
Nationella kompetensteamet mot 
hedersrelaterat våld och förtryck



Skärpt lagstiftning 1 juli 2020



”När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck är kontrollen av flickors och kvinnors
sexualitet central och starkt knuten till kollektivet. I hederstänkandet står föreställningar om
oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses som avhängigt flickors och
kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Detta förhållande kan vara mer eller mindre
uttalat och kontrollen kan sträcka sig från vardagliga former av begränsningar i flickors och
kvinnors liv som berör exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som
utbildning, jobb och giftermål och skilsmässa. I sin mest extrema form resulterar
hederstänkandet i hot om våld och våld, inklusive dödligt våld. Det hedersrelaterade våldets
kollektiva karaktär innebär att det kan finnas fler förövare av båda könen och att offren kan
vara både kvinnor och män samt flickor och pojkar. Det kan också innebära att våldet
sanktioneras av familjen och den närmaste omgivningen, även av andra kvinnor.”

Hedersrelaterat våld och förtryck:
Definition  enligt regeringens skrivelse2007/08:39



Polismyndighetens och Åklagarmyndighetens
definition (1 januari 2020)

Hedersrelaterad brottslighet är brott som helt eller delvis begåtts för att bevara
eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps
anseende utifrån en föreställning om heder.



• Männens kontroll av flickors och kvinnors sexualitet.
• Flickans oskuld är helt central. Flickan ska vara oskuld vid äktenskapets ingående 

och pojken ska gifta sig med en oskuld.
• Kvinnor har en roll i att reglera och bevaka flickors och kvinnors beteenden; kontroll 

och begränsningar.
• Det ligger kollektiva beslut bakom bestraffning eller åtgärder för att upprätthålla 

acceptabla normer, värderingar och beteenden.
• Både män och kvinnor är potentiella gärningspersoner. Släkten och familjen kan 

återfå hedern genom att bestraffa den som har vanhedrat dem.
• Det är familjen som bestämmer vem  den unge  ska gifta sig.

Barnäktenskap och tvångsäktenskap är en form av  
hedersrelaterat våld och förtryck



• Utreseförbud
• Barnäktenskapsbrott
• Straffskärpningsgrund



Utreseförbud 



Utreseförbud 
Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
dels att 1, 34, 35, 37, 39, 40 och 41 §§ ska ha följande lydelse….
dels att rubriken närmast före 44 § ska lyda ”Straff”
dels att det ska införas tio nya paragrafer, 31 a–31 i och 45 §§, och närmast före 31 a § en ny 
rubrik av följande lydelse….

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga



Utreseförbud 
Härigenom föreskrivs i fråga om passlagen (1978:302)  
dels att nuvarande 7 a § ska betecknas 7 b §
dels att den nya 7 b, 8, 12 och 18 §§ ska ha följande lydelse…
dels att det ska införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse…

Passlag



Utreseförbud
• Utreseförbudet regleras i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52)
• Om det finns en påtaglig risk för att någon som är under 18 år förs utomlands eller lämnar
Sverige i syfte att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas
kan socialtjänsten ansöka om utreseförbud

• Möjligheten att meddela utreseförbud är inte beroende av om möjligheten till frivilliga
insatser först har uttömts av socialtjänsten.

• Barnets samtycke eller medverkan ska inte hindra beslut om utreseförbud



Utreseförbud
• Beslut om utreseförbud fattas av förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden. I
brådskande fall kan socialnämnden besluta om ett tillfälligt utreseförbud.

• Tillfälligt undantag från utreseförbud kan medges, dock endast om det inte finns någon risk
med resan.

• Muntlig förhandling och offentligt biträde
• Ett utreseförbud eller ett tillfälligt utreseförbud medför passhinder, passåterkallelse och
spärrmarkering

• Den som för ut ett barn ur landet i strid mot ett utreseförbud kan straffas.



Utreseförbud

Information från polisens hemsida: Ändringar i passlagstiftningen 1 juli
Den 1 juli infördes flera ändringar i passlagstiftningen för att skydda barn mot hedersrelaterad 
brottslighet.
Om socialtjänsten bedömer att det finns en påtaglig risk att ett barn kommer lämna Sverige för 
att ingå äktenskap eller könsstympas ska förvaltningsdomstol eller, i brådskande fall, en 
kommunal nämnd fatta beslut om att barnet ska få ett utreseförbud eller ett tillfälligt 
utreseförbud. Ett barn behöver inte vara svensk medborgare för att ett utreseförbud ska kunna 
utfärdas.
Domstolarna/nämnderna ska genast skicka sina beslut till Polismyndigheten som kommer 
registrera utreseförbudet. Beslutet skickas till registrator.kansli@polisen.se
Utreseförbudet innebär att barnet inte kan få ett pass. I de fall då barnet har ett giltigt pass 
kommer Polismyndigheten återkalla passet (spärra passet)”. 

Se även Socialstyrelsens meddelandeblad

mailto:registrator.kansli@polisen.se


Viktigt att ha med sig:

Utreseförbudet är ett verktyg av många i arbetet med att skydda barn. 
Arbetet vid sidan av ett utreseförbud är av minst lika stor vikt. 

Att barn får det stöd, hjälp och skydd som de har rätt till – på kort och lång sikt. 



Barnäktenskapsbrott 



Barnäktenskapsbrott 
Härigenom föreskrivs att 4 kap. 4 c, 4 d och 10 §§ (barnäktenskapsbrott) och 29 kap. 2 §
(straffskärpning)  brottsbalken ska ha följande lydelse….

Brottsbalken



4 c § Den som, i annat fall än som avses i 1 a §, genom olaga tvång eller utnyttjande av 
utsatt belägenhet förmår en person att ingå ett äktenskap som är giltigt i den stat där det 
ingås, i den stat enligt vars lag det ingås eller i en stat i vilken minst en av makarna är 
medborgare eller har hemvist döms för äktenskapstvång till fängelse i högst fyra år.
Detsamma gäller den som på sätt som anges i första stycket förmår någon att ingå en 
äktenskapsliknande förbindelse, om den ingås enligt regler som gäller inom en grupp och 
som 

1. innebär att parterna betraktas som makar och anses ha rättigheter eller skyldigheter i 
förhållande till varandra, och 

2. innefattar frågan om upplösning av förbindelsen.
(forts)

4 kap 4c § Brottsbalken (efter 1/7 2020)

Lagen om äktenskapstvång 



4 kap 4c § Brottsbalken
Följande stycke läggs till i slutet av paragrafen:
”Den som begår en gärning som avses i första eller andra stycket mot en person som inte har
fyllt arton år, döms för barnäktenskapsbrott till fängelse i högst fyra år. För barnäktenskapsbrott
döms också den som i annat fall förmår eller tillåter en person som inte har fyllt arton år att
ingå ett äktenskap som är giltigt på sätt som anges i första stycket eller en äktenskapsliknande
förbindelse enligt vad som anges i andra stycket. Detta gäller även om den som begår en sådan
gärning inte haft uppsåt till men varit oaktsam beträffande omständigheten att den andra
personen inte fyllt arton år”.

Barnäktenskapsbrott



Barnäktenskapsbrott
• Det straffbara området utvidgas när brottet riktas mot någon som inte har fyllt 18 år.
• Det ställs inget krav på olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet, utan det är för
straffansvar tillräckligt att gärningspersonen förmår eller tillåter barnet att ingå ett
äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse.

• Gäller även den som inte haft uppsåt men varit oaktsam rörande att den andra personen inte
har fyllt 18 år. Oaktsamhetsansvar i förhållande till målsägandens ålder.

• Även den som gifter sig med ett barn kan ha förmått barnet till äktenskap. Dessutom kan
vigselförrättare straffas, beroende på vilken roll denne har haft.



Barnäktenskapsbrott
• Även försök, förberedelse och stämpling till barnäktenskapsbrott är straffbart.
• Barnäktenskapsbrott och försök till detta brott är undantaget från kravet på dubbel
straffbarhet.

• Barnäktenskapsbrott är ett allvarligt brott som kan ge upp till fyra års fängelse.
• Vilseledande till barnäktenskapsresa kriminaliseras. Brottsbeteckningen ändras till
vilseledande till äktenskapsresa. Fängelse i högst två år



Viktigt att ha med sig

Med den nya lagen stärks barnperspektivet. 
Man lyfter ansvaret från barnet och lägger istället fokus på vårdnadshavares ansvar att skydda sitt 

barn från äktenskap.
Det är vårdnadshavares ansvar att förhindra att barn ingår äktenskap. 

Barnäktenskap sker inte bara i utlandet utan även här i Sverige. 



En särskild straffskärpningsgrund 
för brott med hedersmotiv



Straffskärpningsgrund 29 kap 2 §
Som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan av vad som 
gäller för varje särskild brottstyp, särskilt beaktas….

10. om ett motiv för brottet varit att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts 
eller annan liknande grupps heder. 

Brottsbalken



En särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv

• Särskild straffskärpningsgrund i 29 kap. brottsbalken
• Straffvärdet för ett brott ska bedömas högre om heder har varit ett motiv för brottet
• Straffskärpningsgrunden träffar alla brott, oavsett typ av brott.
• Man ska se särskilt strängt på brottet om det har skett med ett hedersmotiv.

• Utredning Straffansvar för hedersrelaterat våld och förtryck om bland annat en
särskild brottsrubricering. Redovisas 30 september 2020.



Viktigt att ha med sig

Lagar i sig inte är effektiva om det inte finns yrkesverksamma som använder sig av dem. 

Parallellt med brottsutredningar finns ett arbete att göra som är av minst lika stor vikt. 
Ett ansvar som ligger på oss yrkesverksamma är att gå in med rätt insatser före, under och efter 

ett eventuellt brottmål – för att möta den utsattas behov av stöd och skydd. 
Vi måste också arbeta förebyggande för att förhindra utsatthet – i ett så tidigt skede som möjligt. 



Vad innebär den skärpta 
lagstiftningen för min verksamhet? 



Vad har jag för utökade 
möjligheter i och med den skärpta 

lagstiftningen? 



• Grov fridskränkning, misshandel, hot, tvång, 
ofredande, olaga förföljelse, kränkande 
fotografering, våldtäkt, människorov, 
människohandel, mord etc. 

Motivet avgör om det är ett hedersrelaterat brott! 
Utom avseende:
• Äktenskapstvång och
• Barnäktenskapsbrott BrB 4 kap. 4 d §
• Vilseledande till äktenskapsresa,  BrB 4 kap. 4 d §
• Könsstympning, Lag (1982:316) med förbud mot 

könsstympning av kvinnor.

Aktuella brott



4 d § Den som, i annat fall än som avses i 1 a §, genom vilseledande förmår en person 
att resa till en annan stat än den där han eller hon bor, i syfte att personen ska utsättas för 
en sådan gärning som anges i 4 c §, döms för vilseledande till äktenskapsresa till fängelse 
i högst två år. 

Vilseledande till äktenskapsresa 4 kap 4 d § Brb



1. Människohandel
2. Äktenskapstvång
3. Försök till äktenskapsvång
4. Vilseledande till äktenskapsresa
5. Förberedelse till äktenskapstvång
6. Utreseförbud

Bestämmelsernas inbördes förhållande



1 § Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma 
andra bestående förändringar av dem (könsstympning) får inte utföras, oavsett om 
samtycke har lämnats till ingreppet eller inte. Lag (1998:407)

2 § Den som bryter mot 1 § döms till fängelse i lägst två och högst sex år.
yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra bestående 
förändringar av dem (könsstympning) får inte utföras, oavsett om samtycke har 
lämnats till ingreppet eller inte. Lag (1998:407)

2 § Den som bryter mot 1 § döms till fängelse i lägst två och högst sex år.

Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor



Är brottet med hänsyn till omständigheterna mindre grovt, döms till fängelse i 
högst fyra år.

Är brottet grovt, döms till fängelse i lägst fem och högst tio år. Vid 
bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om 
könsstympningen är särskilt omfattande eller om gärningen har orsakat livsfara 
eller allvarlig sjukdom eller om gärningsmannen i annat fall har visat synnerlig 
hänsynslöshet.

forts. könsstympning



• En person kan dömas för brott även om brottet begåtts utomlands
• Handlingen behöver inte var kriminaliserad i det andra landet
• Förberedelse, försök och stämpling är också straffbart

Könsstympning, äktenskapstvång och barnäktenskapsbrott



Utredning  
Ärendehandläggning

Samverkan





• Komplexa ärenden
• Flera potentiella gärningsmän
• Lojaliteten till gruppen (familjen, släkten, klanen)
• Planeringen (gemensam utsaga, undanröjda bevis)

Utmaningar



Beakta att det kan röra sig om ett brott med hedersmotiv

• Försvunnen person
• Suicid
• Olyckor



• Kommunicera hedersmotivet eller misstanken om detta 
• Lämna förhöret (brottsutredningen) till polisen
• Samverka från start (skola, socialtjänst, polis, UD, åklagare, ideella)
• BOPS Polisens brottsoffer och personsäkerhetsgrupp – hot och 

riskbedömning, behov av skyddsåtgärder. 
• Sakkunnig 

Polisanmälan / utredning



Förhör /utredning (ej uttömmande)

• Målsägandebiträde/särskild företrädare ska utses och närvara vid förhör hos 
polisen

• Kan stödperson närvara vid förhör
• Undvik begreppet heder
• Avsätt tid
• Gå på djupet om familj och traditioner
• Vem bestämmer i viktiga frågor? Kontroll/makt?
• Val av partner? Pojk/flickvän/äktenskapspartner?
• Finns det något du vill göra men inte får? Måste göra men inte vill?



Förhör / utredning forts.

• Regler i familjen? Lika för alla? Om man bryter mot dem?
• Finns det exempel från familjen /släkten?
• Oklara dödsfall?
• Förekomst av suicidtankar/planer/uppmaningar?
• Ansvarsfördelning i familjen?
• Bestraffningar? Vem får/bör utdela bestraffningar?
• Förhörspersonens roll? 
• Viktigt att förhör med misstänkta och vittnen hålls koordinerat 



Förhör / utredning forts.

• Ta reda på hur målsägande (den utsatta) vill bli kontaktad
• Förklara processen och planera/informera om nästa steg
• Åklagarledda ärenden, efterfråga specialistkompetens
• Kryssruta för hedersmotiv i polisens avrapporteringssystem Durtvå
• Särskilda kontaktpersoner i polisens kompetensnätverk
• Använd stödtelefonen



Kom ihåg

Lagar i sig inte är effektiva om det inte finns yrkesverksamma som använder 
sig av dem. 

Parallellt med brottsutredningar finns ett arbete att göra som är av minst lika 
stor vikt. 

Ett ansvar som ligger på oss yrkesverksamma är att gå in med rätt insatser 
före, under och efter ett eventuellt brottmål – för att möta den utsattas behov 

av stöd och skydd. 
Vi måste också arbeta förebyggande för att förhindra utsatthet – i ett så tidigt 

skede som möjligt. 



Vid frågor är ni välkomna att kontakta mig

Anneli Moini, sakkunnig
anneli.moini@lansstyrelsen.se

010-2235300




