, 2006). Som 

handling utgör skrivandet av anteckningar praktik och diskurs där Billys egna tolkningar 

presumtivt utgör institution som han avser förmedla till en gemenskap (Jmf Lincoln, 2006). 

Kvinnans roll och förväntade beteende uttrycks utifrån en äktenskaplig norm. Julia är inte 

autonom utan är underställd äktenskapet och familjens förväntningar. Detta kan sägas 

motsvara den värld som för Billy är begriplig och eftersträvansvärd och som också är instiftad 

av Gud. Med ett dualistiskt tänkande blir avvikelser (Julias påstådda otrohet) kopplade till det 

onda och samtidigt ett brott mot Gud. Julia står i förbund med djävulen som hotar honom, 
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familjen och framtida generationer, kanske till och med hela samhället att hamna i kaos (Jmf 

Sky, 2009). Utifrån ett genusperspektiv är kvinnan å ena sidan underställd äktenskapliga 

förväntningar, å andra sidan förefaller hon ha makten att omkullkasta ordningen i världen. En 

manligt ställd ordning som hotar att omkullkastas. Som det framställs är Billys moraliska plikt 

som man att upprätthålla den gudomliga ordningen och försvara familjen, samhället och 

världen. Av vad som framgår i anteckningarna kring Julias beteende kan en parallell göras till 

scenariot från koranen (12:23-12:35) där den gifta kvinnan är en fresterska som försöker 

förföra Josef den rättroende, där mannen kommer på brottet, utfärdar straff och upprättar 

ordningen. I Billys versioner friskrivs mannen konsekvent, inklusive honom själv, mannen är 

ofelbar och oklanderlig, kvinnan är däremot i förbund med det syndiga, det onda, alltså är 

mannen offer för yttre omständigheter (Jmf Geels & Wikström, 2006). Billys uppgift om att 

”hon var en fritänkare djävul” kan tänkas betyda något i stil med hon var en självständig 

individ som hade ett eget liv, något som Billy kopplar till det onda, vilket inte är förenligt med 

den Gudomliga ordningen, äktenskapet. Billy rättfärdigar på så vis sitt handlande med en 

religiös diskurs. 

Språket och formen i anteckningarna har en tydlig religiöst doktrinär karaktär med en 

predikande ton. Delar kan kännas igen i religiösa källor, såväl i koranen som i Bibelns Gamla 

och Nya testamente. I båda dessa källor behandlas synd, guds lön och straff frekvent. Vid två 

tillfällen uppges att ”Jag tror på principen öga för öga” vilken är förekommande i tre passager 

i bibelns moseböcker (2 Mos. 21:24, 3 Mos. 24:20, 5 Mos. 19:21) men även i koranens sura 

5:45. Uttrycket ”syndens lön är döden” återfinns i den kristna bibeln, Romarbrevet (6:23) och 

om Billy med hänvisning till det citatet uttrycker Julias dödsdom så uttrycks också i 

påföljande mening att Billy som ädlig skyddas av Gud. Sammantaget kan det förmodas att 

Billy har gjort en religiös tolkning som innebar att gärningen för honom var legitimerad av 

Gud.  

Billys nära band till Gud uttrycks och det förefaller som att han vill att världen ska få ta del av 

denna ädla sanning som Gud har gett oss människor i gåva. En tolkning som här görs är att 

Billy ser tragedin som negativ (Jmf Geels & Wikström, 2006) men som ändå var av Gud 

given och därigenom något gott. Julias brott mot Gud och det straff hon fick blir på så vis en 

väckarklocka för världen och en möjlighet för Billy att ge sin version av sanningen.  
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6.8. Sammanfattning av analys 

Analysen visar förutom det explicita som kommuniceras under förhören, även att det implicit 

hänvisas till olika religiösa källor som sätts i samband med gärningen likväl som det 

bakomliggande motivet kring äktenskapliga förväntningar. Härigenom sammanbinds religion 

som; institution, diskurs, praktik och gemenskap.  

Vidare visar analysen att en betydande faktor i Billys religiösa tolkning utgörs av den länk 

mellan institution, diskurs och gemenskap som Julias svåger utgör när denne hänvisar till 

sharia, Guds heliga lag, som i hans tolkning sätts i samband med dödandet av de som inom 

religionen betraktas som otrogna inom äktenskap. Till detta hör viktiga bakgrundsfaktorer 

som sammankopplar den religiösa identiteten med heder och mord på nära anhöriga kvinnor. 

Urkunder i samband med bön och recitation som diskurs och praktik har utgjort kognitiv-

lingvistiska faktorer som spelar en betydande roll i hur Billy under attribution uppfattar, 

värderar och identifierar sig med omgivningen. Genom sitt anspråk på att vara rättroende med 

de rätta tolkningarna kan Billy i sig ses som religiös institution sammanbundet med diskurs, 

praktik och gemenskap.   

Religion som praktik utgörs förutom av bön och recitation även av omständigheten att Billy 

valt att utföra gärningen under en för religionen viktig offerhögtid. De artiklar (bönematta och 

radband) som Billy innan mordet har packat ner och tagit med sig till polisstationen 

sammanbinder praktik och diskurs genom att Billy under sitt långa fängelsestraff kan fortsätta 

be Gud att förlåta dottern för det han uppger att hon gjorde. 
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur eller på vilka vis religion begreppsmässigt 

kommuniceras i ett rättsfall samt vilken betydelse religion kan tänkas ha i beslutprocess och 

genomförande av ett hedersmord. Frågorna som denna uppsats haft för avsikt att besvara och 

diskutera är; Hur kan religiös tillhörighet förstås medverka i beslutsprocessen att mörda en 

nära anhörig? Hur kommuniceras begreppet religion i förhållande till hedersmord under 

förhören med gärningsmannen, samt i anteckningarna? Vad innebär åtskiljandet mellan 

begreppen religion och kultur där hedersmord förklaras med det senare? 

Tidigare studier pekar på att hedersmord primärt inte har att göra med religion utan är något 

kulturellt, alternativt strukturellt (Se exempelvis, Kurkiala, 2005; Ritzén, 2010; Wikan, 2009). 

I föreliggande studie framgår att en sådan förståelse innehas av förhörsledaren som tycks utgå 

ifrån den definition som brottsförebyggande rådet (2012) utgår ifrån. En förståelse som går 

emot gärningsmannens uppgifter där denne själv anger religiösa motiv till gärningen vilka 

anknyts till äktenskapliga normer i relation till synen på kvinnan. Frågan man kan ställa sig är 

huruvida det är rimligt att påstå att det är kulturellt och inte religion även om personen själv 

uppger religiösa motiv?  

Till saken hör att med den kulturnära definition som bland annat polisen och 

brottsförebyggande rådet (2012) använder är mordet på Julia inte helt att betrakta som ett 

hedersmord eftersom en förutsättning är ”att förtrycket av den målsägande är kollektivt 

[vilket] innebär att det finns flera gärningspersoner eller att andra än gärningspersonen aktivt 

förtrycker målsägande” (Brottsförebyggande rådet, 2012, s.10). Det primära i en utredning 

förefaller vara att vissa begreppsmässiga premisser är uppfyllda och att det Billy uppger som 

hedersmotiv i det här fallet förefaller vara sekundärt.  

Tidigare studier har också visat på att hedersmord inte är förenligt med sann religion. Med ett 

essentialistiskt religionsbegrepp kommer Dogán (2011) fram till att hedersmord inte är 

förenligt med sann islam utan är istället en företeelse som sker genom misstolkningar och 

kulturell påverkan. Ett liknande apologetiskt resonemang för Muhammad (2001) som i 

jordansk kontext ser hedersmord uppkommen ur tribalism samt en västlig påverkan på den 

jordanska rätten. Frågan om hedersmord och religion tycks således handla om vad som är den 

sanna religionen och vem som har auktoritet att avgöra detta. Religion förefaller hos de 

ovanstående vara något som kräver en rätt tolkning (av en lärd elit) av källorna vilket är något 
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som individen i allmänhet inte förväntas kunna göra. Vad som framgår av Svenssons (2001) 

kritiska kommentar till Muhammads slutsatser är att val av källor och tolkningar konstruerar 

en bild som passar in på en apologetisk diskurs som ingår i en konfessionellt präglad debatt 

kring hedersmord. Härur framstår det som att hänvisningar till religion alltid riskerar att 

framstå som godtyckliga eftersom det alltid finns risk att någon källa utelämnats eller att det 

kan tolkas på något annat vis. Utgångspunkten i den här studien är att religion (oberoende av 

vilken) är något som utgår ifrån individens egna upplevelser, tolkningar och föreställningar. 

Föreliggande studie vänder sig inte emot att företrädare för religioner tar avstånd ifrån 

hedersmord och annat förtryck. Däremot innebär ett avståndstagande lätt att religion helt 

friskrivs vilket står i kontrast till resultaten i denna studie. Å ena sidan bygger föreliggande 

studie på endast ett fall varför resultatens generaliserbarhet är tveksam, å andra sidan innebär 

resultaten av detta enda fall att det blir svårt att hävda att hedersmord aldrig handlar om 

religion. Det senare förutsatt att studien stämmer varför det är på sin plats att diskutera 

studien.  

Empirin i denna studie utgörs av ett nedskrivet utredningsmaterial där gärningsmannens 

uppgifter är det centrala objektet för tolkning. En brist med att analysera text är att den 

situationella kommunikationen utelämnas. Hade en sådan tillgång varit möjlig är det dock 

rimligt att anta att resultaten snarare hade förstärkts än försvagats. Analysen av det empiriska 

materialet har gjorts utifrån attributionsteorin med avsikt att förklara möjliga faktorer som 

inverkar vid religiös attribution. Teorin är väl beprövad inom psykologin och kan därigenom 

anses tillförlitlig. Avsnittet om religion utgör en svaghet eftersom religion där framställs som 

alltför enhetlig. Inom religioner förekommer en variation av riktningar och traditioner som 

också skiljer sig över nationella och etniska gränser men också över tid. I det som tillskrivs 

det religiösa kollektivet faller det ändå någonstans ner på en individ som antingen gör sina 

egna tolkningar eller väljer att följa andras tolkningar.  

Inom den för det här fallet specifika religionen anges fyra källor för den religiösa 

tolkningstraditionen. I den här studien har hänvisningar till i huvudsak en källa gjorts utifrån 

att det är den som gärningsmannen säger sig ha läst. Det framgår inte vilka avsnitt av denna 

källa som personen har läst varför hänvisningarna inte är direkta och förefaller vara 

spekulativa. Vad som väger upp är dock att avsikten har varit att visa på att tankarna och 

värderingarna förekommer inom religiösa doktriner och att de utgör ett möjligt stöd för 

uppfattningar och tolkning. Men det bärande stödet i denna studie är trots allt att 

gärningsmannen själv uppger religiösa motiv och inte hänvisar till några andra orsaker. 
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Denna studie har utgått ifrån en religionsdefinition som innefattar diskurs, praktik, institution 

och gemenskap (Lincoln, 2006) och analyserat ett rättsfall utifrån attributionsteorin. 

Härigenom har denna uppsats bidragit till kunskapsproduktionen genom att föreslå hur 

religion kan förstås i ett enskilt fall. Därtill har denna studie bidragit genom att 

religionspsykologiskt påvisa hur en religiös tolkningsprocess kan förstås inverka i det 

specifika fallet. Ytterligare forskning inom detta område skulle kunna fokusera på hur 

kognitiv-lingvistiska faktorer spelar in på individ och gruppnivå. Rollteorin kan förslagsvis 

fungera som kompletterande teoretisk instrument till attributionsteorin. Undersökningar kan 

då även gälla misshandel, hot och annat förtryck. Ytterligare studier kan även innebära att 

flera fall där gärningspersoner med olika religiösa bakgrunder jämförs.   
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