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JÄMSTÄLLDHETSPOLITIKEN

Övergripande mål

Kvinnor och män ska ha samma makt 

att forma samhället och sina egna liv.



DE JÄMSTÄLLDHETSPOLITISKA DELMÅLEN



JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETEN

• Förvaltningsmyndighet för frågor som rör jämställdhetspolitiken. 

• Ska arbeta med uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd 

i syfte att nå de jämställdhetspolitiska målen.

• Ska bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och 

ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

• Ska löpande bistå regeringen i jämställdhetspolitiska frågor.



MYNDIGHETENS UPPGIFT

• följa och analysera utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen

• främja ett systematiskt, sammanhållet och effektivt genomförande av 

jämställdhetspolitiken på alla nivåer i samhället

• stödja statliga myndigheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering 

och med att nå de jämställdhetspolitiska målen

• främja samordningen av jämställdhetspolitiska insatser

• samla och sprida kunskap baserad på forskning och beprövad erfarenhet

• pröva frågor om statsbidrag 

• internationellt arbete inom området 



EN NATIONELL STRATEGI FÖR ATT 
FÖREBYGGA 
OCH BEKÄMPA MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

• Ett utökat och verkningsfullt förebyggande 

arbete mot våld

• Förbättrad upptäckt av våld och starkare 

skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och 

barn 

• Effektivare brottsbekämpning

• Förbättrad kunskap och metodutveckling 



OM HEDER I STRATEGIN
• Våld mot kvinnor och flickor i nära relationer kan vara extrema yttringar av 

närståendes normer kring heder. Till sådana normer hör uppfattningen att en 
familjs rykte och anseende är avhängigt kvinnliga familjemedlemmars kyskhet 
och oskuld samt deras faktiska och påstådda beteende i förhållande till dessa 
ideal. 

• Kontroll av kvinnor och flickor i hederns namn sträcker sig från begränsningar i 
vardagen i fråga om klädsel, umgänge och fysisk rörelsefrihet till styrning av 
val beträffande utbildning, jobb, äktenskap och skilsmässa. Även unga män kan 
bli gifta mot sin vilja. Hbtq-personer kan betraktas som hotande mot familjens 
heder och utsättas för liknande kontroll, påtryckningar och våld. 

• Flera män och kvinnor kan vara involverade i att planera, besluta, sanktionera 
och utöva hedersrelaterat våld och förtryck. Detta innebär bl.a. att enskilda 
familjemedlemmar kan uppleva en stark plikt att utföra, eller medverka till, 
våldshandlingar. Både kvinnor och män som försvarar den som är utsatt kan 
straffas för det och själva vara utsatta på olika sätt. 



HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK

• Främja  utvecklingen av förebyggande insatser mot 
hedersrelaterat våld och förtryck

• Synliggöra och motverka hedersrelaterat våld och förtryck med 
inriktning på nationell kunskapsutveckling och strategiska 
övergripande frågor 

• Två särskilda regeringsuppdrag om förebyggande arbete

• HRV ingår i myndighetens olika uppdrag

Samverkan sker med olika myndigheter kontinuerligt



HRV ÄR BROTT MOT MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETER OCH SVENSKA LAGAR
FN:s konventioner

• Kvinnokonventionen (CEDAW)

• Barnkonventionen (ska bli lag i Sverige 2020)

• Europarådets Istanbulkonvention

• EU:s brottsofferdirektiv

• Svenska lagar som BrB, t.ex. misshandel, grov kvinnofridskränkning, 
olaga hot, äktenskapstvång, könsstympning av flickor.

Bestämmelser i FB, SoL, LVU, Skollag, Hälso- och sjukvårdslag m.fl.



REGERINGENS DEFINITION 
AV HEDERSRELATERAT VÅLD 
OCH FÖRTRYCK

: 

”Hedersrelaterat våld och förtryck liksom mäns våld mot kvinnor 
generellt, har sin grund i kulturella föreställningar om kön, makt och 
sexualitet. 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. Kontrollen 
kan sträcka sig från begränsningar i vardagen som rör exempelvis 
klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, 
jobb, giftermål och skilsmässa. Det är inte ovanligt att kontrollen 
utvecklas till hot om våld och våld och ibland dödligt våld. Pojkar 
samt homosexuella, bisexuella och personer med 
könsöverskridande identitet och uttryck kan också drabbas.”

(Reg. skr. 2007/08:39 s 12-13)



INSATSER FRÅN REGERINGEN -
BAKGRUND
• 2003 uppdrag till myndigheter mot HRV. Länsstyrelserna utbildning, stöd, bidrag.  

• Regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat 
våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (Skr 2007/08:39).

• Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja (skr. 
2009/10:229). Åtgärder till olika myndigheter.

• Regeringen satsade 2007-2010 drygt en miljard kronor för att förbättra det 
förebyggande arbetet, öka skyddet och stödet till personer som utsätts, höja 
kvaliteten och effektiviteten i rättsväsendet, utveckla insatser riktade till personer 
som utövar våld, öka samverkan mellan olika myndigheter och stärka 
kunskapsutvecklingen



TIDIGARE SATSNINGAR EX.
• Ungdomsstyrelsen 2009. Gift mot sin vilja. 70 000 unga (16-25 år) får inte välja partner. 

• Nationell tillsyn 2009 (socialtjänsten).

• 2009-2012 fortsatta satsningar till myndigheter för att stärka kunskapen, utbildning m.m.  

• Nationella kompetensteam mot hedersrelaterat våld och förtryck 2013 (Lst Östergötland)

• Nationell Tillsyn 2014 - Hälso- och  sjukvården, kvinnojourer och socialtjänsten

• Socialstyrelsens föreskrifter för socialtjänst och hälso- och sjukvården om våld i nära 
relationer SOSFS 2014:4

• Socialstyrelsen Handbok Våld, utbildningsmaterial om HRV Vänd dem inte ryggen 2014

• 2014-2015 uppdrag mot könsstympning(Socialstyrelsen och Länsstyrelsen Östergötland) 

• 2016-2018 Fortsatta satsningar till myndigheter mot HRV- Nationell samling, lagstiftning



UTREDNINGAR SOU 
• SOU 2012:35 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap

• 2012-2014 Nationell samordnare mot våld i nära relationer

• SOU 2014:49 Våld i nära relationer – ett folkhälsoproblem 

• SOU 2014:71 Ett jämställt samhälle fritt från våld 

• Utvärdering av regeringens satsningar 2010-2014 

• SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och 
hedersrelaterat våld och förtryck

• SOU 2015:86 Mål och myndighet - En effektiv styrning av 
jämställdhetspolitiken

• Skr 2016/17:10 Regeringens skrivelse Makt, mål och myndighet 

• Kap. 5 Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor







RAPPORTER OCH KARTLÄGGNINGAR HRV

• Flera rapporter och kartläggningar visar på ökning av hedersrelaterat 
våld och förtryck och för många en stor utsatthet för våld

• Brister i myndigheternas arbete

• Länsstyrelsens Östergötlands årsrapport 2018

• Storstadskartläggningarna (Göteborg, Malmö, Stockholm) Örebro Universitet

• Uppsala kommun (TRIS) 

• Det är mitt liv! Stiftelsen Allmänna Barnhuset 

• Socialstyrelsen (nationell)



HRV OCH BRISTER

• Stora skillnader i kunskap på myndigheter  

• Problematik och utsatthet synliggörs inte

• Alla får inte det stöd, skydd och vård de har rätt till och behov av

• Förebyggande arbete brister eller saknas

• Glapp mellan lagar och rättigheter och verkligheten för utsatta

• Befintlig lagstiftning tillämpas inte 

• Fara för rättssäkerheten 

• Chefers ansvar för prioriteringar!



STIFTELSEN ALLMÄNNA BARNHUSET

• Samband mellan ofrihet och utsatthet (Våld mot barn, 2017)

• Undersökningen visar bland annat att de elever som inte får välja sin 
egen partner  oftare är utsatta för flera olika former av barnmisshandel. 

Det handlar om:

• fysisk och psykisk misshandel, 

• att bevittna våld mot en förälder, 

• sexuella övergrepp och 

• försummelse.



DET ÄR MITT LIV!

• 88 procent hade utsatts för någon form av barnmisshandel under 
uppväxten jämfört med 42 procent bland övriga ungdomar.

• 46 procent hade varit utsatta för minst tre former av misshandel. 
Motsvarande siffra bland övriga ungdomar var 8 procent.

• 22 procent hade utsatts för sexuella övergrepp av en vuxen person, 
jämfört med drygt 8 procent bland övriga ungdomar.

• Var femte av dessa barn har mått så dåligt att de försökt ta sitt eget 
liv.



GÖTEBORG (STORSTADSKARTLÄGGNINGEN)

• Totalt har cirka 6 000 niondeklassare i Stockholm, Göteborg och Malmö svarat på 
enkät, varav 1 400 i Göteborg.

• 8 procent av Göteborgs niondeklassare lever i en familj där våld används för att 
kontrollera och skydda familjens och släktens rykte. 13 procent av 
niondeklassarna är utsatta för oskuldsnormer, dvs får inte välja partner själv och 
krav på att  vara oskuld tills man gifter sig. 

• De barn som lever med hedersnormer är betydligt mer utsatta för våld inom 
familjen än de som inte gör det. Av de niondeklassare som inte lever med 
hedersnormer alls, hade 10 procent någon gång utsatts för våld, kränkningar eller 
kontroll av någon i sin familj. Bland de som lever under hedersrelaterade 
våldsnormer var resultatet det omvända - endast 10 procent hade inte utsatts för 
detta. 



UPPSALA
• 1 063 elever i åk 9 har besvarat enkäten (svarsfrekvens på 91 procent).

• Stora skillnad på särskilt flickor som förväntas vara oskulder  och inte får välja 
partner och deras utsatthet för begränsningar, hot, våld.

• Bland ungdomar som är födda i Sverige med svenskfödda föräldrar svarar 5 
procent av flickorna att deras val av partner är villkorat. 

• Bland flickor födda i Sverige med två föräldrar födda utanför Norden uppger 
42 procent att valet är villkorat och 11 procent att de inte får vara med alls i 
valet av partner. 

• Bland flickor som själva är utrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar är 
friheten ännu lägre: 35 procent har ett villkorat val medan 33 procent inte har 
något medbestämmande.



VAD BEHÖVER GÖRAS

• Förebyggande arbete tidigt (redan i förskolan med barn och föräldrar) 

• Kunskap om HRV

• Synliggöra utsatthet - anmäla

• Rutiner

• Insatser till utsatta  barn och vuxna

• Samverkan

• Tillämpa befintlig kunskap och lagar till stöd för utsatta

• Systematisk uppföljning



STATISTIK BORTFÖRDA BARN 2018

Nationell stödtelefonen Länsstyrelsen Östergötland 2018

65 personer blev bortförda eller hölls kvar utomlands mot sin vilja. 

45 personer utsatta för barn- eller tvångsäktenskap. 

Utrikesdepartementets sektion för familjekonfliktfrågor 2018

104 ärenden som rörde bland annat hedersrelaterat våld och 

förtryck, inklusive misstanke om barn- och tvångsäktenskap.   



KÄNDA ÄRENDEN

• Majoriteten av ärendena om bortförande har även varit kända av en eller flera 
myndigheter. Det innebär att dessa barn och unga kunde ha fått hjälp med rätt 
kunskap, stöd, rutiner och samverkan hos berörda myndigheter. 

• Vi har redan med befintlig kunskap och lagstiftning stora möjligheter att ge stöd 
och skydd. Det är betydligt svårare att hjälpa när barn och unga väl förts 
utomlands. 

• Det är uppenbart att samhället har brustit i att se och tillgodose dessa barn och 
ungas rättigheter och behov. Det är ett stort svek. 



KAMPANJ SAKNAD

• Bortförda barn och unga – Tomma stolar (HRV)

• Inför sommarlov och jullov

• Länsstyrelsen Östergötland i samverkan med 

Jämställdhetsmyndigheten, Skolverket, Utrikesdepartementet



UTBILDNING TILL HÖGSKOLOR OCH 
UNIVERSITET OM MÄNS VÅLD MOT 
KVINNOR OCH VÅLD I NÄRA RELATIONER

Hedersrelaterat våld och förtryck (barn-, tvångsäktenskap och kvinnlig 
könsstympning) samt prostitution och människohandel ingår.

Examensordningen ändras för utbildning till: 

• fysioterapeut, läkare, jurist, sjuksköterska, socionom, tandläkare,   
psykolog

2018 – 2020 modellskapande kurs i samverkan med bl.a. NCK Uppsala 
universitet och Karolinska institutet, Barnafrid 

– nationell spridning till högskolor och universitet 



VÅLDSFÖREBYGGANDE ARBETE
Sammanställa, sprida och utveckla effektiva arbetsmetoder för 

våldsförebyggande arbete med unga män och pojkar i 

hederskontext.

Som ett led i metodutvecklingsarbetet har ett internationellt 

expertmöte genomförts.

Syftet med det internationella expertmötet var att 

- genom erfarenhetsutbyten och ta del av internationella 

erfarenheter, arbetssätt och metoder 

- identifiera påverkansfaktorer som möjliggör förändring hos 

pojkar och unga män i en hederskontext 



SAMTAL PÅGÅR: 
OM HEDERSRELATERAT VÅLD OCH 
FÖRTRYCK 

• Förebyggande arbete riktat till pojkar och unga 
män måste utvecklas

• Pojkar/unga män - inte bara offer/förövare

• Fortsatt uppföljning med identifierade 
verksamheter

• Långsiktighet finansiering

• Spridning och implementering av goda ex.

• Utvärdering och forskning



KÖNSSTYMPNING AV FLICKOR OCH 
KVINNOR

Förebyggande arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor

• inventering av förebyggande arbetssätt och metoder inom 
särskilt civilsamhället och ungdomsverksamheter

• informationsspridning

• sprida bra metoder/arbetssätt

• internationell utblick

38 000 kvinnor varav 7 000 flickor är könsstympade i Sverige (SoS 
2015)

Könsstympning av flickor och kvinnor är ett brott i Sverige (sedan 
1982)



VAD HAR VI SETT

• Genomfört en inventering och efterlysning – myndigheter, nätverk, org.

• Få konkreta exempel på förebyggande arbete 

mot könsstympning av flickor riktat till unga 

inom fritidsverksamheter och ungdomsorganisationer.

• Målgruppen behöver involveras mer framöver. 

• Information och kampanjer behöver bli bättre på 

att nå ut till unga i målgruppen för att få effekt. 

• Hälso- och sjukvården i hela landet bör ha tillgång till 

särskild kompetens eller verksamhet för att ta emot de flickor och kvinnor  

som är i behov av vård och behandling samt psykosocialt stöd.



HANDLINGSPLAN MOT KÖNSSTYMPNING AV 
FLICKOR OCH KVINNOR

• Regeringen beslutade i juni 2018 om handlingsplanen

• Syftet är att förebygga och motverka könsstympning samt 

förbättra stödet till redan utsatta 

• Tio åtgärder till olika myndigheter

• Åtgärderna är inom den nationella strategins fyra områden 

• Barnafrid, MUCF, Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen

• Åtgärder till och med 2020-2021



HANDLINGSPLAN MOT KÖNSSTYMPNING 
AV FLICKOR OCH KVINNOR

1. Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten angående effektiva metoder för 
attitydförändring av och informationsspridning om könsstympning av flickor och 
kvinnor. Fokus på civilsamhället. 

2. Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten angående effektiva arbetssätt för att 
förebygga och motverka könsstympning av flickor och kvinnor. Fokus på 
fritidsverksamheter och öppna ungdomsverksamheter. 

3. Förstärkt uppdrag till MUCF om informationsinsatser rörande hälsa, sexualitet 
och jämställdhet riktat till unga nyanlända och asylsökande. 

4. Uppdrag till Socialstyrelsen avseende kunskapsstöd till  socialtjänsten, hälso-
och sjukvården samt elevhälsan för att bland annat systematiskt arbeta 
förebyggande mot våld, inkl. hrv och könsstympning. 

5. Uppdrag till Socialstyrelsen att inventera vilken vård som erbjuds kvinnor och 
flickor som utsatts för könsstympning samt lämna förslag till hur vården kan 
förbättras och bli mer jämlik över landet.



HANDLINGSPLAN MOT KÖNSSTYMPNING 
AV FLICKOR OCH KVINNOR

6. Uppdrag till Socialstyrelsen att genomföra fördjupad fortbildning om hedersrelaterat våld 
och förtryck samt könsstympning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården. 

7. Uppdrag till Socialstyrelsen att redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att 
via Kunskapsguiden.se samlat förmedla kunskap i frågor om mäns våld mot kvinnor för 
den som arbetar med hälsa, vård och omsorg. 

8. Uppdrag till Socialstyrelsen att redovisa hur myndigheten arbetat vidare med de förslag 
till indikatorer för uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa 
mäns våld mot kvinnor 2017–2026 som Socialstyrelsen planeras ansvara för. I dessa 
ingår indikatorer för könsstympning. 

9. Uppdrag till AF, SoS, MV och FK att ta fram en plan för utökad samverkan för att 
förbättra upptäckt av våld i nära relationer m.m. 

10. Uppdrag till Barnafrid (Nationellt kompetenscentrum för barn) vid Linköpings universitet 
att genomföra utbildningsinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika 
uttrycksformer barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning för landets 
barnahusverksamheter. 



REGERINGENS SATSNINGAR HRV
JANUARIÖVERENSKOMMELSEN 2019

• Strängare straff 

• Mer kunskap om hedersbrott och förtryck. 

• Egen brottsrubricering och särskild straffskärpningsgrund för brott med 
hedersmotiv 

• Kompetens om hedersrelaterat våld ska öka. 

• Arbetet mot heder ska öka i skolorna. 

• Tydligt barnrättsperspektiv i arbetet mot hedersförtrycket. 



FORTS.

• Möjligheterna ska öka att utan föräldrars samtycke ge insatser till 
unga vid misstanke om hedersbrott liksom att lagen om vård av 
unga (LVU) ska skärpas i samma syfte. 

• Myndigheternas möjligheter ska stärkas att ingripa vid misstanke 
om att personer förs ur landet för att giftas bort eller könsstympas. 

• Inga offentliga medel till föreningar eller religiösa samfund som t.ex. 
genomför barnvigslar. 

• Nationella Kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck 
permanentas (Länsstyrelsen Östergötland)



FÖRSTÄRKTA SATSNINGAR

• Uppdrag att stärka och utveckla den nationella stödtelefonen för våldsutsatta m.m. (NCK, 
Uppsala universitet,)

• Uppdrag att förstärka sina insatser inom ramen för arbetet med regeringens nationella 
strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor. Insatserna ska ha ett särskilt 
fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och barns situation (Jämställdhetsmyndigheten) 

• Utvärdering av det nationella uppdraget att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 
(Myndigheten för vård- och omsorgsanalys) 

• Uppdrag om ökad upptäckt av våld m.m. 2019–2021 (Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen) 

• Stärkt uppdrag till Länsstyrelserna med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck 

• Medel för våldsförebyggande arbete i skolan för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor (SKL) 



HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

• Kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck

• Riktlinjer och rutiner

• Synliggöra utsatthet – Tidig upptäckt – Fråga om våld/kontroll

• Anmälningsskyldigheten (14 kap. 1 SoL)

• Behandling, vård och stöd för utsatta

• Fungerande samverkan

• En viktig (men kanske delvis outnyttjad) resurs när det gäller att  förebygga 
anmäla och ge vård och stöd till personer utsatta för HRV (barnäktenskap, 
tvångsäktenskap, könsstympning)

• Chefers ansvar för prioritering/implementering/uppföljning



KOMMANDE KONFERENSER
• Nationell konferens om mäns dödliga våld mot kvinnor.  Dödsorsak: Kvinna. 

27 november 2019, Göteborg.

Arr: Jämställdhetsmyndigheten, Unizon

• Samling mot könsstympning av flickor och kvinnor. 

6 december 2019, Göteborg.

Arr: Jämställdhetsmyndigheten (medverkan av  Integrate UK)

• Nationell konferens - Lokalt, regionalt, nationellt och internationellt arbete mot 
könsstympning av flickor och kvinnor. 

6 februari 2020, Göteborg. 

Arr: Jämställdhetsmyndigheten, VKV, Dialoga, Länsstyrelsen Västra Götaland



Facebook: 

Jämställdhetsmyndigheten

Instagram:

@jamstalldhetsmyndigheten

Twitter: @jamy_sverigewww.jamstalldhetsmyndigheten.se



HEDERSRELATERAD BROTTSLIGHET

Det finns inga uttryckliga lagregler som endast rör hedersrelaterad 
brottslighet. Vissa brott är dock mer vanligt förekommande i en 
hedersrelaterad kontext. 

Det faktum att motivet för gärningen är hedersrelaterad kan 
påverka straffmätningen.

Ett hedersrelaterat motiv kan även kvalificera gärningen som grov.



BROTTSBALKEN – NÅGRA EXEMPEL
Kapitel 3 - Brott mot liv och hälsa

• Misshandel

Kapitel 4 – Brott mot frid och frihet

• Olaga frihetsberövande

• Olaga tvång

• Olaga hot

• Ofredande

• Grov fridskränkning/grov kvinnofridskränkning



SPECIALLAGSTIFTNING

Tvångsäktenskap

2014 infördes två nya brott:

1. äktenskapstvång 

2. vilseledande till äktenskapsresa 

(4 kap 4c och 4d §§ brottsbalken) 



Könsstympning

Könsstympning  förbjöds i svensk lag 1982 genom lagen (1982:316) med förbud mot 
omskärelse av kvinnor.

År 1999 bytte lagen namn till Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av 
kvinnor och ändrades på så sätt att straffet skärptes och att lagen även gäller fall där 
stympningen utförts i länder där detta är lagligt. Det innebär att ansvariga kan straffas 
i Sverige även om brottet skett utomlands. 

Få fällande domar, t ex RH 2007:7



NY LAGSTIFTNING
Tidigare: Barnäktenskap i Sverige godkändes inte men barnäktenskap ingångna 
utomlands kunde erkännas. 

SOU 2017:96 Utvidgat hinder mot erkännande av utländska äktenskap

Proposition 2017/18:288 Förbud mot erkännande av utländska äktenskap

Ny lagstiftning: Barnäktenskap som begåtts utomlands erkänns inte som huvudregel. 
Undantag: om båda parter är 18 år och det finns synnerliga skäl. 

Lagändringen trädde i kraft 1 januari 2019. 



PÅGÅENDE UTREDNINGAR

Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69)

(29 augusti 2018) 

• En straffbestämmelser om barnäktenskap bör införas

• En särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv bör införas 
(29:2 brottsbalken)

• Utreseförbud för barn som riskerar att föras utomlands för att ingå 
äktenskap eller könsstympas bör införas

• Myndigheternas arbetsmetoder och samverkan kan förbättras



Direktiv 2019:43 Straffansvar för hedersrelaterat våld och förtryck

Utredningen skall:

• Ta ställning till om det bör införas en särskild straffbestämmelse, med en egen 
brottsrubricering, som uttryckligen tar sikte på hedersrelaterat våld och förtyck. Ge 
förslag på en sådan straffbestämmelse. 

• Om man finner det ändamålsenligt, lämna förslag på andra straffrättsliga 
förändringar. 

Uppdraget skall redovisas senast den 30 september 2020.



TACK! 
MIKAEL THÖRN

mikael.thorn@jamy.se
070-7847472
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