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Abstract 

Det finns idag många unga kvinnor som lever under olika former av förtryck i familjer där 

starka patriarkala strukturer råder. Medias rapportering under de senaste åren om morden på 

Pela Atroshi och Fadime Sahindal har bidragit till att många myndigheter och organisationer 

uppmärksammat detta problem. Det är de facto så att många unga flickor/kvinnor lever under 

förhållanden som starkt går emot de mänskliga rättigheterna som Sverige har varit med och 

ratificerat. Syftet med denna rapport är att belysa hur polisen arbetar med hedersrelaterade 

brott med inriktning på hot och riskbedömningar, mot unga kvinnor som lever under hot och 

tvång i patriarkala familjer. Vi har valt att studera hur två olika polismyndigheter arbetar med 

hot och riskbedömningar och hur de samverkar med andra myndigheter och organisationer. 

För att besvara huvuddelen på våra frågeställningar har vi intervjuat två personer från var och 

en av dessa två aktuella polismyndigheter. Dessa två personer arbetar dagligen med hot och 

riskbedömningar. Vidare har vi närvarat på en samarbetskonferens i brottsofferfrågor med 

bl.a. inriktning på hot och riskbedömningar. Det finns vissa likheter men även skillnader i hur 

dessa polismyndigheter arbetar med hot och riskbedömningar. Detta är viktigt att 

uppmärksamma eftersom att arbeta med hot och riskbedömningar är ett sätt som faller väl in 

med hur Svensk polis arbetar problemorienterat
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1.     Inledning 

Sharaf är ett arabiskt ord för heder.1 För många unga kvinnor är hedern något centralt och 

verkligt som de dagligen lever i och kan innebära hot och tvång. Under de senaste åren har 

media rapporterat en rad fall av unga kvinnor som lever i patriarkala familjer i Sverige.2 

Dessa fall har blivit uppmärksammade från olika håll i samhället. Det som vi kanske främst 

minns är morden på Pela Atroshi och Fadime Sahindal. Utöver dessa fall finns det fler 

ouppklarade mordfall och självmord som i efterhand har tagits upp för att undersökas ur ett 

hedersperspektiv. Man måste komma ihåg att det yttersta våldet som är hedersmord är 

ovanligt i Sverige. Våldet kan vara psykiskt, fysiskt eller socialt och dessa unga kvinnor 

utsätts för ett oerhört lidande när de bestraffas på olika sätt. Mörkertalen är förmodligen 

mycket stora och anmälningsbelägenheten är mycket låg. Offren vågar inte anmäla pga. 

deras farhågor att råka ut för något ännu värre. Det centrala i dessa sammanhang är att det 

inte bara finns en gärningsman utan att flera från familjen/släkten kan vara involverade i 

den hedersrelaterade brottsligheten. Förövaren är ofta en man ur kärnfamiljen men även 

kvinnliga förövare hjälper till att upprätthålla familjens heder. Det som ofta skiljer sig från 

våld i nära relationer, är bl.a. antalet gärningsmän.3  

Ämnet hedersrelaterat våld faller väl in med det vi läser i termin fyra på polisutbildningen i 

Umeå, om våld i nära relationer. Ämnet berörs i mycket liten utsträckning och vi känner att 

ämnet är intressant och högaktuellt. Eftersom vi snart är färdiga med utbildningen och 

kommer att börja arbeta som poliser, innebär det att vi kanske kommer i kontakt med dessa 

unga kvinnor. Vi har valt att fördjupa oss om hur polisen arbetar i ärenden där polisen gör 

hot och riskbedömningar mot unga flickor som lever i patriarkala familjer.   

 

 

 

                                                
1 http://www.elektra.nu/db/artiklar/sharaf.htm 
2 Hedersnormer och hedersrelaterat våld, Rikspolisstyrelsen 
3 Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Göteborg 2006 Handbok 
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1.1 Bakgrund 

Regeringen inledde år 2003 en femårig satsning mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

Anledningen till denna satsning var att en rad våldsdåd uppmärksammades och riktades 

mot unga kvinnor vars gärningsmän var nära anhöriga.4 

Under perioden 2003-2007 har regeringen avsatt 200 miljoner kronor för åtgärder mot 

hedersrelaterat våld. Huvudsakligen är åtgärderna förebyggande och inriktade på ett bättre 

skydd av den enskilda individen. Målet är att öka kunskaperna om hedersrelaterat våld och 

förtryck, att förändra attityderna hos dem som anser att en familjs heder är beroende av 

flickors och kvinnors uppförande. Olika myndigheter har fått i uppdrag att genomföra olika 

undersökningar. Som exempel har Rikspolisstyrelsen fått i uppdrag att kartlägga polisens 

utbildningsbehov i frågor som rör hedersrelaterat våld. Åklagarmyndigheten ska öka 

åklagarnas kompetens när det gäller hedersrelaterat våld. Socialstyrelsen har fått i uppdrag 

att göra en nationell kartläggning av förekomsten av hedersrelaterat hot och våld mot 

ungdomar från nära anhöriga.5  

År 2003 gav regeringen i uppdrag till Rikspolisstyrelsen att efter samråd med 

Riksåklagaren att utveckla riktlinjer för polisens hot och riskbedömningar i ärenden om 

våld i nära relationer. Rikspolisstyrelsen kom år 2005 med en rapport om riktlinjer och 

rutiner vid ärenden i våld i nära relationer och i ärenden om besöksförbud. Riktlinjerna i 

rapporten är inte på något sätt heltäckande för varje tänkbar situation, utan rapporten syftar 

till att underlätta polismyndigheternas utvecklande av hot och riskbedömningar.6 

Enligt Rikspolisstyrelsen bör hot och riskbedömningar ses i ett helhetsperspektiv. De utgör 

ett slags hjälpmedel så att man ska kunna förutse och bedöma behov av 

brottsofferstödjande och brottsförebyggande åtgärder.  Vidare syftar bedömningen till att 

öka tryggheten och att på olika sätt förhindra ny eller upprepad brottslighet. Det är en 

bedömning av den aktuella hotbilden där risken för att bli utsatt för brott kan öka eller 

minska över tid.7 

 

                                                
4 Faktablad Justitiedepartementet januari 2007 
5 Ibid. 
6 Polisiära hot och riskbedömningar, RPS RAPPORT 2005:1 
7 Ibid. 
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I en kartläggning som länsstyrelserna har gjort under 2004 uppskattade man att mellan 

1500 och 2000 flickor/unga kvinnor var utsatta för hot och våld. Av dessa sa man att 

mellan 150 och 300 behövde skyddat boende.8 Länsstyrelserna har använt skilda metoder i 

beräkningen av våldet vilket leder till att kartläggningen inte är jämförbar mellan länen och 

det finns anledning att anta att en underrapportering har skett.9 

Många av de unga kvinnor som lever i starkt patriarkala familjer är under 18 år och är 

därför att betecknas som barn enligt barnkonventionen. Denna konvention är ett 

internationellt bindande avtal som uttrycker en samlad syn på barns rättigheter. Varje barn 

har rätt till att bli bemött med respekt och få skydd för sin integritet. Bland annat ska barnet 

skyddas mot alla former av fysiskt och psykiskt våld, skada eller vanvård inom familjen. 

Konventionen utgår från att barnen i samhället är en utsatt grupp som har särskilda behov 

av omvårdnad och skydd som även innefattar ett rättsligt skydd. Barnkonventionen gör att 

barnets roll stärks både inom familjen och i samhället i stort, den hjälper till att se barnen 

som självständiga individer med egna rättigheter. Olika beslutsfattare i vårat samhälle har 

genom barnkonventionen ett ansvar att se till att dessa rättigheter efterlevs.10  

I Sverige är det Socialtjänsten som har det yttersta ansvaret. Socialtjänsten ska verka för 

människor som lever och bor i kommunen.11 Som exempel på socialtjänstens uppgifter är 

att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen samt att genomföra 

uppsökande verksamhet och på annat sätt främja för goda levnads förhållanden. 

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn. Om socialtjänsten skulle få kännedom om 

något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör 

socialtjänsten anmäla det till nämnden. Med barn avses varje människa under 18 år även 

FN:s barnkonvention har en motsvarande bestämmelse.12 

I debatten om hedersrelaterat våld och hedersrelaterat förtryck lyfter man ofta fram vikten 

av samverkan. Många samhällsinstanser så som landstingens hälso- och sjukvård, 

kvinnojourer, polis och kommunens socialtjänst är några exempel på myndigheter som bör 

samverka med varandra. Detta pga. att de unga flickor som lever i stark patriarkala familjer 

har en mycket begränsad möjlighet till självbestämmande rätt och frigörelse. Deras försök 

                                                
8 Ibid. 
9 Hedersnormer och hedersrelaterat våld, Rikspolisstyrelsen 
10 Mänskliga rättigheter för barn- ett informationsmaterial 
11 Socialtjänstlagen (2001:453), SOL 
12 Meddelandeblad, Socialstyrelsen, April 2002. 
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att bryta sig loss möts inte sällan med hård kontroll, hot och tvång. De unga flickorna 

behöver samhällets stöd och det ligger framförallt på socialtjänstens ansvar att hjälpa 

dem.13  

År 1980 godkände Sverige FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av 

kvinnor. Den röda tråden i konventionen är diskrimineringsförbudet samt att kvinnor och 

män ska ha lika rättigheter och möjligheter. All diskriminering av kvinnor i alla frågor som 

gäller äktenskap och familjeförhållanden ska avskaffas. Som exempel ska 

konventionsstaterna garantera lika rätt att fritt välja make och att ingå äktenskap med sin 

egna fria vilja. Konventionsstaterna ska även vidta alla lämpliga åtgärder för att ändra mäns 

och kvinnors sociala och kulturella beteendemönster för att på så sätt slå hål på fördomar 

samt seder och bruk som grundar sig på föreställningen om kvinnors underlägsenhet.14 

FN:s generalförsamling antog 1993 en deklaration om våld mot kvinnor. Begreppet ”våld 

mot kvinnor” omfattar bland annat fysiskt, sexuellt och psykiskt våld som förekommer 

inom familjen och i samhället samt det våld som utövas eller tolereras av staten. Vidare 

omfattar begreppet till exempel våld inom äktenskapet, kvinnlig könsstympning, sexuella 

trakasserier, handel med kvinnor och prostitution.15 

 

1.2 Syfte 

Med detta arbete vill vi belysa hur polisen arbetar med hedersrelaterade brott, med fokus på 

hur polisen arbetar med hot och riskbedömning mot unga kvinnor som lever under hot och 

tvång i patriarkala familjer. Vi vill även belysa hur polisen samverkar och arbetar med 

andra berörda myndigheter och organisationer. 

 

 

 

                                                
13 Ibid. 
14 Faktablad Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Januari 2007. 
15 Ibid. 



Rapport nr. 469  

 5 

2007-11-30 

1.3  Frågeställningar 

1. Hur gör polisen en relevant och yrkesmässig hot och riskbedömning mot unga kvinnor 

som lever under hot och tvång i patriarkala familjer? 

 

2. Vilka instrument står till polisens förfogande när man gör en hot och riskbedömning 

riktade mot unga kvinnor, som lever under hot och tvång i familjer där starka patriarkala 

familjevärderingar råder? 

 

3. Förekommer det några problem/svårigheter i samband med att man gör hot och 

riskbedömningar och sker en kontinuerlig uppföljning på ärendena? 

 

4. Hur samverkar polisen med andra myndigheter och organisationer gällande unga 

kvinnor som har blivit utsatta för hedersrelaterade brott? 

 

1.4  Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa oss till att studera hur polismyndigheterna i Uppsala län samt 

Västerbottens län arbetar med hot och riskbedömningar mot unga kvinnor som lever i 

patriarkala familjer. 

Problematiken runt hedersrelaterat våld rör inte bara unga kvinnor i patriarkala familjer 

utan även pojkar utsätts för denna typ av våld. Detta är något som vi inte tänker beröra i 

arbetet.  

Detta arbete har pågått under perioden 2007-09-03 till 2007-11-29. 

 

1.5 Tillvägagångssätt 

För att besvara huvuddelen av våra frågeställningar har vi valt att använda oss av 

åklagarens handbok i hedersrelaterat våld samt Rikspolisstyrelsens skrift Hedersnormer och 

hedersrelaterat. Vi har även närvarat vid en samarbetskonferens i brottsofferfrågor med 

bl.a. inriktning på hot och riskbedömningar i Härnösand den 8/11 2007.  
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Vi har även intervjuat Frida Kröger Nygren som är leg. psykolog samt analytiker på hot och 

riskbedömningar vid Polismyndigheten i Västerbotten. Från Polismyndigheten i Uppsala 

län har vi haft en telefonintervju med Maria Kanka som är polis och hotbildsanalytiker. 

 

2.    Teori och begreppsförklaring 

I denna del kommer vi först att förklara en av flera möjliga kriminologiska teorier som kan 

belysa några bakomliggande faktorer till hedersvåld. Efter detta följer en 

begreppsförklaring där vi har försökt att förklara begrepp som är centrala. 

 

2.1 Feministisk kriminologi 

Feminismen kan delas in i ett antal olika inriktningar. Dessa inriktningar skiljer sig lite i sin 

syn på orsakerna till ojämlikhet mellan könen och vilka åtgärder man måste vidta för att 

skapa ett jämställt samhälle. 

Den radikala feminismen tog sin form under 1970 talet och de anser att hela strukturen av 

genusrelationer måste avskaffas i samhället. Det är det patriarkala samhället, dvs. samhället 

som är uppbyggt på manliga hierarkiska strukturer där män är orsaken till förtryck av 

kvinnor. Det hela yttrar sig på det sätt att med hjälp av den manliga aggressiviteten, våldet 

och männens kontroll över kvinnans sexualitet, kontrollerar de kvinnor som försöker 

frigöra sig.  

Den här typen av familjer där hedersnormer skapar förtryck av flickor och anhöriga kan 

liknas vid en pyramid. I pyramiden finns det olika nivåer där fadern befinner sig längst upp 

i toppen. Det är fadern som har den avgörande makten och det är han som är familjens 

företrädare.  Kvinnorna befinner sig längst ner i pyramiden och de har en betydligt mindre 

framträdande roll än männen. Detta avspeglas i barnens uppfostran där pojkar har större 

frihet och rättigheter än flickorna. En syster måste hela tiden förhålla sig till sina bröder och 

underordna sig faderns och släktens krav på henne.16 

                                                
16Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Göteborg 2006 Handbok   
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Hedersmorden, där fäder eller andra manliga släktingar dödar unga kvinnor som vägrar 

underkasta sig faderns kontroll av deras sexuella relationer, är ett exempel på den 

patriarkala kontrollens grövsta konsekvenser.17 

 

2.2 Begreppsförklaring 

Vi vill försöka förklara begreppet hedersrelaterat våld och andra begrepp som är vanliga 

när man diskuterar hedersrelaterade brott. Det finns inte bara en förklaring till vad 

hedersrelaterat våld är, det beror på vilka man frågar och vad dessa aktörer representerar i 

samhället. Bara ordet i sig som innefattar ”våld” som är ett vitt begrepp som även innefattar 

hot och ofredande.  

Utifrån rättsväsendets perspektiv så lyder definitionen hedersrelaterat våd som: 

Hedesrelaterat våld är ett brott riktat mot någon - ofta en släkting – som, enligt 

gärningsmannen och övriga släktens eller uppfattning, riskerar att vanära eller har vanärat 

gärningsmannens släkting, släktens eller gruppens heder, i syfte att förhindra att hedern 

skadas eller förloras alternativt för att reparera eller återställa den skada eller den förlorade 

hedern.18 

Att över huvud taget kunna förstå om ett brott har begåtts i ”hederns namn” måste man 

fundera på vad heder betyder. Heder är det samma som anseende, ära, aktning, eller respekt 

och ger social ställning eller rang i den egna gruppen. Ordet heder kan ha en positiv 

laddning men när det rör sig om hedersrelaterat våld har det inte samma positiva laddning, 

förutom för förövaren och personer i deras närhet. Människor tolkar begreppet heder utifrån 

en mängd olika faktorer. Utifrån det egna samhället och omgivningen är tolkningen något 

som är i ständig rörelse, eftersom ett samhälle över tid är föränderlig. I en del samhällen är 

hedern något individuellt men i andra samhällen är hedern något kollektivt.19 

När man pratar om heder ska man komma ihåg att heder i många fall är förknippat med 

skam. I dessa hederstänkande kulturer drabbas hela familjen av skammen som en 

familjemedlem har orsakat. Inom dessa hederskulturer är familjen starkt hierarkisk. Den 
                                                
17 Introduktion till kriminologi. Jerzy Sarnecki 
18 Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Göteborg 2006 Handbok, sid 6. 
19 Ibid. 
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unga flickan står längst ner på trappan som ses som en egendom och inte som en individ, 

detta gör att hon kan förlora sitt värde. Det centrala är hennes sexualitet, hennes oskuld är 

mycket viktig i sammanhanget. Om hennes värde förloras bringar hon skam över familjen 

och släkten. Denna syn på heder handlar om mannens heder som är beroende av kvinnans 

sexuella oskuld. Mannen utövar kontroll över kvinnan och kvinnan blir kontrollerad. Har 

kvinnan/flickan dragit skam över familjen genom sitt beteende kan hedern återupprättas 

genom att hon straffas.20 Förståelsen för att skammen har en central betydelse får inte 

hamna i skymundan. Det är fadern som bär ansvaret över pojkarnas uppfostran och modern 

bär ansvaret över flickornas uppfostran. Har en flicka dragit skam över familjen på något 

sätt eller att hon inte vill leva under familjens regler, anses modern som ansvarig för detta.  

Något som är viktigt att komma ihåg i sammanhanget är att hedersrelaterat våld inte är 

kopplat till en viss etnicitet. I varje etnisk grupp kan det finnas de som stödjer våldet samt 

de som tar avstånd från det. Traditioner finns i alla kulturer, där det ingår att skapa 

traditioner som gruppen kan följa och förenas kring. Ofta är traditionerna väldigt gamla och 

de har införlivats i kulturen i under en mycket lång tid. Man kan inte alltid skilja på 

traditionerna från kulturen. Hedersnormer kan både ha med traditioner och kulturer att 

göra.21 

Det vanligaste sättet att se hedersvåld är ur ett genusperspektiv, alltså själva kärnfrågan är 

att betrakta den rådande genus och maktordningen där hedersrelaterat våld utövas i kulturer 

som är stark patriarkala.22 

En annan tolkning av hedersrelaterat våld är synen grundad utifrån ett individ- och 

gruppbaserat samhälle. I ett individbaserat samhälle är varje människa unik. Här blir heder 

något som är personligt medan i det gruppbaserade samhället så skapas individen i 

förhållande till släkten och platsen. Det slutliga blir då att individen blir del i något större 

samtidigt som man blir underordnad gruppen, som i sin tur äger det yttersta ansvaret för 

heder och skam.23 

Ett verktyg som polisen har till sitt förfogande gällande hedersrelaterade brott är ett 

screeningsverktyg som heter PATRIARK. Den används som ett hjälpmedel vid bedömning 

                                                
20 Hedersnormer och hedersrelaterat våld, Rikspolisstyrelsen. 
21 Ibid. 
22 Förtryckta flickor i patriarkala miljöer. Insatser mot hedersrelaterat våld i tre länder, Integrationsverket. 
23 Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Göteborg 2006 Handbok 
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av risk för hedersrelaterat våld. Instrumentet har arbetats fram för att polis, kriminalvård, 

socialtjänst, psykiatrin m.m. ska kunna göra professionella bedömningar av återfallsrisker. 

Screenings instrument ska inte ersätta redan befintliga metoder eller den kompetens som 

redan är i bruk, utan ska snarare fungera som ett komplement. Grunden i PATRIARK är att 

den ska utgöra en systematisk standardiserad och i praktiken användbar mall för dem som i 

sitt arbete gör bedömningar av återfallsrisker och planerar för adekvata skyddsåtgärder. 

PATRIARK är uppdelad i två delar. Den första delen täcker viktiga riskfaktorer för 

hedersrelaterat våld hos den eller dem som hotar, och den andra delen behandlar 

sårbarhetsfaktorer hos den eller dem som hotas. Riskfaktorerna är i mångt och mycket 

hämtade från den vetenskapliga litteraturen kring risk för våld i största allmänhet, 

framförallt från HCR-20 och SARA modellen som behandlar risken för partnervåld. 

Sårbarhetsfaktorerna är hämtade framförallt från SAM som är ett instrument som behandlar 

offer för stalkning (förföljelsebrott).  

Vid en riskbedömning är det av stor vikt att man använder så mycket man kan av all 

tillgänglig information. Helst ska bedömningen innehålla (a) intervjuer (eller förhör) med 

en eller flera i den aktuella familjen, (b) intervju (eller förhör) med offret, (c) intervjuer 

(eller förhör) med vittnen och/eller vänner, arbetskamrater m.m. och (d) genomgång av 

tillgängliga handlingar och registerdata. 

Efter att all tillgänglig information har samlats in och värderats så bedömer man 

riskfaktorerna i en viss bedömningsprocedur. -- =  Otillräcklig information för att bedöma 

riskfaktorerna ifråga. N= risk-/sårbarhetsfaktorn föreligger inte, D= risk-/sårbarhetsfaktorn 

föreligger möjligen eller delvis och J risk-/sårbarhetsfaktorn föreligger. 

Bedömningen av risken för framtida våld görs utifrån scenariot att inget ingripande sker, 

samt utifrån tänkbara scenarier. Som exempel, hur ser risken ut för en tonårsflicka som är 

utsatt för påtryckningar av sin familj att ingå i ett arrangerat äktenskap, och hur förändras 

denna riskbild om hon väljer att lämna sin familj? Bedömningen görs av risken (a) Den 

närmsta tiden (två månader), (b) Framtiden (längre fram än två månader), och (c) 

Allvarlighetsgraden av ett eventuellt framtida våld. Bedömningen gör utifrån låg, medel 

eller hög risk.24 

                                                
24 PATRIARK, Användarmanual 



Rapport nr. 469  

 10 

2007-11-30 

3.     Resultat 

För att besvara våra frågeställningar har vi i huvudsak använt oss av svar från de personer 

som vi har intervjuat. Dessa två respondenter har olika yrkesbakgrund och arbetar i olika 

län. Respondent ett Frida Kröger Nygren som är leg. psykolog samt analytiker på hot och 

riskbedömningar vid Polismyndigheten i Västerbotten. Den andra respondenten heter Maria 

Kanka, hon arbetar som polis och hotbildsanalytiker vid Polismyndigheten i Uppsala län. 

Vi kommer att besvara en frågeställning i taget där respondent ett svarar först och frågorna 

kommer att följa i samma ordning som våra frågeställningar är uppräknade under kap 1:3. 

Svaren kommer att besvaras i sammanfattad form från intervjuerna. 

Hur gör polisen en relevant och yrkesmässig hot och riskbedömning mot unga 

kvinnor som lever under hot och tvång i patriarkala familjer? 

Respondent ett: 

För att göra en relevant och yrkesmässig hot och riskbedömning mot unga kvinnor som 

lever under hot och tvång i patriarkala familjer, krävs det en omfattande 

informationsinhämtning. Man använder sig av det målsägande förhör som polisen ofta har 

haft i inledningsskeendet. Det är vanligt att man har en intervju med offret, ett så kallat 

säkerhetssamtal som innebär att det är ett brottsförebyggande och trygghetsskapande 

samtal. Man ägnar sig även i att söka i olika register som polisen har tillgängliga. Det som 

kan vara intressant är om det finns tidigare domar osv.  

Något som är viktigt är att göra ett såkallat släktträd som är ett hjälpmedel vid en 

hotbildsanalys. Med hjälp av den kan man lättare få en överskådlig bild över hur familjen 

ser ut på både moderns och faderns sida.25 Släktträdet baseras på uppgifter från både 

Migrationsverket och uppgifter från olika registerslagningar som 

kriminalunderrättelsetjänsten gör i samband med upprättandet av släktträdet.26 

 

 

                                                
25 Intervju med Frida Kröger Nygren 
26 Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Göteborg 2006 Handbok 
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Respondent två: 

För att göra en relevant hot och riskbedömning krävs att man inhämtar så mycket 

information kring offret och dennes familj. Man gör ett släktträd av uppgifter som är 

hämtade från Migrationsverket samt att man gör en klananalys där man kan få fram 

uppgifter om det t.ex. förekommer kusingifte i släkten. Var exakt kommer släkten ifrån? 

Vad är det för slags släkt och kan man få fram uppgifter om det förekommer hedersrelaterat 

våld i det landet? De uppgifterna är då inte så tillförlitliga eftersom det är många länder 

som inte för statistik på sådant. Men det kan vara en indikation på om det är mer eller 

mindre vanligt med hedersrelaterat våld. Det är viktigt att den som är analytiker och gör 

bedömningen har godkunskap i ämnet.27 

Vilka instrument står till polisens förfogande när man gör en hot och riskbedömning 

riktade mot unga kvinnor, som lever under hot och tvång i familjer där starka 

patriarkala familjevärderingar råder? 

Respondent ett: 

Polisen använder sig av PATRIARK, utöver detta ställer man även egna frågor. De frågor 

som polisen ställer kan vara t.ex. om kusingifte och tvångsäktenskap förekommer i släkten? 

Om det har förekommit direkta eller indirekta hot? Vem är klanöverhuvud? Från vilket land 

kommer familjen från och är de från landsbygd eller storstad? Finns det några dödsfall 

inom släkten?28 

Respondent två: 

I Uppsala län använder man sig av screeningsverktyget PATRIARK som är det 

bedömningsinstrument som man använder sig av i ärenden som är hedersrelaterade. Den är 

ett hjälpmedel som ser till att man tittar på rätt saker i sin hot och riskbedömning.29 

 

 

                                                
27 Intervju med Maria Kanka 
28 Intervju med Frida Kröger Nygren 
29 Intervju med Maria Kanka 
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Förekommer det några problem/svårigheter i samband med att man gör hot och 

riskbedömningar och sker en kontinuerlig uppföljning på ärendena? 

Respondent ett: 

När en ung kvinna som har blivit utsatt för ett hedersrelaterat brott kan hon stå inför många 

svårigheter. Under och efter att polisen har gjort en hot och riskbedömning och man väljer 

att sätta in adekvata åtgärder för den unga kvinnan, så har den unga kvinnan många 

svårigheter att handskas med. Den största svårigheten kan vara ensamheten. Att kanske bli 

placerad i ett skyddat boende i en annan del av landet samtidigt som man inte får ta kontakt 

med sin släkt eller vänner, gör att ensamheten kan vara den största fienden. Inte långt efter 

kommer den unga kvinnans brist på motivation som kan vara svår att uppehålla när man är 

isolerad från omvärlden. Att kunna finna hopp för framtiden är mycket svårt när man inte 

vet hur länge man kommer att vara gömd och därmed inte kunna leva sitt liv fullt ut. Andra 

problem kan vara oron över sin ekonomi. Finns det missbruksproblem sedan tidigare är det 

en faktor som kan göra att den unga kvinnan inte kan hålla de regler som hon har kommit 

överrens om tillsammans med polisen.30 

Många av de unga kvinnor som polisen möter befinner sig i den senare adolescensen, alltså 

18-24 års ålder. Detta innebär att de befinner sig i en process där de håller på att försöka 

bryta sig loss från sina föräldrar samtidigt som de ska skapa sig en egen identitet. Detta gör 

att deras beteende kanske uppfattas som lite svävande och att de velar fram och tillbaka  

Ett annat problem kan vara att vi tolkar allt med egna ögon. Som exempel, en pappa som är 

aggressiv och är kurd. Har vi då automatiskt ett hedersrelaterat ärende? Det finns stora 

farhågor med att tolka dessa ärenden.31 

Respondent två: 

Ett problem som Polismyndigheten i Uppsala län tycker sig se är att det kan vara svårt att få 

fram tillräcklig information i ärenden där det finns ett motiv som är hedersrelaterat. Det kan 

vara mycket av viktig information som inte kommer fram i förhören med målsäganden. 

Hedersproblematiken är mycket komplex. Många hedersärenden är samtidigt 

                                                
30 Samarbetskonferens i brottsofferfrågor, Härnösand 2007-11-08 
31 Intervju med Frida Kröger Nygren. 
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partnerrelaterade. Där har vi en annan problembild bestående i att många kvinnor inte 

behärskar språket, vilket i sin tur gör att de blir väldigt isolerade på grund av det.32 

Hur samverkar polisen med andra myndigheter och organisationer gällande unga 

kvinnor som har blivit utsatta för hedersrelaterade brott? 

Respondent ett: 

På polismyndigheten i Västerbotten sker inte en kontinuerlig uppföljning av hot och 

riskbedömningar i ärendena, det finns inte resurser till det i dagsläget. Polismyndigheten i 

Västerbotten har ett väl fungerande samarbete med socialtjänsten. Det är socialtjänsten som 

träder in när man ska göra ett omhändertagande av en ung kvinna.33 

Respondent två: 

I Uppsala län har man en länstäckande Kvinnofridsgrupp som består av organisationer och 

myndigheter. Som exempel har vi Kriminalvården, Polisen Länsstyrelsen, Psykiatrin inom 

Landstinget, SIRI som är ett skyddat boende och mansmottagningen m.m. Även aktörer 

från varje kommun medverkar såsom Socialtjänsten, Kvinnojourerna och 

Brottsofferjourerna. I denna kvinnofridsgrupp arbetar man med att metodutveckla arbetet 

med kvinnofridsfrågor samt med heder och stalknings problematiken. Den röda tråden 

inom Kvinnofridsgruppen är att ingen ska falla mellan stolarna. I det vardagliga arbetet 

samverkar de i hög utsträckning med bl.a. Famnen i Uppsala som är ett resursteam för 

ungdomar i mångkulturella familjer och de är specialiserade på hedersfrågor.34 

 

3.1 Kritisk granskning av resultatet 

Den information vi har tagit del av kommer främst från två personer som arbetar med hot 

och riskbedömningar. Dessa respondenter arbetar på olika Polismyndigheter i landet och 

har olika bakgrund inom sin yrkesprofession. En aspekt man bör ta i beaktning är att svaren 

som de har gett oss är vinklade utifrån deras uppfattningar och kunskaper i ämnet. Detta gör 

                                                
32 Intervju med Maria Kanka 
33 Intervju med Frida Kröger Nygren 
34 Intervju med Maria Kanka 
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att det inte blir total objektivitet i fråga om hur de olika Polismyndigheterna arbetar med 

hot och riskbedömningar samt hur dessa samarbetar med olika organisationer.  

Med en av respondenterna har vi haft en telefonintervju efter en kortare mailkorrespondens. 

Vi har tolkat svaren utifrån våra kunskaper i kombination med respondentens skriftliga svar 

och därmed haft ett samtal mer än en regelrätt intervju. 

Vi har deltagit i en konferens där en annan av våra respondenter talat i generella termer 

inom ämnet. Med samma respondent har vi sedan haft en intervju med specifikt riktade 

frågor för Västerbottens län. Detta kan ha lett till att informationen vi tillägnat oss vid 

konferensen och den informationen vi tillägnat oss i intervjun kan ha kommit att 

sammanflätats. 

I de samtliga intervjuerna har det skett en diskussion mellan respondenterna och 

intervjuaren, detta gör att det kan finnas en risk för feltolkningar av respondentens svar. 

 

3.2 Resultatsammanfattning 

Båda myndigheterna har screenings instrumentet PATRIARK som är framtaget för att göra 

en relevant hot och riskbedömning mot unga flickor som lever under hot och tvång i 

patriarkala familjer. Detta instrument fungerar som ett hjälpmedel när man gör 

professionella bedömningar av återfallsrisker samt vilka slags åtgärder man ska sätta in mot 

den person som ska skyddas. Man försöker att inhämta så mycket information som möjligt 

för att ha ett så bra underlag det går när man gör hot och riskbedömningen. Man gör ett 

släktträd utifrån uppgifter från Migrationsverket för att få en bild av hur släkten är 

konstruerad. Polisen gör även egna registerslagningar på aktuella personer.  

Svårigheter och problem som finns i samband med hot och riskbedömningarna i ärenden 

där motivet är hedersrelaterat är kopplat många gånger till de unga kvinnornas eget 

beteende. Ensamheten är en stark faktor som kan påverka utgången i ett ärende där en ung 

kvinna tvingas bryta upp med sin familj och släkt. Att befinna sig i exempelvis ett skyddat 

boende, gör att känslan av att vara isolerad från omvärlden påminner sig starkt. En annan 

svårighet är att det många gånger kan vara svårt att inhämta information i dessa ärenden 

eftersom det är få som är villiga att delge information till polisen.  
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Samarbetet med andra myndigheter och organisationer skiljer sig på de båda 

myndigheterna. I Uppsala försöker man utarbeta handlingsplaner/rutiner på ärenden där det 

förekommer hedersrelaterad problematik, både inom de olika myndigheterna och mellan 

myndigheter och organisationer. I Västerbotten lyfter man fram samarbetet med 

socialtjänsten. Utöver det bedriver man inte någon nämnvärd samverkan med övriga 

myndigheter och organisationer.  

 

4.     Diskussion 

Det har i rapporten framkommit att polismyndigheterna i Uppsala och Västerbotten arbetar 

på liknande sätt när det gäller hot och riskbedömningar på flickor som lever under hot och 

tvång i patriarkala familjer. Det som skiljer sig lite är uppföljningen på de olika 

myndigheterna. Problemen som uppkommer i det här arbetet skiljer sig inte från 

myndigheterna utan från fall till fall. Det finns många problem och svårigheter som är 

kopplade till offrets eget beteende när de försöker bryta upp från sina familjer.  

Hur de olika polismyndigheterna samarbetar och samverkar med andra myndigheter och 

organisationer, skiljer sig åt. I Uppsala län arbetar man med ett nätverk där många 

samhällsfunktioner är med och där man försöker informera och arbeta fram olika 

styrdokument som skall underlätta arbetet med de olika aktörerna. I Västerbotten har man 

ett bra samarbete med den sociala myndigheten men i övrigt finns inget större nätverk som 

man samverkar tillsammans med.  

Vi vet att mörkertalen i den här typen av brott är stora. Regeringen har satsat pengar till 

olika projekt och kunskapsutveckling och man har på olika nivåer i samhället försökt att 

medvetengöra problemet både för politiker och samhällsmedborgare. I grunden handlar det 

om barns rättigheter och Sveriges ansvarsantagande gentemot konventionen. 

Barnkonventionens innehåll är omfattande och bygger på fyra huvudprinciper. Alla barn 

ska skyddas mot alla former av diskriminering, barnets bästa ska komma i främsta rummet, 

barn har rätt till sitt liv och rätten till att utvecklas och barn har rätt att göra sig hörd och få 

sina åsikter respekterade. Det är viktigt att man gör hot och riskbedömningar mot dessa 

unga flickor/kvinnor som lever under hot och tvång i patriarkala familjer. Heder och våld är 

starka uttryck och det är viktigt att man är medveten om begreppens vida innebörd och 
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definition. Feministisk kriminologi stämmer väl in med den här typen av problematik med 

stark hierarki. Mannens kontroll över kvinnans sexuallitet är det mest centrala vilket gör det 

nästan omöjligt för en kvinna att frigöra sig. 

Det finns två centrala begrepp i familjer där de hederstänkande normerna råder, dessa är 

skam och kvinnans oskuld. I dessa familjer drabbas inte bara familjen av skam utan hela 

släkten drabbas av detta som en familjemedlem har orsakat. Ett ryckte är allt som behövs 

för att andra personer i släkten eller att personer utanför släkten ska ifrågasätta familjens 

heder. Familjestrukturen är hierarkisk och modern är ansvarig för uppfostran över flickorna 

i familjen. Konsekvensen av detta är att modern blir en ”hormamma” till ”horungen”. 

Systrar blir ”horsystrar”, kusiner blir ”horkusiner” till den familjemedlem som har orsakat 

skammen osv. Denna problematik gör att varje person som har det kvinnliga könet kommer 

i dålig dager på grund av att en enskild kvinna har försatt familjens heder i gungning. 

 

4.1 Slutsatser och förslag 

Vår ambition i början av detta arbete riktades mer åt eventuella tecken som vi som blivande 

poliser kan vara observant på i det initiala skedet på en brottspalts. Fokus har hela tiden 

legat på hedersrelaterat våld. För att begränsa arbetet valde vi att avgränsa det till hur 

polisen gör relevanta hot och risk bedömningar mot unga kvinnor som lever under hot och 

tvång i patriarkala familjer. 

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och den här typen av hedersrelaterad problematik 

finns i olika stor utsträckning i olika delar av vårat avlånga land. Detta gör att det måste 

finnas en bred kunskap hos svensk polis om hur man arbetar med ärenden som har ett motiv 

som grundar sig i heder. Då kan svensk polis bidra till att fler fall upptäcks och på så vis 

bidra med att mörkertalen minskar i den här typen av ärenden. I grund och botten handlar 

det om mänskliga rättigheter och att inte underminera rättssäkerheten. Målsäganden i de här 

ärendena ska få skydd och stöd och framförallt att förövaren/förövarna ska få en korrekt 

påföljd. Många gånger där dödligt våld är utgången, är brottet iscensatt som en olycka. Det 

kan röra sig om ett brott där det ser ut att vara en ren olyckshändelse i trafiken eller att den 

unga kvinnan har begått självmord. 
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Det är viktigt att förstå de bakomliggande psykologiska aspekterna för att kunna bemöta 

dessa unga flickor på ett korrekt sätt. Det kan vara avgörande med ett snabbt ingripande 

eftersom man ofta arbetar mot flera gärningsmän på en och samma gång. Det krävs ofta ett 

gediget arbete från polis, socialtjänst och andra samhällsinstanser för att få förövarna fällda 

samt att arbetet med den unga kvinnan ska falla väl ut.  

Under tiden på polisutbildningen har vi haft en föreläsning om hot och riskbedömningar. 

Den var i generella termer inriktad mot ämnet våld i nära relationer. Det som vi tycker oss 

sakna i utbildningen är lite av helhetsbilden samt olika bakgrundsfaktorer som ligger till 

grund för hedersrelaterat våld. Önskvärt skulle även vara att få en föreläsning om vilken 

utredningsmetodik man använder sig av vid den här typen av ärenden. Därför anser vi att 

polisutbildningen i Umeå borde införa en föreläsning/föreläsningar kring detta ämne. 
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