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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande uppsats är undersöka på vilket sätt hedersrelaterat våld och förtryck 

anförs som motiv för ett omhändertagande med stöd av 2 § lagen (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga i socialnämnden och förvaltningsrättens 

problembeskrivningar. Genom en dokumentanalys av 15 domar från förvaltningsrätten där 

utfallet i samtliga domar varit bifall har vi studerat socialnämnden och förvaltningsrättens 

beskrivningar av flickornas situation. Domarna i vårt urval, där heder varit omnämnt, har haft 

avgörandedatum från 2016-2017 och varit gällande minderåriga flickor. Vår studie 

undersöker hur heder kommer till uttryck samt vilka förståelser som finns för hedersrelaterat 

våld och förtryck i socialnämndens och förvaltningsrättens problembeskrivningar i domar 

med stöd 2 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 

 

Resultatet visar att socialnämnden i sina beskrivningar av flickans situation förklarar våldet 

utifrån ett kulturellt perspektiv. Vår slutsats av detta är att det kan finnas en risk för 

kulturalisering av utsattheten i mötet med klienten. Förvaltningsrätten lägger vikt vid att 

beskriva barnets utsatthet och konsekvenser av detta snarare än att anföra motivet till våldet. 

Resultatet i vår studie visar även att socialnämnden och förvaltningsrätten beskriver våldets 

former och flickans utsatthet i likhet med vad som visas i tidigare forskning vad gäller 

hedersrelaterat våld och förtryck. Vår slutsats av detta är att det finns goda kunskaper hos 

både socialnämnden och förvaltningsrätten vad gäller våldets former och de utsatta flickornas 

situation. 

 

Nyckelord: “Hedersrelaterat våld och förtryck”, “hederskultur” “lag (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)”, “socialt arbete”, “handlingsutrymme”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The purpose of this study is to examine how honor-related violence and oppression cited as 

ground for compulsory care according to 2 § Law of mandatory care of minors (lag (1990:52) 

med särskilda bestämmelser om vård av unga) in the social welfare board and the 

administrative courts problemdescription. Through a document analysis of 15 court cases 

where the outcome of all cases have been approval, we have studied the social welfare board 

and the administrative court descriptions of the girls’ situation. The decrees in our study, 

where honor have been mentioned, has had a decisive date from 2016-2017 and have been 

regarding underage girls. Our study examines how honor is expressed and what 

understandings of honor-related violence and oppression we can find in the social welfare 

board and administrative court problem descriptions in judgements according to 2 § Law of 

mandatory care of minors (lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga). 

The result shows that the social welfare board in their descriptions of the girls situation 

explains the violence from a cultural perspective. The administrative court attaches 

importance to describe the child’s vulnerability and their consequences, rather than leading 

motive for the violence. The result in our study shows that the social welfare board and the 

administrative court describes the violence forms and the vulnerability of the girl being 

similar to what previous research shows in terms of honor related violence. Our conclusion of 

this result is that there is a good knowledge in both the social welfare board and the 

administrative court in terms of the violence forms and the vulnerable situation for the girls. 

 

Keywords: “Honor-related violence and oppression”,“culture of honor” ,“law of mandatory 

care of minors”, “social work”, “professional discretion” 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I dagens Sverige finns unga kvinnor och män som lever i en hemsituation där de utsätts av 

familjemedlemmar och släkt för kontroll, begränsningar och våld som kan leda till att den 

unge riskerar att skadas i sin hälsa och utveckling. Den grupp som anses vara särskilt utsatt är 

minderåriga utlandsfödda flickor (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2005). Problematik som 

ofta associeras till denna målgrupp benämns ofta i media, hos socialtjänst och i forskning som 

hedersrelaterad (Schlytter & Linell, 2008, Wikan, 2005, & Socialstyrelsen, 2007). Enligt 

Länsstyrelsen i Stockholms län (2005) kan våldets former ta sig i uttryck både fysiskt och 

psykiskt, och kan visa sig genom kränkningar, hot, kontroll, förföljelse, begränsningar i 

vardagen, sexuellt tvång, bortgifte, misshandel och mord. 

 

Hedersrelaterad problematik betraktas vidare som ett komplext socialt problem där kunskap 

behövs för att professionella ska kunna bedöma risker, ge rätt stöd och skydd för de utsatta. 

Kunskapen och forskningen på området har vuxit de senaste åren och för att förstå 

problematiken kan ett flertal perspektiv och forskningsgrenar urskiljas. De olika perspektiven 

är överens om våldets former men det är förklaringarna till våldet som skiljer dem åt (NCK, 

2010). Den gemensamma nämnaren för de olika forskningsfälten är att våldet utövas 

kollektivt och att både män och kvinnor kan falla offer för det. Debatten kring hedersrelaterat 

våld har skapat frågor om “vi och dom” och mynnat ut i diskussioner om normer, svenskhet 

och integration (NCK, 2010). Detta innebär en ökad risk för att familjer med icke-svensk 

bakgrund tillskrivs stereotypiska egenskaper utifrån kultur och geografisk härkomst (De los 

Reyes, 2003). 

 

Hedersrelaterat våld och förtryck (HRVF) uppmärksammas ofta vid kontakt med 

socialtjänsten då en utlandsfödd flicka är i behov av stöd och i vissa fall skydd från sin familj 

(Socialstyrelsen, 2013). Socialtjänsten i varje kommun ansvarar för arbetet med de insatser 

som rör utsatta barn, detta enligt 2 § Socialtjänstlagen (SoL). I de fall insatserna för barnet 

inte kan ges med samtycke kan det vara aktuellt med ett omhändertagande med stöd av 2 § 

Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) som rör 

vårdnadshavarens beteende och förhållanden i hemmet (Schlytter & Linell, 2008). 

Föreliggande studie syftar till att undersöka fall där det varit aktuellt med ett 

omhändertagande med stöd av 2 § LVU, då flickors utsatta situation har sin utgångspunkt i 

missförhållanden i hemmet. När socialnämnden beslutar om att ansöka om LVU ska det vara 

det enda alternativet för att skydda individen från att riskera att skadas i sin hälsa och 

utveckling. Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga är en 

tvångslagstiftning där socialnämnden lämnar en ansökan till förvaltningsrätten som efter 

förhandling beslutar om ansökan ska bifallas eller avslås (Schlytter & Linell, 2008).  

  

Under utredningsprocessen av barnavårdsärenden har socialsekreterare ett visst 

handlingsutrymme som möjliggör klassificering och kategorisering av klienternas problem 

(Fredin, 1993). Handlingsutrymmet ger plats för tolkning samt ger socialsekreterare makt 
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över språket och noggrannheten i dokumentationen inom ärendet. Socialsekreterare har makt 

över hur de väljer att formulera och motivera sitt beslutsunderlag, vilket vid förhandling i 

förvaltningsrätten gällande LVU ofta ligger till grund för utfallet av domen (Jacobsson, 2006). 

Handlingsutrymmet kan även innebära att socialsekreteraren fattar snabba beslut och insatser 

som ger direkta konsekvenser för den enskilde. I fall där det förekommer hedersproblematik 

är skyddat boende oftast den insats som blir aktuell för den utsatte. Detta innebär att barnet 

måste bryta all kontakt med sina vänner och familjemedlemmar vilket kan leda till att den 

unge känner stor isolering (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning inom socialtjänsten, uppmärksammade vi att det 

fanns barnavårdsärenden som rörde familjer med icke-svensk bakgrund där socialsekreterare 

tidigt i utredningsförfarandet fastställde att det förekom HRVF inom familjen. Detta trots att 

det ofta saknades grundliga underlag för att kunna säkerställa att hedersproblematik låg till 

grund för barnets utsatthet. Vidare kunde detta medföra ett skyndsamt utredningsförfarande 

som i ett tidigt skede ledde till en ansökan om ett omhändertagande med stöd av 2 § LVU. 

Dessa observationer väckte våra tankar om och ett intresse för hur socialtjänsten motiverar ett 

omhändertagande med stöd av 2 § LVU i förvaltningsrätten. 

1.2 Problemformulering 

Ett omhändertagande enligt 2 § LVU ska endast vara aktuellt om vård på frivillig väg kan 

uteslutas (lagkommentar till 1§ LVU). Brist på kunskap om HRVF kan leda till en osäkerhet 

hos socialsekreterarna när de utreder och handlägger ärenden. I förlängningen kan det 

innebära att socialsekreterarna ingriper för hastigt och för mycket, alternativt inte ingriper 

tillräckligt. Ett allt för skyndsamt ingripande kan medföra att bedömningen inte grundar sig 

tillräckligt i den enskildes situation (Socialstyrelsen, 2013). I de fall där socialnämnden 

hävdar hedersproblematik som motiv till ett omhändertagande, hur är då anförandet i rätten 

underbyggt? Med grund i ovanstående ser vi en nytta med att belysa hur socialnämnden och 

förvaltningsrättens föreställningar om heder tar sig i uttryck i domar.  Tidigare forskning på 

området belyser till största del flickors utsatthet av HRVF och det är sällsynt att pojkar 

omhändertas utifrån att de anses leva under hedersrelaterat våld och förtryck (Schlytter & 

Linell, 2008). Då det finns mer forskning på hur våldet tar sig i uttryck mot flickor anser vi att 

flickornas situation är mer genomförbar att studera. 

1.3 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att genom en dokumentanalys av domar undersöka på vilket 

sätt HRVF anförs som motiv för ett omhändertagande av minderåriga flickor med stöd av 2 § 

LVU i socialnämndens och förvaltningsrättens problembeskrivningar 
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1.4 Frågeställningar 

• Hur kommer heder till uttryck i förvaltningsrättens och nämndens 

problembeskrivningar i domar med stöd av 2 § LVU? 

• Vilka förståelser finns för HRVF i problembeskrivningarna från socialnämnden och 

förvaltningsrätten? 
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2. Kunskapsöversikt 

Följande kapitel är uppdelat i tre avsnitt. Inledningsvis redogörs för hur begreppet heder 

definieras samt hur det har diskuterats och studerats i tidigare forskning för att förstå och 

förklara utsattheten. Vi vill klargöra att vi inte tar ställning till vilken förståelse som är rätt 

och relevant, utan presenterar hur forskning belyser frågan. För att läsaren ska få en förståelse 

för vad socialsekreterare i handläggningen av ärenden har att förhålla sig till presenteras en 

genomgång av relevant lagstiftning och LVU processen, vilket beskrivs i det andra avsnittet 

av kapitlet. Det avslutande avsnittet beskriver insatser som kan vara aktuella inom området 

samt dess konsekvenser för individen. Detta är av vikt för att visa på hur ett omhändertagande 

kan inverka på den enskilde. Vidare tar avsnittet upp de professionellas kunskap, 

handlingsutrymme och utmaningar vid myndighetsutövning. 

2.1 Forskningsläget gällande hedersrelaterat våld och förtryck 

2.1.1 Våldets former och uttryck 

Länsstyrelsens definition av hedersrelaterat våld ligger nära FNs definition av heder: 

 

“Honour is defined in terms of women’s assigned sexual and familial roles as dictated by 

traditional family ideology. Thus, adultery, premarital relationships (which may or may not 

include sexual relations), rape and falling in love with an “inappropriate” person may 

constitute violations of family honour.” (FN, 1999) 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län (2005) förklarar att våldet har till syfte att straffa kvinnors 

olydnad och ses som ett absolut måste för familjens heder och sociala överlevnad. Wikan 

(2003) skriver att de unga kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld ofta kontrolleras och 

begränsas i sitt vardagsliv. Kontrollen utförs ofta av bröder i familjen som har till uppgift att 

kontrollera och bevaka flickornas liv. Kvinnans sexualitet tillhör mannen och oskulden är det 

dyrbaraste hon har. Om kvinnan förlorar sin oskuld innan äktenskapet (som inom dessa 

sammanhang oftast är arrangerade inom familjen), förlorar familjen sin heder, och det ska ses 

av offentligheten. Som i det uppmärksammade fallet med Fadime 2001 var inte hennes största 

”brott” mot familjen att hon träffat en svensk pojkvän, utan det faktum att hon helt öppet hade 

en kärleksrelation med en man och därmed potentiellt förlorat sin oskuld. 

 

Enligt Länsstyrelsens i Stockholms län (2005) definition förutsätter utövandet ett kollektivt 

stöd från resten av gruppen och beslutas och planeras i vissa fall kollektivt. Detta bekräftas av 

Schlytter och Rexvid (2016) som skriver att i familjer där HRVF förekommer behöver 

förövaren inte endast vara en person utan det kan handla om ett kollektivistiskt förtryck utfört 

av flera parter i en familj, inte sällan av en hel släkt. De unga flickorna som blir utsatta för 

HRVF utsätts oftast redan från 12-13 års ålder då könsmognaden inträder och förefaller sedan 

pågå under resten av livet. Våldets former tar sig i uttryck både psykiskt och fysiskt. 

Kränkningar, hot, kontroll, förföljelse, begränsningar i vardagen, sexuellt tvång, bortgifte, 

misshandel och mord. Ett rykte kan vara nog för att flickan eller kvinnan ska utsättas för 
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våldet och det kan även drabba de män som inte stödjer kollektivets vilja och beskyddar den 

kvinnan som tillförskaffat att familjens heder gått förlorad (Länsstyrelsen i Stockholms län, 

2005). 

2.1.2 Förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige 

Förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige och hur många som utsätts har, på 

grund av våldets förtryck och karaktär, varit svårt att mäta och exakta siffror finns inte. I de 

enkäter som använts för att kartlägga HRVF är frågorna ställda efter kategorisering som är 

baserade på teoriförankrade kriterier. Det betyder att det är forskarna som avgör om individen 

passar in i en kategori eller ej (NCK, 2010). I en studie gjord av Schlytter, Högdin, Ghadimi, 

Backlund och Rexvid (2009) på uppdrag av Stockholm stad, var syftet att kartlägga 

omfattningen av hedersrelaterat förtryck. I resultatet framkom att 3 procent av pojkarna och 7 

procent av flickorna levde under hedersrelaterade begränsningar eller våld, detta av totalt 

2356 svarande elever i årskurs nio. I samma studie visades att 23% av flickorna uppgav att de 

inte var tillåtna att ha en pojkvän samt att föräldrarna förväntade sig att de skulle vara 

oskulder tills de gifte sig (Schlytter m.fl., 2009). En enkätundersökning gjord av 

Socialstyrelsen (2007) där 5200 elever i årskurs 2 blev tillfrågade att delta, visade det sig att 

5,6 % av flickorna och 4,0% av pojkarna, hade begränsningar i sitt val av vem de kan ingå 

äktenskap med. År 2009 gjorde ungdomsstyrelsen en enkät där ca 6000 personer mellan 16 

och 25 år svarade. Enkäten visade att 6,6 % av kvinnorna och 3,8 % av männen svarade att de 

upplevde att föräldrar, religion eller kultur satte gränser för dem i valet av äktenskapspartner 

(Ungdomsstyrelsen, 2009). 

2.1.3 Hederskultur i de klassiska patriarkala systemen 

Schlytter och Linell (2008) menar att HRVF har sin grund i en hederskulturell institution. Den 

hederskulturella institutionen kännetecknas ofta av att vara uppbyggd av klassiska patriarkala 

system. Kandiyoti (1988) menar att i klassiska patriarkala system har kvinnan ett begränsat 

handlingsutrymme. Enligt henne är de patriarkala systemen som mest utbredda i Nordafrika, 

Mellanöstern samt Syd- och Östasien. Kandiyoti (2007) förklarar vidare att 

socialantropologen Tillion beskriver de ovanstående samhällena, där de klassiska patriarkala 

systemen är starkt befästa, som ”Republic of cousins” som baseras på endogami (ingifte inom 

den egna gruppen och familjen). Schlytter och Linell (2008) menar att dessa samhällen 

kännetecknas av att gruppens existens och arvsrätten är av yttersta betydelse. För att 

upprätthålla detta är det av absolut vikt att pojkar gifter sig med flickor inom den egna 

gruppen. För att behålla namnet och familjens arv inom gruppen är kusingifte det vanligaste. 

Vidare beskriver Rexvid (2007) att det inom dessa samhällen finns en tydlig hierarkisk 

ordning där, förutom att kvinnan är underordnad mannen, yngre män är underordnade äldre 

män samt äldre kvinnor överordnade yngre kvinnor. Hedern har i sin tur påverkan på 

rangordningen bland männen. 
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2.1.4 Män och pojkars roller inom HRVF 

I forskning och media har flickors utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck 

uppmärksammats till större del än pojkarnas. Senare forskning har belyst även pojkarnas roll i 

dessa sammanhang. Rexvid och Schlytter (2016) menar att deras roll kan innebära att pojkar 

fostras till att vara förövare och därigenom bli offer för hederstraditioner. Vidare skriver 

Rexvid och Schlytter (2016) att pojkar i familjer där hederstraditioner har ett starkt fäste 

tenderar att bli blinda för det asymmetriska maktförhållandet som råder inom familjen. I 

hedersrelaterade sammanhang kontrollerar mannen sin hustrus, dotters och systers sexuella 

uppförande. Detta uppförande har en stor betydelse för såväl mannen som för kvinnorna. 

Genom att kvinnorna följer männens principer och regler för partnerskap och sexualitet gör de 

familjens män stolta, respektabla och hedersamma. De kvinnor som utmanar detta eller gör 

uppror mot föreskrivna normer, anses däremot bringa skam mot familjen. Man kan således 

säga att så länge kvinnorna inom familjen har skam i kroppen är männens heder tryggad 

(Schlytter & Rexvid, 2016). Det faktum att pojkar har större chans att bryta med deras 

familjer innebär dock inte att de oftare gör det, tvärtom är det inte alls särskilt vanligt. 

Pojkarna utsätts inte sällan för påtryckningar från familjen att vara kvar i familjen med rollen 

att upprätthålla “familjens ryggrad” och för att bevara släktens existens (Schlytter & Rexvid, 

2016). 

2.1.5 Hedersrelaterat våld i forskningsdebatten 

I Sverige förekommer det en debatt kring hur begreppet hedersrelaterat våld och förtryck 

förstås och används. Carbin (2010) visar på olika forskares förståelse för användningen av 

begreppet. Unni Wikan har analyserat rättegången om mordet på Fadime i sin bok En fråga 

om heder (2005). Hon menar att för att förstå händelsen bör man använda sig utav ett icke-

västerländskt hedersbegrepp, vilket innebär att ha en utgångspunkt i specifika händelser och 

hedersideologi. Kulturantropologen Mikael Kurkiala (2002) och professorn i socialt arbete 

Astrid Schlytter (2004) går i samma spår och utgår från att våldet är hedersrelaterat och 

kopplat till kultur. 

 

Andra forskare problematiserar benämningen HRVF. De menar att den kulturella förklaringen 

till våldet bidrar till en uppdelning av våld mot kvinnor. De menar att det är problematiskt att 

invandrares våld förklaras utifrån ett kulturperspektiv medan svenska mäns våld frikopplas 

från kulturella sammanhang (De los Reyes 2003; Larsson & Englund 2004; Gruber 2007). 

Enligt flera medieforskare byggde medias belysning av mordet på Fadime på föreställningar 

om invandrares kulturer som patriarkala, medan svenska mäns våld förklaras vara en 

avvikelse från svensk jämställdhetskultur (Brune 2002; Englund 2002; Reimers 2005; Strand 

Runsten 2006; Keskinen 2009).   

 

Genom att definiera våld till hedersrelaterat våld särskiljs det från det ”svenska” våldet. Det 

har däremot visat sig vara svårt att definiera vad ett icke-svenskt våld innebär, då det är 

omöjligt att rita upp skarpa gränser. Det är inte enkelt att avgöra om ett våld handlar om 

hedersvåld, “vanlig” barnmisshandel eller “vanlig” kvinnomisshandel (Hedström, 2004). I 
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Stockholms läns rapport (Björktomta, 2006) påpekas de att det är svårt att avgöra om det är 

hedersrelaterat våld eller ej, då de unga utsatta inte alltid benämner ordet heder i deras 

erfarenheter. Carbin (2010) hävdar att ha utgångspunkt i att definiera hedersvåld som icke-

svenskt blir således problematisk och en fixering i att sätta fast en betydelse för begreppet. 

2.2 Socialtjänstens lagstiftning vid barnavårdsärenden 

2.2.1 Socialtjänstens lagstiftning 

Allt arbete som bedrivs inom Socialtjänsten ska förhålla sig till socialtjänstlagen (2001:453). 

Denna lag slår i sin 2 § fast att “varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och 

har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver”. Ett av 

socialtjänstens yttersta ansvarsområden är att barn och ungdomar i kommunen växer upp 

under goda och trygga förhållanden. Socialtjänstens arbete med barn och unga regleras utifrån 

Socialtjänstlagen (SoL). Socialtjänstlagen är en frivillig lag, vilket innebär att alla insatser 

som socialtjänsten erbjuder utifrån SoL bygger på samtycke. Den grundläggande 

frivillighetsprincipen i socialtjänstlagen ska styra arbetet inom socialtjänsten i nära samarbete 

med hemmet (Cederborg & Warnling Nerep, 2014). Ibland kan socialtjänsten anse att det 

finns omständigheter i ett barns situation som medför att socialtjänsten behöver agera med 

tvång, den lagstiftning som reglerar detta är Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU). LVU är den lag som ger socialnämnden mandat att omhänderta barn och 

unga upp till 18 år som far illa antingen på grund av bristande hemförhållanden, enligt 2 § 

LVU (exempelvis missbrukande föräldrar eller vanvård av den unge) alternativt att barnet 

eller den unge visar på ett destruktivt beteende, enligt 3 § LVU (exempelvis umgås i 

kriminella kretsar eller uppvisa destruktiv självskadebeteende).   

 

LVU är en lagstiftning som ska tillämpas i särskilda fall med tyngd på att barnets bästa alltid 

ska beaktas, utredas och redovisas av socialtjänsten, detta enligt Prop 1996/97:124 (Schlytter 

& Linell, 2008). En utredning gällande barn och unga innefattar många olika områden för att 

försöka få sig en bild av barnets situation och ofta utgår socialsekreterare i Sverige idag 

utifrån utredningsmetoden BBIC (barnets behov i centrum). Socialsekreteraren ska genom 

BBIC få hjälp att på ett systematiskt sätt samla information, uppmuntras till att analysera 

insamlad information samt att involvera barnet och dess familj i utredningsprocessen. 

2.2.2 Från anmälan till ansökan om LVU; ärendegång och rättslig process 

Ett barn som far illa i hemmet eller på grund av sitt eget beteende kan aktualiseras hos 

socialtjänsten på flera olika sätt. Anmälan kan inkomma från t.ex. skola, sjukvård, anonyma 

anmälare, eller någon annan i barnets närhet. När anmälan kommit in till socialtjänsten 

öppnas en utredning på barnet (Socialstyrelsen, 2015, se bilaga 1). En utredning från 

socialtjänsten som resulterar i en ansökan om LVU lämnas över till socialnämnden i 

kommunen. Utredningen fastställer att barnet eller den unges behov inte kan tillgodoses 

genom frivilliga insatser (Cederborg & Warnling Nerep, 2014). För att socialsekreterarna ska 

kunna pröva ärendet i rätten måste de gå genom socialnämnden med sin ansökan. 
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Socialnämnden är sedan de som beslutar om ärendet ska prövas i förvaltningsrätten eller inte 

(Schlytter & Linell, 2008). 

 

I förvaltningsrätten sker sedan en muntlig förhandling där parterna som varit aktuella i 

utredningen är närvarande, vilket vanligtvis är barnet, vårdnadshavarna samt socialnämnden. 

Barnet har rätt till ett offentligt biträde som kan föra deras talan, detta gäller även för 

föräldrarna. Anledning till att parterna närvarar vi förhandlingen är att det syftar till att stärka 

individens ställning i ärendet samt att individen som är aktuell för ett LVU ska bli inkluderad 

i den juridiska processen (Schlytter & Linell, 2008). 

2.2.3 Genomgång av rekvisiten för 2 § LVU 

LVU ska tillämpas i de fall där en person under 18 år som antas vara i behov av vård enligt 

situationerna som anges i 2 eller 3 § föreligger. Detta utifrån att behövlig vård inte kan ges 

utan den unges eller vårdnadshavarens samtycke och när den unge har fyllt 15 år, av 

honom/henne själv, enligt 1 § LVU.  LVU 2 § anger att: “Vård skall beslutas om det på grund 

av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något 

annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling 

skadas”(SFS: 1990:52). 

 

Fysisk misshandel: Om ett barn av någon annan orsakas kroppsskada, sjukdom, smärta eller 

blir försatt i vanmakt eller annat liknande tillstånd. Det kan innebära att en annan person slår 

barnet med eller utan tillhygge, nyper barnet, biter, sparkar, knuffar, skakar, luggar, river, 

trampar eller stampar på barnet. Hit räknas även om någon tvingar in föremål i barnets mun. 

Alla former av kroppslig bestraffning räknas som fysiskt våld. 

 

Psykisk misshandel: Enligt prop 2002/03:53 innebär psykiskt våld att barnet systematiskt, 

oftast under lång tid, utsätts för nedbrytande behandling, nedbrytande omdömen eller 

avsiktligt känslomässigt lidande. Psykiskt våld kan även förekomma genom orimligt hårda 

bestraffningar, förlöjligande, hån, nedvärdering, avvisande, utfrysning, orimliga krav, 

påtvingad isolering från sociala kontakter, åldersanpassade aktiviteter och konstant vägran att 

lyssna till barnets synpunkter. Det kan även bli aktuellt ifall den vuxne brister i hänsynen till 

barnets behov eller i insikten om vad ett barn är. Om barnet ej får vara en person i sin egen 

rätt. Till gruppen hör barn som upplevs negativt av föräldrarna och som ständigt blir 

känslomässigt avvisade, barn som kränks, hotas med att bli övergivna och som terroriseras. 

Hit hör barn som växer upp i hem där det förekommer våld mellan makarna/samborna. Om 

kvinnan hotas, kränkt eller misshandlas i barnets åsyn bör detta kunna räknas som psykisk 

misshandel för barnet. Detsamma gäller barn eller unga som växer upp under hot från sin 

familj. Hit hör t.ex. flickor som växer upp i familjer med starkt patriarkala värderingar och 

vars utveckling hindras genom hot från i första hand manliga släktingar. 

 

Brister i omsorgen: Rekvisitet innefattar alla fall av barns fysiska och psykiska hälsa och 

utveckling. Fysisk försummelse handlar om brister gällande hygien, kost, omvårdnad, skydd 

och husrum, tillsyn, förebyggande hälsovård medicinsk vård samt skydd mot olycksrisker 
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eller skadlig exponering. Hit hör underlåtenhet att ge barnet behövlig hälso-och sjukvård. 

Psykisk försummelse innebär att barnet hälsa skadas eller äventyras, genom att barnets behov 

av t.ex. uppmärksamhet, tillhörighet, fostran, vägledning, stimulans och utveckling inte 

tillgodoses. Det kan också vara djupa konflikter mellan föräldrarna där barnet får sitta emellan 

på ett sådant sätt att deras hälsa eller utvecklings skadas. 

 

Otillbörligt utnyttjande: Om föräldrarna utnyttjar barnet sexuellt eller att barnet utnyttjas i 

pornografiskt syfte. Det kan också vara aktuellt ifall man lägger ett för stort självständigt 

ansvar för familjen på den unge, som exempelvis skötsel av syskon eller av föräldrar, som 

innebär att den unges hälsa och utveckling riskerar att skadas. 

 

Annat förhållande i hemmet: Detta rekvisit är framförallt aktuellt i de fall där 

missförhållanden i hemmet inte i första hand beror på vårdnadshavare själv utan på 

exempelvis en sambo till denne. Med ”hemmet” avses inte endast föräldrahemmet utan även 

annat hem, där den unge stadigvarande vistas. Rekvisitet kan också vara aktuellt om en 

förälder inte knyter an till barnet eller där föräldern lever i en sjuklig symbios med barnet. I 

SOSFS 1997:15 benämner man svårartade relationsstörningar mellan barn och förälder, vilket 

kan komma att innebära en mycket allvarlig risk för att den unges hälsa och utveckling 

skadas. Detta genom risk för självmord eller att den unga rymmer hemifrån. Förekomsten av 

“allvarlig relationsstörning” samt “planer på att gifta bort den unge till hemlandet mot dennes 

vilja” anges från socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:15) hamnar under detta rekvisit. 

Här ingår även situationer där flickan riskerar att könsstympas (prop. 1998/99.70). 

2.2.4 Rättssäkerhet och maktobalans 

Som tidigare nämnt är socialnämnden de som beslutar om ansökan om LVU ska tas upp i 

rätten eller inte. Att synliggöra den makt som socialnämnden har i dessa sammanhang är 

viktigt då ett beslut om omhändertagande är ett ingripande på individens integritet. 

Socialnämnden ska fungera som ett yttre kontrollverk som ska öka rättssäkerheten för den 

enskilde och är ett sätt att hantera den stora maktbefogenhet myndigheter har mot den 

enskilde. Forkby, Höjer och Liljegren (2015) har studerat de sociala utskotten i tre kommuner. 

I studien framkommer det att de mindre kommunerna med få barnavårdsärenden hade lika 

långa beslutsfattande möten som den större kommunen, som hade betydligt fler 

barnavårdsärenden. Detta indikerar på att de kommuner med få ärenden trots det inte granskas 

mer utförligt än de kommuner som har fler barnavårdsärenden. Socialsekreterarna vet att 

deras utredning kommer att granskas när de ansöker om LVU vilket gör att dem kommer att 

anpassa sig till hur de tror att nämnden kommer att resonera och granska deras material. Detta 

ger socialsekreteraren möjlighet att utforma materialet till vad de tror att socialnämnden 

kommer att bifalla. Studien uppmärksammade att socialnämnden sällan gick emot 

socialförvaltningens förslag, oavsett arbetsbelastning i kommunen. Ifall nämndpersonerna 

endast bifaller förvaltningens beslut innebär det att rättssäkerheten i processen av ett 

omhändertagande kan ifrågasättas (Forkby, Höjer & Liljegren, 2015). 
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Det har gjorts många studier gällande förhandlingar i rätten rörande beslut med 

tvångslagsstiftningar. Jacobsson (2006) har i sin avhandling fört fram att den muntliga 

förhandlingen i domstol inte ökar rättssäkerheten för parterna i förhandlingen utan kan snarare 

förklaras som en disciplinering av klienten. Jacobssons undersökning visar att offentliga 

parter, t.ex. myndigheter som socialtjänsten, ofta använder förhandlingen till att trycka på 

punkter som den enskildes sämre sidor och misslyckanden. Studien visar också att 

myndigheternas uttalanden och argumentation i domstolar sällan granskas, och att det inte 

alltid ifrågasätts ifall kriterierna för ett tvångsomhändertagande verkligen är uppfyllda enligt 

rekvisiten i lagen. Vidare har Friis (2003) studerat utredningar gällande 

tvångsomhändertaganden. Denna studie uppmärksammar den maktobalans som kan 

identifieras mellan enskilda parter och den offentliga parten i förhandling och den beskriver 

även vårdnadshavarens position som underlägsen gentemot socialtjänsten när ett 

tvångsomhändertagande prövas i rätten. 

 

2.3 Socialt arbete och de professionellas roll 

2.3.1 Forskning om konsekvenser av social barnavård 

Ett av de mest omdebatterade ansvarsområdena inom socialtjänsten är beslutsfattande som rör 

den sociala barnavården. Arbetsuppgifterna och synsättet att omhänderta barn har förändrats 

genom tid inom socialtjänsten. Lindqvist (2012) skriver att tidigare var socialsekreterares 

stora uppgift att omhänderta barn och unga, vilket ansågs vara en räddningsinsats. Senare 

forskning har visat att omhändertagna barn far mycket illa och insatsen ska idag beslutas med 

stor försiktighet och omfattande uppföljning. 

 

I arbetet med barnavårdsärenden finns det två framträdande teoretiska synsätt som ska vara 

vägledande för socialsekreterare för att skydda barn som far illa. Sjöblom (2002) beskriver det 

behovsorienterade synsättet, som har företrätts av Anna Freud, med att det är möjligt för barn 

att bryta kontakten och lösgöra sig från sina föräldrar och därmed bilda nya band med andra 

föräldragestalter. Freud menar att barn kan bryta från sitt sociala arv om de får möjlighet att 

flytta över sina känslor för ursprungsföräldrarna till fosterföräldrar (Sjöblom, 2002). Grunden 

för detta synsätt är att kontinuitet i relationer, miljöpåverkan och miljöförhållanden anses vara 

viktiga för barnets utveckling. Det som tillfredsställer barnets behov anses vara barnets 

psykologiska föräldrar (Sjöblom, 2002). 

 

Det relationsorienterade synsättet menar på det motsatta. Detta synsätt förklarar att om barnet 

förlorar sitt ursprung och bindningen till sina föräldrar, förlorar även barnet kontakten till sig 

själv. Förespråkarna menar att det kan ske vid ett omhändertagande och ger barnet negativa 

konsekvenser (Sjöblom, 2002). Vidare menar Börjeson och Håkansson (1990) och Lindén 

(1998) att ett barns föräldrar inte kan ses som utbytbara. Barnet är i behov av att skyddas från 

en destruktiv miljö men kan inte skyddas från den inre problematik som barnet bär på. 

Lundström (1993) menar att för ett barn som omhändertas kan det uppstå en separationskris 

och man borde istället lägga större vikt på att stödja ursprungsfamiljen. Han menar att det inte 

ska vara ett alternativ att omhänderta barnet, men att det skulle kunna ses som ett komplement 
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till ursprungsfamiljen. Det relationsorienterade synsättet har genom forskning förankrat sina 

idéer i framförallt lagstiftning och i det konkreta arbetet med barn och unga. Denna inriktning 

är den mest framgångsrika av de två beskrivna. 

 

Anknytningsteorin förklarar att barn genetiskt knyter an till de personer som är mest 

tillgängliga för dem när de är små. Barn knyter sig an till dessa personer för att få skydd och 

hjälp att överleva. Den unges svårigheter att separera från sina föräldrar kan förstås utifrån 

anknytningsteorin. Oberoende om föräldrarna har visat kärlek eller behandlat barnet illa är 

dessa känslomässiga band mycket starka och det kan bli svårt för barnet att separera från 

föräldrarna (Svedberg, Qarai & Qaraee, 2013). 

2.3.2 Placering på skyddat boende 

När förvaltningsrätten beslutar om ett omhändertagande av den unge med stöd av 2 § LVU 

har socialtjänsten till uppgift att verkställa beslutet. Det kan då, förutom att bli placerad i 

familjehem eller HVB, innebära att bli placerad på ett skyddat boende (Socialstyrelsen, 2013). 

I de fall där flickan är utsatt för HRVF och är i behov av att skyddas från sin familj blir oftast 

skyddad identitet och skyddat boende det enda alternativet för flickan. Skyddat boende som 

insats i dessa fall är oftast det kortsiktigt bästa alternativet men kan på lång sikt upplevas 

ambivalent, detta enligt Wikström och Ghazinour (2010). Att bli placerad på skyddat boende 

innebär att den utsatte i stor utsträckning måste säga upp kontakten med vänner, 

familjemedlemmar och släktingar. Wikström och Ghazinour (2010) menar att insatsen är 

nödvändig för offrets säkerhet i ett inledande skede. Det är även av stor vikt att barnet får det 

stöd och skydd som den behöver under insatsen. Barn under 18 år som lever under skyddade 

personuppgifter har i en studie med Barnombudsmannen (2012) berättat om en vardag som 

upplevs otrygg, isolerad och med brist på information från ansvarig socialsekreterare och 

personal på boende. Enligt Socialstyrelsen (2013) kan barn som levt i en hedersproblematik 

känna stor skuld och skam för att ha brutit mot kollektivet och “förnedrat” sin familj. 

2.3.3 Familjearbete i hederskontext 

Rapporten “frihet och familj - en uppföljning av skyddade boenden för personer som hotas av 

hedersrelaterat våld från Socialstyrelsen (2007) resulterade i slutsatsen att samhället bör 

verka för att de unga som bor på skyddat boende ska få hjälp att återknyta kontakten med sin 

familj. I studien intervjuades barn på skyddade boenden, dessa intervjuer visade att barnens 

totala situation hade förbättrats efter att de återtagit kontakten med sin familj. Således går 

diskussioner att samhället numera inte bara ska skydda och stödja unga utsatta för HRVF, 

utan även arbeta för ett förändringsarbete gällande inställningen hos familjerna och föräldrar 

(Eriksson, 2013). I familjer där det finns en hedersproblematik och flickan på grund av detta 

utsatts för förtryck och våld, kan ett familjearbete leda till att man når problemets kärna. 

Vidare förklarar Eriksson (2013) att om ett förändringsarbete kan bidra till en bättre relation 

mellan den unge och de vuxna skulle det vara en stor vinst för alla inblandade i familjen men 

även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
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Familjer inom hedersrelaterade sammanhang är inte sällan betydligt större än kärnfamiljen, 

därför menar Eriksson (2013) att familjearbetet kan bli mycket komplext. Detta bekräftas 

också av De los Reyes (2003) som skriver i sin rapport Patriarkala enklaver eller 

ingenmansland: Våld, hot och kontroll mot unga kvinnor i Sverige att socialtjänsten tillämpar 

ett familjeperspektiv med lösningsfokus där problemet blir generaliserat till en 

generationskonflikt som bäst ska lösas inom familjen. I denna rapport beskrivs det vara 

komplicerat att bedöma om flickorna bör placeras utanför familjen. Detta på grund av den 

hotbild och press som kan finnas från familjens sida och leda till att konflikten förvärras 

ytterligare. 

2.3.4 Utmaningar i mötet mellan socialsekreterare och klienter från olika kulturer 

Enligt Rinder von Beckerath (2013) är det viktigt att de professionella förstår den omfattande 

utsattheten och systematiken i ett hedersförtryck som en flicka kan vara offer för. Genom att 

de professionella har en bredare förståelse för problematiken kan de bemöta de utsatta med 

större kunskap, således blir det enklare att bedöma risker och ge rätt stöd. Rinder von 

Beckerath (2013) skriver att idag förstår samhället mer om de trauman, svårigheter och 

skuldkänslor som de utsatta bär på när de behöver välja mellan att förneka sin egen existens 

eller att lämna sin familj. En ökad kunskap och förståelse leder vägen genom ett 

förändringsarbete och utvecklingen av verksamheter och metoder som kan hjälpa de unga 

som lever under HRVF (Rinder von Beckerath, 2013). 

 

Jemteborn (2005) skriver att när flickor som är utsatta för hedersrelaterat förtryck vill bryta 

upp och förändra sin livssituation krävs det personer utanför familjen som finns till för 

flickorna för att de ska kunna gå emot de villkor som familjen har. Socialtjänstens arbete 

präglas av en tro att konflikter mellan ungdomar och familj bör lösas genom dialog och 

medling, med andra ord finns det ofta ett familjärt synsätt hos socialsekreterare (Sjöblom, 

2002; Schlytter, 2004). De los Reyes (2003) skriver i sin rapport för den tidigare statliga 

myndigheten Integrationsverket att det är vanligt att flickor som lever i ett hedersförtryck 

tenderar att få sina situationer missförstådda, bortprioriterade eller missbedömda i kontakt 

med socialtjänsten. Flickorna upplever att dem blir bedömda utifrån en förutbestämd mall, 

vilket kan leda till att dem inte betraktas och bemöts som brottsoffer. 

 

Enligt Kamali (1997) kan det uppstå konflikter vid möte mellan socialsekreterare och klienter 

från olika kulturella bakgrunder. Mötet mellan dessa parter kan synliggöra skillnader i 

attityder och värderingar. Socialsekreterare arbetar utifrån lagar, regler och byråkratiska 

riktlinjer. Immigrerade familjer som blir aktuella inom socialtjänsten anpassas utifrån denna 

struktur. Det finns en risk att socialsekreterare styrs av en stereotyp bild av ”invandraren” som 

behövande och annorlunda, istället för att handlägga ärendet individuellt. Detta kan leda till 

klientifiering och att individuella livsstilar istället ses som sociala problem. Från klientens 

sida kan de uppfatta att socialsekreterare inte visar någon förståelse för deras kultur utan att 

handläggningen styrs utifrån vårt samhälles definition av normalitet och avvikelse. 
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2.3.5 De professionellas kunskap och handlingsutrymme 

Dishion och McMahon (1998) skriver att i medier återkommer ofta diskussionen om 

omhändertagande av barn mot föräldrarnas vilja. Socialtjänsten anklagas ibland för att 

antingen undvika att se barnets allvarliga situation och således inte ingripa tillräcklig för att 

skydda barnet. Kritik riktas även mot socialtjänsten gällande att omhändertaganden skulle 

innebära ett rättsövergrepp. Detta kan innebära ett stort ingripande i en familjs liv som i sin 

tur leder till splittrade familjer och negativa konsekvenser för den enskilde. Vidare förklarar 

Dishion och McMahon (1998) att otillräckliga kunskaper om familjens situation i 

kombination med begränsade möjligheter till riskbedömning av barnets utveckling och ett 

dåligt samarbete med de berörda familjerna gör det svårt för myndighetsutövare att utforma 

ett bra beslutsunderlag. 

 

Socialsekreterare har en professionell utbildning, formell kunskap och stödsystem att luta sig 

mot när det gäller barnavårdsutredningar. Trots detta har forskning visat att det professionella 

beslutsfattandet inom socialt arbete allt oftare skiljer sig från vad som anses vara den 

rationella idén om hur beslutsfattande bör gå till (Broadhurst, Grover & Jamieson, 2009). Van 

de Luitgaarden (2009) skriver att beslutsprocesser kan istället för att vara en rationell process 

mer likna en intuitiv process. Detta då ärenden ofta innefattar mycket information som har en 

hög grad av ambivalens och motsättningar inom sig. Gambrill (2006) menar att 

socialsekreterare har en tendens att klamra sig fast vid deras första intryck av en situation och 

saknar inte sällan tillräcklig kunskap och förståelse för ny och aktuell forskning. 

Socialsekreterare tenderar att dra sig till minnes tidigare klienter och insatser, vilket indirekt 

blir till referenser för det aktuella fallet (Forkby & Höjer, 2011). 

 

Fredin (1993) förklarar att socialsekreterare i sitt arbete med klienter har ett visst 

handlingsutrymme. Handlingsutrymmet styrs av juridiska aspekter, ekonomi, politiska och 

kulturella ramar, vilket styr hur socialsekreteraren handlägger ärendet. Utöver dessa riktlinjer 

ger socialsekreterarens handlingsutrymme en möjlighet för tolkning av problemet, ofta i 

samråd med kollegor och i mötet med klienten själv. Det ges utrymme för en klassificering 

och kategorisering av klienternas problem. Wingfors (2004) betonar att de områden som 

socialsekreterare kommer i kontakt med ofta är av känslig karaktär och privata för den 

enskilde vilket kan medföra att socialsekreterare ställs inför etiska dilemman i ärenden. För att 

Sveriges myndigheter ska fungera är det av stor vikt att samhällets medborgare har tillit till de 

som utför arbetet, till deras kunskap att göra bedömningar och att fatta beslut som är väl 

avvägda inom deras handlingsutrymme. 
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3. Teori 

I följande avsnitt kommer vi presentera den teori som legat till grund för föreliggande 

uppsats. Hedersbegreppet och förklaringarna till våldet är omdebatterat i forskningen och 

någon konsensus är ännu inte nådd kring begreppets betydelse. Det är förklaringarna till 

våldet och inte våldets former som det råder oenighet om (NCK, 2010). Utifrån debatterna 

kan man urskilja tre huvudsakliga perspektiv som vi kommer redogöra för i detta avsnitt. 

Slutligen redogör vi för begreppet kulturalisering och dess innebörd. 

3.1 Det kulturella perspektivet 

Med ett kulturellt perspektiv på hedersrelaterad problematik förklarar man våldet med 

kulturella och värderingsmässiga skillnader. Genom att analysera de värderingar som grundar 

sig i heder, vart dessa värderingar och normer geografiskt kommer ifrån och hur dem tar sig 

uttryck i dagens Sverige vill man förstå det hedersrelaterade våldet (NCK, 2010). 

Ett viktigt begrepp här är den så kallade hedersideologin. I hedersideologin finns en 

hederskodex med regler och grundvärderingar som är av stor vikt för familjen och kollektivet. 

Följer kollektivet och familjen hederskodexen är hedern i familjen säkrad. Heder är absolut, 

antingen har man heder eller så har man det inte. Heder är det som syns utåt och omvärldens 

värdering av en person eller ett kollektivs heder är det som definierar om hederns vara eller 

icke vara (Wikan, 2005). Samtidigt som hedern är absolut finns också vägar för att återfå sin 

heder och därigenom dölja det brott som begåtts mot hederskodexen. Den sociala miljön och 

kontexten är det betydande och det är också i den som lösningarna finns för att återta sin 

heder. Våldet kommer i uttryck och riktar sig mot den som dragit skam över familjen, oftast 

kvinnan men även en man kan utsättas (Wikan, 2005). Kontrollen av kvinnans sexualitet och 

vikten av att kvinnan ska vara oskuld fram tills hon ingår i äktenskap är särskilt framträdande 

inom hederskulturen. Detta har sin grund i att kvinnans sexualitet och kropp tillhör kollektivet 

(Rexvid, 2007). 

 

Forskning inom det kulturella perspektivet säger att det är mannen som kan ha heder och inte 

kvinnan. Då kvinnan och hennes kyskhet tillhör mannen, som har sin grund i patriarkala 

strukturer, kan hon därigenom tillskaffa honom skam och göra så att han och familjen förlorar 

sin heder (Tahira, 2006). Att hedersmord och hedersrelaterat våld skulle kunna förklaras 

genom ett könsmaktsperspektiv kritiseras starkt av vissa forskare inom det kulturella 

perspektivet. Enligt kulturantropologen Kurkiala så är detta ett uttryck för en specifik kultur 

(Kurkiala, 2002, 28 november). 

 

En betydande ståndpunkt i det kulturella perspektivet är att inte förneka hedersbegreppet då 

det är av största vikt för att de utsatta flickorna och kvinnorna ska få den hjälp de behöver från 

samhället. Inom detta forskningsområde diskuterar man sällan riskerna med rasifiering och 

stigmatisering av minoritetsgrupper i samhället (NCK, 2010). 
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3.2 Könsperspektivet 

Könsperspektivet utgår från att det finns likheter mellan mäns våld mot kvinnor och 

hedersrelaterat våld. Mäns våld mot kvinnor ses som ett globalt strukturellt problem och det 

är därför inte nödvändigt att analysera hederskulturer och hederskoder. Mäns våld mot 

kvinnor kan liknas med det patriarkala våldet som även är universellt (Aisha, 2004). Det 

patriarkala våldet kan förstås utifrån den historiska och sociala institutionen eller regim för 

utövandet av manlig makt. Det patriarkala våldet kan därför inte ses vara utifrån individens 

felaktighet och fördomsfullhet (Shahrzad, 2004). Trots jämställdhetssatsningar inom nordiska 

länder fortgår maktrelationerna, vilket bland annat visas genom att mäns våld mot kvinnor än 

i dag lever kvar (NCK, 2010). Oavsett, geografiskt, var våldet mot kvinnor utspelar sig är det 

en form av kontroll mot kvinnors sexualitet. Feministiska forskare belyser att västerländska 

kvinnor som har blivit utsatta för våld av västerländska män sällan anmärks vara kulturellt, 

medan våld mot kvinnor ur andra etniska minoriteter får en kulturell betingelse (Abu-Odeh, 

1997). Journalisten och författaren Pope (2004) menar att mäns våld mot kvinnor kan förstås 

på samma sätt oavsett om man sätter en kulturell stämpel på det eller inte. Hon menar att män 

som utför våldet gör det på grund av en sårad stolthet, att vilja utöva makt samt har en 

föreställning om att kvinnor bör och kan kontrolleras. 

 

Allt våld i intima relationer präglas av heder och skam, även våld som utförs inom 

västerländska majoriteter (Baker, Gregware & Cassidy, 1999). Däremot har begreppet heder 

och skam i västerländska samhällen individualiserats. Mäns våld mot kvinnor utgår främst 

från att männens känsla av stolthet, identitet och misslyckande hänger ihop med hur mannen 

ser på kvinnans beteende. Dessa faktorer ses i stor utsträckning vara grunden för mäns våld 

mot kvinnor men är även indikationer för det som anses vara heder som anledning till våldet 

(Baker, Gregware & Cassidy, 1999). Problemet med att kategorisera våldet till hedersrelaterat 

våld är att det blir kulturellt betingat och att detta i förlängningen kan förringa att det är mäns 

våld mot kvinnor som det handlar om. Detta kan innebära att minoritetskulturerna 

stigmatiseras och det kan även innebära att kvinnors rättigheter ignoreras (Reddy, 2008). 

3.3 Det intersektionella perspektivet 

Det intersektionella perspektivet vill gå bortom de kulturella förklaringarna och menar att 

begreppet heder är komplext. Begreppet kan inte enkelt förklaras med kultur och kön. Att 

förklara våldet med fokus på kvinnans sexualitet blir därmed alldeles för enkelt. Forskare 

inom detta område menar att hedersbegreppet är alldeles för brett och innefattar både klass, 

status, offentligt rykte och det som kallas för symboliskt kapital (Werbner, 2007). Genom att 

se till hur kön, etnicitet, makt och klass hänger samman kan man med ett bredare perspektiv 

analysera “hedersrelaterad” problematik (NCK, 2010). Vidare är den intersektionella 

förklaringsmodellen uppbyggd av flertalet dimensioner där maktordningar och hur de 

samverkar med varandra inom invandrade familjer av stor betydelse (Carbin, 2010). När det 

uppstår maktförskjutning och konflikter i familjen menar förespråkare för perspektivet att det 

är en fråga om maktspel snarare än en fråga om kultur och uppfostran (Darvishpour, 

2004).                                                                                                           
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Könsperspektivet har ett strikt fokus på kön och det kulturella perspektivet fokuserar på en 

specifik hederskultur. Det intersektionella perspektivet skiljer sig från de ovan nämnda 

perspektivens utgångspunkter genom att ha ett vidare perspektiv som tar hänsyn till fler 

faktorer. Det förespråkarna för dessa perspektiv har gemensamt är att de anser att 

socialtjänsten i kontakt med de unga kvinnorna kan missförstå deras situation och det kan 

således finnas en risk för felbedömning (Öquist, 2006). Ekonomhistorikern De los Reyes 

(2003) menar att i dessa fall finns en ökad risk för att familjer med icke-svensk bakgrund 

tillskrivs stereotypiska egenskaper utifrån kultur och geografisk härkomst. 

3.4 Kulturalisering 

Kulturalisering kan beskrivas som en process där en individ eller grupp människor blir 

tillskriven olika egenskaper utifrån dennes etniska eller religiösa tillhörighet. Att kulturalisera 

handlar om att skapa förutsättning för diskriminering av dessa människor genom att 

uppfattningar om dem baseras på den kulturella tillhörigheten (Sarnecki, 2006). De los Reyes 

(2012) menar att kulturalisering är ett sätt att koppla kultur till våldsutövande. 

Kulturaliseringen förekommer när diskriminering och problem anses vara en direkt verkan av 

en kultur. Den primära orsaken till problem förknippade med invandrare och minoriteter i 

stort anses vara på grund av de inblandades människors kultur. Kultur ses som ett arv som är 

oföränderligt och där kulturens kärna är definierbar (Åhlund, 1997). 
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4. Metod 

I följande avsnitt kommer vi redogöra för vårt metodval samt en kort beskrivning av vårt 

material. Därefter visar vi hur vi gjort vårt urval till studien samt hur vi gått tillväga med vår 

datainsamling. Vidare kommer vi presentera vår analysprocess, våra etiska överväganden 

samt studiens reliabilitet och validitet. Avslutningsvis beskrivs hur vi har fördelat arbetet i 

uppsatsen och hur samarbetet mellan oss har sett ut. 

 

Föreliggande studie syftar till att undersöka på vilket sätt HRVF anförs som motiv för ett 

omhändertagande med stöd av 2 § LVU i socialnämndens och förvaltningsrättens 

problembeskrivningar. För att ta reda på detta har vi gjort en dokumentanalys av domar från 

förvaltningsrätten där omhändertagande med stöd av 2 § LVU resulterat i bifall. I domarna  

presenteras först socialnämndens beskrivning av ärendet och förslag till omhändertagande, 

därefter finner man förvaltningsrättens motivering till beslut. Socialnämndens beskrivningar 

av ärenden baseras på den utredning som ansvariga socialsekreterare genomfört med berörd 

familj. Vi vill försöka beskriva förvaltningsrättens och socialnämndens föreställningar och 

förståelser för HRVF och hur dessa framställs i domarna. Vi har i vår analys varit inspirerade 

av kvalitativ innehållsanalys, detta då denna metod kan användas till att beskriva ett fenomen 

(Flick, 2014). 

4.1 Datainsamling 

För att finna de domar vi analyserat, har vi använt oss av databasen Karnov group, som vi fått 

tillgång till genom Umeå Universitet. Denna databas är en allomfattande rättsdatabas. Här 

finns lagtext, rättsfall, praxis och annan juridisk information. Vi använde sökorden “LVU 

hedersrelaterat våld och förtryck” för att nå domar där heder har beskrivits. Kunskapen om 

hedersrelaterat våld har utvecklats under det senaste decenniet. Professionella inom 

socialtjänsten, rättsväsendet och andra aktörer som arbetar med dessa frågor har fått en ökad 

kunskap genom ny forskning på området (Länsstyrelsen i Östergötland, 2015). I och med 

detta såg vi det som viktigt att använda oss av nyare domar för att få relevant och aktuellt 

material för vår studie. Vi begränsade vår sökning till domar från förvaltningsrätterna i hela 

Sverige med avgörandedatum från år 2016-2017. Med avgränsningarna fick vi totalt 65 

träffar, varav 7 från 2017 och 58 från 2016 (Karnov group, 170308). Därefter sorterade vi 

domarna efter datum i fallande ordning från senaste avgörandedatum. 

 

Domar från kammarrätten, ärenden som gällde pojkar samt beslut som fattats med 3§ LVU 

uteslöts från vårt urval. Dessa domar valdes bort då vår studie ämnar till att undersöka flickor 

som omhändertagits med stöd av 2 § LVU. Vi valde ut 15 av de relevanta domarna till vår 

studie, från den senaste domen och de nästkommande 14 i ordningen. Vi ansåg att 15 domar 

skulle generera tillräckligt material för att kunna uppfylla syftet med vår studie. Vid en första 

genomläsning av domarna ansåg vi att två av dem innehöll för tunt och kortfattat material från 

socialnämnden och beslöt därför att utesluta dem. Vi ersatte dessa domar med två nya, valda 

efter den angivna datumföljden. Detta gav oss slutligen ett spann med domar från 170303 till 

160610. Det finns 12 förvaltningsrätter i Sverige och 5 av dem finns representerade i vår 
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studie. Vårt material är baserat på 7 domar från Jönköping, 5 från Göteborg och 1 från 

Uppsala, Stockholm och Karlstad vardera.  Vi anser det anmärkningsvärt att Jönköpings 

förvaltningsrätt utgör nästan hälften av våra domar då antalet invånare i deras domkrets är 

knappt en tredjedel än Stockholms. Vi finner således ingen logisk förklaring till utfallet. 

Vidare är alla rättsfallen i vårt urval ärenden som lett till bifall. Att urvalet består av enbart 

bifall är ett resultat av vårt datumspann och inget vi eftersträvat att endast undersöka. En 

anledning till detta kan vara att tidigare forskning visar att förvaltningsrätterna bifaller 

merparten av nämndens ansökningar (Socialstyrelsen, 2009). Om vår analys bestått av domar 

där utfallet varit avslag från förvaltningsrätten är vi medvetna om att vårt resultat kan ha sett 

ut på ett annat sätt. 

 

4.2 Urval 

I vårt urval har vi valt domar som gäller minderåriga (under 18 år) flickor med stöd av 2 § 

LVU där heder varit omnämnt. Flickorna i vårt urval var vid domens avgörandedatum mellan 

13-17 år. Vi har valt att undersöka fall där 2 § LVU har varit aktuell. Detta då syftet med vår 

studie är att undersöka omhändertaganden där socialnämnden och förvaltningsrätten anfört 

HRVF som motiv för ett omhändertagande med stöd av 2 § LVU. Rekvisiten i 2 § LVU ser 

till de brister i hemförhållanden som kan finnas och som därmed kan leda till en påtaglig risk 

för att den unges hälsa eller utveckling skadas. HRVF beskrivs ofta vara påtryckningar och 

kontroll från familjen mot den unge, i de flesta uppmärksammade mot minderåriga flickor 

(Schlytter & Rexvid, 2016). Rekvisiten i 3 § LVU handlar om risker i den unges eget 

beteende och därför blir inte domar enligt denna paragraf aktuella för vår studie. 

4.3 Analysmetod 

Vi har varit inspirerade av kvalitativ innehållsanalys när vi analyserat domarna från 

förvaltningsrätten som utgör vårt datamaterial. Vid en innehållsanalys är det viktigt att man 

ser till hela det dokument man analyserar och de sammanhang som omger texten (Granskär & 

Höglund- Nielsen, 2011). Vi genomförde en öppen läsning av vårt datamaterial för att se till 

helheten och för att skapa oss en förståelse för innehållet. Efter vår genomläsning läste vi 

varje dom var för sig och tog ut meningsbärande enheter. Dessa meningsbärande enheter är de 

som utgör grunden för analysen (Granskär & Höglund-Nielsen, 2011). Vi identifierade de 

meningsbärande enheterna utifrån två frågor vi ställde till texten; Hur beskriver 

socialnämnden och förvaltningsrätten flickans utsatthet samt Vilka förståelser för våldet går 

att utläsa i socialnämnden och förvaltningsrättens beskrivningar? I de tre första rättsfallen 

valde vi ut de meningsbärande enheterna tillsammans, detta för att säkerställa att vi använde 

oss av samma tillvägagångssätt och hade samma tankar om hur materialet skulle bearbetas. 

Därefter delade vi upp domarna mellan varandra och tog ut meningsbärande enheter var för 

sig som vi sedan gick igenom tillsammans. I domarna är socialnämnden och 

förvaltningsrättens anförande åtskilda vilket vi höll isär när vi valde ut våra meningsbärande 

enheter. 



 19 

Efter att de meningsbärande enheterna var utvalda kodade vi materialet. Vi inledde med att 

göra en öppen kodning av vårt datamaterial. Öppen kodning innebär att man går igenom 

texten ord för ord, rad för rad och mening för mening (Thornberg & Forslund-Frykedal, 

2015). Efter vår öppna kodning gjorde vi en selektiv kodning. Den selektiva kodningen 

innebär att man väljer ut de koder som framstår som viktigast och mest återkommande 

(Thornberg & Forslund-Frykedal, 2015). Vi tog därför bort de koder som var minst 

återkommande samt ej av vikt för vår analys. Vi genomförde vår kodning i ett dokument i 

Google drive och använde oss av olika färger för att tydligt sortera ut meningar som sedan 

blev koderna vi identifierade. Kodning av materialet genomförs för att forskaren ska få en 

chans att reflektera över sitt material på ett nytt sätt (Coffey & Atkinsson, 1996). Slutligen 

gjorde vi två tabeller av de koder som vi identifierade (Se bilaga 1). Tabellerna har till syfte 

att visa förekomsten av de koder vi tagit ut från vårt material. Vi gjorde två tabeller för att 

visa på antalet förekommande koder samt för att skilja socialnämndens och 

förvaltningsrättens fallbeskrivningar åt. Efter kodningen grupperade vi koderna efter innehåll, 

vilket utmynnade i tre teman. Teman har till syfte att binda samman det underliggande 

innehållet från kategorierna (Granskär & Höglund-Nielsen, 2011). De teman vi tog fram är; 

Socialnämndens och förvaltningsrättens beskrivning av våldets former och familjens kontroll 

över flickan, Socialnämndens och förvaltningsrättens förståelser om heder; ett kulturellt 

perspektiv? och Flickans mående och berättelser; Socialnämndens och förvaltningsrättens 

barnperspektiv. 

4.4 Etiska överväganden 

I vår studie har vi förhållit oss till vetenskapsrådet fyra etiska förhållningssätt inom 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. De fyra kraven som ställs inom denna gren 

av forskning är Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 

Nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren skall informera de berörda 

deltagarna i studien om studiens syfte och tillvägagångssätt (Vetenskapsrådet, 2002). Då vår 

studie inte innefattar några forskningsdeltagare blir således informationskravet inte aktuellt 

för oss att förhålla oss till. Domarna från förvaltningsrätten som utgör vårt material är 

offentliga handlingar vilket innebär att samtycke ej behöver inhämtas från den enskilde. Den 

utredning från socialnämnden som ligger till grund för domarna från förvaltningsrätten 

skyddas av offentlighets- och sekretesslagen (OSL, 2009:400) vilket skyddar den enskildes 

integritet. Vi har således inte kunna ta del av dessa. 

 

Domarna är offentliga handlingar och innehåller de berördas namn och personuppgifter. Vi 

har dock valt att avidentifiera alla personuppgifter när vi presenterat vårt resultat. För att vi 

ska ha möjlighet att ge läsaren möjlighet att granska källorna till de uppgifter vi använt i 

studie har vi presenterat rättsfallens målnummer i referenslistan. Detta gör det möjligt att vid 

närmare eftersökning spåra våra citat till specifikt målnummer och således även till individen. 

Den grundläggande principen om att i forskning ska nyttan överväga risken om att individen 

skadas har vi tagit ställning till. Studien syftar inte till att undersöka enskilda personers 

situationer utan att försöka skapa en förståelse för socialnämnden och förvaltningsrättens 

formuleringar i domar och därför är risken liten att den enskilde kränks. 
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4.5 Reliabilitet och validitet 

En studies generaliserbarhet bygger på att den kan upprepas och kopieras av någon annan och 

att denna då kan få samma resultat (Bryman, 2011). Vi har studerat ett fåtal rättsfall för att 

analysera de formuleringar och beskrivningar som gjorts av socialnämnden och 

förvaltningsrätten och vi syftar inte till att uppfylla en generaliserbarhet med vårt resultat. 

Trots detta presenterar vi målnummer till samtliga rättsfall vilket alla är offentliga dokument, 

det ger läsaren en möjlighet att pröva vår studie och följa de källor vi använt oss av. Detta 

bidrar till att vårt arbete är transparent vilket i sin tur bidrar till en ökad reliabilitet.  Studien 

går därmed att upprepas och kopieras, men resultatet kan bli ett annat beroende på vem som 

analyserar materialet. Giltigheten i en studie kan stärkas genom att presentera citat från sitt 

datamaterial som man använt sig av (Granskär & Höglund-Nielsen, 2011). Genom att vi 

använder oss av citat från rättsfallen i presentationen av vårt resultat och analys stärker det 

giltigheten i vår studie. 

 

Vi som författare av denna studie har i och med vår utbildning en viss förförståelse och 

kunskap inom området. Man bör ta i beaktning att denna förförståelse kan bidra till att vi haft 

förutfattade meningar vilket omedvetet kunnat bidra till att resultatet och analysen tagit en 

viss form. I och med att vi noggrant beaktat hur vi använt vår förförståelse och inte tagit 

ställning till den forskning som presenterats anser vi att vi har förhållit oss objektivt och vår 

slutgiltiga uppsats är inte präglad av vår förförståelse. Bryman (2011) menar att forskaren 

måste ha insikt i att det inte går att nå fullständigt objektiva resultat. Men genom att visa på en 

medvetenhet kring personliga värderingar och teoretiska inriktningar samt hur de påverkar 

slutresultatet stärker man trovärdigheten i studien. 

 

Trovärdigheten i vår studie stärks av att vi är tre författare. Fler författare bidrar till vidare 

perspektiv och en diskussion med fler ingångar. I arbetet med uppsatsen berör vi 

socialtjänstens ansvarsområde. Det faktum att vi har gjort verksamhetsförlagd utbildning på 

socialtjänsten kan bidra till att vi har en viss kunskap och förutfattad mening om hur arbetet 

går till inom verksamheten. Vi har därför varit noggranna med att använda oss av tidigare 

forskning kring arbetet inom socialtjänsten för att kunna ge en väl grundad bild av 

myndigheten och professionen. 

4.6 Arbetsfördelning 

Vi har fördelat arbetet mellan varandra och ansvarar i lika stor grad för uppsatsen i sin helhet. 

Vi delade upp materialet i vår kunskapsöversikt och läste in oss på varsitt ämne. Därefter 

presenterade vi vad vi skrivit för varandra, och gick gemensamt igenom avsnitt för avsnitt för 

att undvika upprepningar och för att få en röd tråd genom texten. Vi delade upp perspektiven, 

som utgör vår teori, mellan varandra och presenterade varje perspektiv genom ovanstående 

tillvägagångssätt. Analysen sammanställde vi tillsammans för att vi skulle vara enhetliga i vår 

tolkning och tillsammans nå konsensus i vårt resultat. Vi har kontinuerligt arbetat tillsammans 

med texten och uppbyggnaden av uppsatsen för att nå ett enhetligt resultat. 
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5. Resultat och analys 

I kommande avsnitt redovisar vi vårt empiriska resultat och vår analys. Vi har valt att väva 

samman resultatet av vad vi sett i domarna tillsammans med tidigare forskning och vår teori, 

detta för att besvara våra frågeställningar. Med vår analys vill vi besvara hur heder kommer 

till uttryck samt vilka förståelser som finns för HRVF i problembeskrivningarna från 

socialnämnden och förvaltningsrätten. 

Vi har valt att dela upp resultatet och framställa det genom tre övergripande teman. Det första 

temat visar hur socialnämnden och förvaltningsrätten beskriver att våldet tagit sig i uttryck 

och synliggör den kontroll flickorna varit utsatta för. Det andra temat belyser socialnämnden 

och förvaltningsrättens förståelse för heder. Slutligen tar det sista temat upp flickans 

berättelser och hälsa, som den beskrivits av socialnämnden och förvaltningsrätten. 

 

Vi har valt att avidentifiera flickorna i rättsfallen då det inte är av vikt för att förstå materialet. 

Vi valt att enbart kalla dem för “flicka”, men med hänvisning till vilket fall det handlar om. 

Socialnämnden kan ha olika namn i olika kommuner, men för att det ska bli enkelt att följa 

läsningen har vi valt att endast använda oss av “socialnämnden”.   

5.1 Socialnämnden och förvaltningsrättens beskrivning av våldets former 

och familjens kontroll över flickan 

5.1.1 Fysisk och psykisk misshandel 

I de flesta domar uttryckte både socialnämnden och förvaltningsrätten att fysisk misshandel 

hade förekommit. Socialnämnden anförde att flickan var utsatt för fysisk misshandel i 13 av 

15 fall och förvaltningsrätten anförde det i 11 av 15 domar.  Det fysiska våldet beskrivs i 

domarna ha utövats av flertalet familjemedlemmar. I socialnämndens beskrivning framgår att 

flickornas fäder, bröder och mödrar är de som oftast utövat våldet mot flickorna. Våldet har 

tagit sig i uttryck genom bland annat slag med öppen hand (RF 15, 2) och misshandel med 

föremål såsom bälte och skor (RF 2). I en av förvaltningsrättens beskrivningar anförs 

följande: 

 

”…. misshandel av allvarligare slag regelmässigt bör leda till att den unge omhändertas för 

vård. Vad flickan har berättat om kan beskrivas som en omfattande, systematisk misshandel, 

både med och utan tillhyggen” (RF 2). 

 

Det systematiska och upprepade fysiska våldet är vanligt förekommande i socialnämnden och 

förvaltningsrättens beskrivningar och vi såg ett tydligt mönster av att kontroll och 

bestraffningar mot flickan uttrycker sig genom det fysiska våldet. I en av domarna beskrevs 

syftet till våldet från flickans far vara ett sätt för honom att genomdriva sin fostran (RF 5). 

Ofta förnekade familjen att det fysiska våldet ägt rum. I ett av fallen beskrev socialnämnden 

att brodern i familjen erkände att han utfört ett slag mot flickans arm som resulterat i 

blåmärken och förklarade anledningen till detta med ”att hon velat ha för stor frihet” (RF 7).  I 
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samma fall beskrev socialnämnden det som en överhängande risk att flickan vid fortsatt 

boende tillsammans med familjen skulle kunna utsättas för repressalier i form av våld och till 

och med dödligt våld (RF 7). 

 

I likhet med beskrivningarna av det fysiska våldet finns även olika former av psykiskt våld 

beskrivet i socialnämnden och förvaltningsrättens anföranden. I 13 av 15 domar beskrev både 

socialnämnden och förvaltningsrätten att psykiskt våld och kränkningar av olika slag 

förekommit. Det psykiska våldet är ofta beskrivet som hot som uttalats och riktats från 

familjemedlemmar, vanligtvis från flickans far och/eller bröder, men inte uteslutande då även 

flickornas mödrar eller styvföräldrar i vissa fall deltagit i utövandet. Kränkningarna av flickan 

har i flertalet fall beskrivits utspela sig genom att hon kallats för nedvärderande ord i form av 

värdelös, hora och åsna (RF 10, 11). Detta beskrivs särskilt av förvaltningsrätten i ett av 

fallen: 

 

”… flickan har beskrivit hur hon kallats för nedsättande begrepp och kränkande tillmälen och 

att hon utsatts för dessa kränkningar under en lång tid. Förvaltningsrätten anser det visat att 

flickan utsatts för psykisk misshandel” (RF 10). 

 

Förvaltningsrätten gör följande bedömning i en av domarna av den psykiska misshandeln och 

kopplar den samman med hedersrelaterad problematik: 

 

”Socialnämnden har gjort gällande att flickan är utsatt för fysisk och psykisk misshandel i 

hemmet som har sin grund i hedersrelaterad problematik” (RF 15). 

 

Under psykisk misshandel faller även de hot som uttalats från familjen gentemot flickan och 

den rädsla som flickan känt i sin hemsituation. Hot och rädsla återfanns vid vår analys i 14 av 

15 fall i både socialnämnden och förvaltningsrättens beskrivningar. Hoten som uttalades mot 

flickorna kom i de flesta fall från någon av de manliga familjemedlemmarna, fadern eller 

bröderna. Hoten tog sig i uttryck genom dödshot (RF 9, 13), hot om våld (RF 10), hot om 

utfrysning från familjen (RF 2), hot om att skickas tillbaka till hemlandet (RF 11) och hot om 

bortgifte (RF 4). 

 

Flickan beskrevs kunna hotas på grund av kontakt med det manliga könet (RF 13) och att hon 

inte underkastat sig familjens regler (RF 12). En flicka beskrevs ha knivhotats av sin mor när 

hon vägrat be fem gånger om dagen (RF 10). I beskrivningen återges också att flickan 

upplevde en stark rädsla för sina familjemedlemmar om hon skulle återvända hem, i detta fall 

både föräldrar, sin morbror samt hans vänner. Flickornas utsatthet i form av hot och rädsla 

från familjemedlemmar och dess tyngd i bedömningen av ett LVU beskrevs av 

förvaltningsrätten på följande vis i ett av fallen: 

 

”Flickans rädsla och upplevelser av att hon begränsas och hotas av fadern och brodern 

måste tillmätas stor vikt vid bedömningen om hon ska vårdas med stöd av LVU” (RF 5). 
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Förvaltningsrätten visade genom följande bedömning att det i vissa fall kunde räcka med att 

en flicka upplevde en rädsla att utsättas för våld, snarare än att bevisa om våld faktiskt hade 

förekommit: 

 

“När det särskilt gäller uppgiften om fysiskt våld finner förvaltningsrätten dock, genom vad 

som framkommer i den genomförda hot och riskbedömningen och även med hänsyn till det 

systern uppgett i samtal med socialtjänsten, att det synes handla mer om att flickan upplever 

en konkret rädsla för att bli utsatt för våld än om att hon faktiskt utsätts för sådant våld. Med 

hänsyn till det nu sagda anser förvaltningsrätten att det finns skäl att lägga flickans uppgifter 

om våld, hot och kränkningar till grund för bedömningen och anser därför även att 

förhållandena är sådana att det finns en påtaglig risk för att hennes hälsa och utveckling 

skadas” (RF 15). 

 

Psykisk och fysisk misshandel är återkommande i både socialnämndens och 

förvaltningsrättens beskrivningar av flickornas situation. Vi gör därför tolkningen att 

misshandel är av stor vikt vid förvaltningsrättens bedömning och i socialnämndens 

beskrivningar. Enligt 2 § LVU räknas alla former av kroppslig bestraffning in under rekvisitet 

fysisk misshandel (prop. 2002/03:53) vilket vi tror är anledningen till att det så tydligt läggs 

vikt vid. Orsaken till det förvaltningsrätten och socialnämnden beskriver som fysisk och 

psykisk misshandel kan förklaras olika beroende på vilket perspektiv man väljer att använda 

sig av.  Enligt ett könsperspektiv på HRVF betonas de likheter som finns mellan mäns våld 

mot kvinnor och hedersrelaterat våld. Mäns våld mot kvinnor kan beskrivas ha sin grund i 

patriarkala strukturer och de är därför inte nödvändigt att analysera hederskulturer då våldet är 

universellt (Aisha, 2004). I vårt resultat kan man dock utläsa att förövarna av misshandel mot 

flickorna även innefattar kvinnor, inte sällan deras egna mödrar, vilket gör könsperspektivet 

svårapplicerat på problematiken.   

 

I nästan alla fallbeskrivningar betonades den psykiska påfrestningen som de utsatta flickorna 

upplevde till följd av våldet. Den typ av hot som har beskrivits, där flickorna utsatts från sin 

familj, faller enligt 2 § LVU under rekvisitet psykisk misshandel. I prop 2002/03:53 utmärks 

särskilt den grupp barn som växer upp under hot från manliga släktingar. Socialnämnden och 

förvaltningsrätten tydliggör i sina beskrivningar av hoten och den efterföljande rädslan att det 

till största del är de manliga familjemedlemmarna som är utförare. Syftet med dessa hot 

beskrivs vara att kontrollera och begränsa flickans handlingsutrymme i både skola, fritid och 

umgänge.  

5.1.2 Kontroll och begränsningar 

Socialnämnden anförde i de allra flesta fall att flickorna varit utsatta för någon typ av kontroll 

och begränsningar i sitt vardagsliv. Förvaltningsrätten anför i 12 av 15 fall att flickorna varit 

kontrollerade och begränsade och gör i flera fall bedömningen att begränsningen av flickornas 

frihet och den starka sociala kontrollen de varit utsatta för inte varit åldersadekvat. I ett par 

fall beskrevs det att flickorna ofta utsattes för kontroll genom att någon i familjen granskade 

vem de umgicks och pratade med. Detta kunde ske genom att flickornas mobiltelefoner 
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övervakas av någon i familjen (RF 11, 6). Vi såg flera beskrivningar där både socialnämnd 

samt förvaltningsrätt anförde att flickorna upplevde att föräldrarna kontrollerade hur de 

klädde och sminkade sig (RF 11, 7). I flera av fallen beskrevs kontrollen genom att flickan 

varit tvungen att komma hem direkt efter skolan och inte gå ut mer under kvällen, samt att 

flickorna var tvungna att utföra hushållssysslor, såsom städning, tvätt och matlagning (RF 

7,9). Socialnämnden uttryckte sig som följande i en av deras problembeskrivningar av en 

flickas situation: 

 

“Flickan anser själv att hennes uppfostran är präglad av att hon är flicka och att hon 

förväntas ägna sig åt studier istället för att umgås med vänner eller andra nöjen” (RF 6). 

 

Kontroll och begränsningar i vardagen för att beskriva flickans situation har varit 

återkommande i de flesta problembeskrivningarna från både socialnämnd och förvaltningsrätt. 

I flera av de rättsfall vi granskat såg vi ett mönster av att flickan själv upplevt sig mer 

begränsad än exempelvis hennes bröder och att socialnämnderna och förvaltningsrätten lade 

tyngd vid dessa beskrivningar. Flickorna skulle ta hand om hemmet och aktiviteter eller 

umgänge efter skolan var inte en möjlighet för dem. Enligt prop 2002/03:53 räknas påtvingad 

isolering från sociala kontakter, åldersanpassade aktiviteter och konstant vägran att lyssna till 

barnets synpunkter som psykiskt utövat våld. De hot, den kontroll och det våld som flickorna 

beskrivs vara utsatta för var ofta utövat av bröderna i familjen. Begreppet skam synliggjordes 

i några av förvaltningsrättens och socialnämndens fallbeskrivningar. Förvaltningsrätten 

framhöll att förhållningssättet i hemmet präglades av att flickan belades med skuld och skam 

(RF 12). Socialnämnden uttryckte i en av sina problembeskrivningar att en flicka blev 

kontrollerad av sina föräldrar i syfte att inte dra skam över familjen (RF 10). I ett av fallen 

framkom det från föräldrarna att det skulle vara stor skam för familjen om flickan inte var 

oskuld och att modern då skulle ta sitt liv (RF 11). 

 

Den typ av könsroller som förvaltningsrätten och socialnämnden beskriver; att flickors frihet 

utanför hemmet begränsas och hur arbetet i hemmet är kvinnans uppgift benämns av Wikan 

(2005) vara typiska för samhällen där hederskultur finns. Till följd av dessa könsroller som 

styrs av kulturens synsätt kontrolleras och begränsas flickornas frihet. Med kulturella 

perspektiv vill man förklara att de unga kvinnor som lever i en familj där hederskulturen är 

utbredd utsätts ofta för kontroll och begränsningar i sitt vardagsliv.  Denna typ av 

begränsningar av flickornas frihet och de könsstereotypa förväntningarna på dem skulle 

kunna vara en beskrivning av en västerländsk familj som inte präglas av eller lever i en 

hederskultur. Denna typ av handlingar kan vara en del av ett hedersrelaterat förtryck men 

skulle även kunna vara en del av en sträng uppfostran från en kontrollerande förälder som 

varken är man eller har koppling till heder. Det finns en risk för kulturalisering i mötet med 

flickor som beskriver sig kontrollerade om den professionella fokuserar på flickans bakgrund 

och familjesituation, oavsett härkomst. Exempelvis skulle en flicka från en västerländsk 

kultur med tydlig kontroll och begränsningar från sina föräldrar troligtvis inte bedömas vara 

utsatt för ett hedersrelaterat förtryck. Dennes situation kan av den professionella anses vara en 

“tonårsrevolt” och föräldrarna bedömas som beskyddande och ansvarstagande utifrån deras 
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härkomst. Effekten av kulturaliseringen kan här bli att man förutsätter ett hedersförtryck 

alternativt negligerar en flickas situation.  

5.1.3 Pojkvänsförbud och bortgifte 

I beskrivningarna av socialnämnden och förvaltningsrätten framhölls ofta den begränsning 

och kontroll som flickorna upplevt. Kontrollen och begränsningarna beskrevs på olika sätt. I 

många fallbeskrivningar återfanns att flickorna förbjöds ha kontakt med personer av det 

manliga könet utanför familjen och därigenom även förbjöds att ha pojkvän. Socialnämnden 

beskrev i ett av fallen att flickan blivit hotad till livet av sina föräldrar om hon skulle ha sex 

med en kille (RF 2). Vidare beskrevs en liknande situation där en flicka blivit kär i en pojke 

och följden blev att familjen började kalla henne för hora och för en dålig tjej (RF 4). 

Socialnämnden uttryckte i en av sina problembeskrivningar att flickans mamma och hennes 

sambo ansåg att det var av stor vikt att flickan var oskuld, annars kommer ingen pojke att vilja 

ha henne och att det var anledningen till att hon inte fick ha pojkvän innan äktenskapet (RF 

11). 

 

Socialnämnden anförde att det förekommit bortgifte och hot om bortgifte och samma typ av 

redogörelse återfanns i förvaltningsrättens formuleringar.  Socialnämnden redogjorde i ett av 

fallen att risken var mycket hög för att flickan skulle föras ut ur landet och där bli bortgift. 

Detta då familjen efter flickans omhändertagande åkt till Irak där dem har bostad och släkt 

(RF 4). Vidare beskrevs också att en av flickorna uppmuntrades länge av sin familj att ta 

kontakt med en av hennes kusiner för att lära känna honom inför hennes framtida giftermål 

(RF 3). Förvaltningsrätten gör gällande i följande fall, att det flickan beskrivit om att hon 

riskerats att giftas bort mot sin vilja också utgör ett sådant förhållande i hemmet som kan 

ligga till grund för vård med stöd av 2 § LVU (RF 2). 

 

Kontroll av flickans sexualitet, i form av pojkvänsförbud och hot om bortgifte har återkommit 

i flera av socialnämnden och förvaltningsrättens problembeskrivningar. Enligt SOSFS 

1997:15 anges att planer på att gifta bort den unge till hemlandet mot dennes vilja kan ligga 

till grund för vård enligt 2 § LVU och faller under rekvisitet annat förhållande i hemmet. 

 

Med kulturella perspektiv vill man förklara att inom familjer där det finns en hederskultur 

tillhör flickans sexualitet och oskuld mannen, vilket innebär att mannens uppgift är att 

kontrollera flickans sexualitet. Detta kan förklara att flickan inte får ha kontakt med det andra 

könet, då risken finns att hon förlorar sin oskuld med en man som familjen inte har valt och 

därmed skadar familjens heder (Tahira, 2006). Inom hederskulturen är det av yttersta vikt för 

gruppens existens och arvsrätten att pojkar gifter sig med flickor inom den egna gruppen. Det 

vanligaste i dessa sammanhang är därför ofta kusinäktenskap på den manliga sidan, detta 

tryggar gruppens överlevnad (Schlytter & Linell, 2008). 
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5.1.4 Familjen mot flickan, våldets kollektivistiska former 

I 11 av 15 rättsfall anför socialnämnden att det varit flera personer i familjen som agerat 

förövare mot flickorna. Förvaltningsrätten beskriver denna typ av kollektivistiska uttryck i 5 

av 15 fall. I socialnämndens fallbeskrivningar uttryck att det är familjen som utsett vem 

flickan ska gifta sig med (RF 1), samt att flickans systers kontrollerat vem hon pratat med i 

skolan och sedan berättat det för familjen (RF 4). Vidare går det att utläsa i socialnämndens 

problembeskrivningar att den kollektivt utförda kontrollen visat sig genom att flickans 

lillebror blivit fostrad till att ha kontroll över flickan. Hans uppgift var att följa efter henne 

vart hon än gick och kontrollera att hon inte tittade åt killars håll (RF 11). Den kollektivistiska 

formen av våldet beskrivs även ha drabbat tidigare familjemedlemmar till flickan, då också i 

form av våld, kontroll eller bortgifte (RF 2, 6). 

 

Våldets kollektivistiska former fanns beskrivna i både socialnämndens och förvaltningsrättens 

formuleringar. Med kulturella perspektiv vill man förstå det kollektiva utövandet av 

hedersrelaterat våld genom att koppla samma det med att kvinnans kropp och sexualitet tillhör 

kollektivet (Rexvid, 2007). Enligt Länsstyrelsens (2004) definition hävdas att hedersrelaterat 

våld förutsätter ett kollektivt stöd från gruppen. Detta bekräftas av Schlytter och Rexvid 

(2016) som menar att det oftast inte är en förövare utan ett kollektivistiskt förtryck som utförs 

av flera parter i en familj. Med ett könsperspektiv vill man förklara att våld i nära relationer 

alltid präglas av heder och skam men inom de västerländska samhällena har begreppet 

individualiserats och innehar inte en kulturell betingelse (Baker, Gregware & Cassidy, 1999). 

5.2 Socialnämndens och förvaltningsrättens förståelser om heder, ett 

kulturellt perspektiv? 

5.2.1 Patriarkala strukturer 

I både socialnämndens och förvaltningsrättens formuleringar beskrivs vissa av flickorna leva i 

familjer där patriarkala värderingar är framträdande. I en av domarna anför socialnämnden att 

flickan själv beskrivit att hon kommer från ett land där det är socialt accepterat att utöva våld 

och kontroll mot kvinnor (RF 6). Vidare redogör socialnämnden för en annan flickas situation 

där hon som tjej inte får vara fri. Det är i hennes familj stor skillnad på hur hon behandlas 

jämfört med hennes bror, och föräldrarna anser att kvinnor i Sverige har för stor frihet (RF 8). 

De patriarkala strukturerna beskrevs av socialnämnden i två fall genom att fadern är den som 

styr samt att det är viktigt att barnen följer faderns regler (RF 11, 12). Socialnämnden beskrev 

följande i ett fall: 

 

”Det är också främmande för flickan att ha manliga kontakter. Detta har visat sig både i 

skolan, där hon inte pratar med killarna i klassen, reagerar starkt mot den manlige läraren 

samt uttalat att hon vill gå i en flickskola, och i familjehemmet där hon starkt påtalar att hon 

inte vill vara ensam med familjehemspappan. Hedersrelaterat våld är en sorts förtryck som 

yttrar sig på olika sätt. Våldet är könsrelaterat, det hänger ihop med vad det betyder att vara 

man och kvinna i ett givet sammanhang och med maktrelationer mellan könen.” (RF 14). 
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Förvaltningsrätten har i en beskrivning redogjort för att flickan hindrats och begränsats enbart 

på grund av att hon är flicka (RF 10). I ett annat fall beskrev förvaltningsrätten att det 

förekommer uppenbara starkt patriarkala värderingar i flickans familj och att hon därefter 

agerar i vissa hänseenden utifrån de hot och den rädsla för kontakt med män som hon lärt sig i 

familjen (RF 13). 

 

Både socialnämnden och förvaltningsrätten gör beskrivningar av att flickorna lever i familjer 

med patriarkala strukturer. Denna beskrivning är mer förekommande i socialnämndens 

anföranden. Socialnämnden gör en generalisering att i det land där familjen kommer ifrån är 

det socialt accepterat att utöva våld mot kvinnor. I denna beskrivning av flickans 

familjeförhållande stämplar socialnämnden våldet utifrån familjens geografiska härkomst och 

den kultur som råder där. Med ett kulturellt perspektiv vill man förklara våldet genom att 

analysera de värderingar som grundar sig i heder, vart dessa värderingar och normer 

geografiskt kommer ifrån och hur det tar sig i uttryck i dagens Sverige (NCK, 2010). 

Gemensamt för socialnämndens och förvaltningsrättens beskrivningar är synliggörandet av att 

flickornas handlingsutrymme och frihet är begränsad, samt att det är en skillnad mellan 

könen. Enligt Schlytter och Linell (2008) grundar sig hedersrelaterat våld i den så kallade 

“hederskulturella institutionen” och denna kännetecknas ofta ha sin grund i de klassiska 

patriarkala systemen. Kandiyoti (1988) menar att i de klassiska patriarkala systemen tenderar 

kvinnan ha ett begränsat handlingsutrymme. Hon förklarar att dessa patriarkala system är som 

mest utbredda i Nordafrika, Mellanöstern, samt Syd- och Östasien. 

5.2.2 Heder 

Både socialnämnden och förvaltningsrätten har benämnt en eventuell hedersrelaterat 

problematik i flera av sina beskrivningar.  Socialnämnden har beskrivit heder som grunden till 

flickornas utsatthet i 14 av 15 fall och förvaltningsrätten har beskrivit heder som en 

problematik i 5 av 15 fall. I ett av förvaltningsrättens beslut anförs att det som framkommit 

gällande begränsningar i flickans levnadssätt är sådant som typiskt utgör ett hedersrelaterat 

förtryck och utgör psykisk misshandel i den mening som avses i prop. 2002/03:53 s. 82 (RF 

14).  I flera fall har socialnämnden valt att göra en så kallad “hedersutredning”, eller att en 

specialiserad avdelning för heder inom socialtjänsten tagit sig an ärendet.  Socialnämnden 

anför i en av sina beskrivningar att flickan under utredningstiden genomgått en djupintervju 

av en erfaren person vid en enhet för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck (RF 2). 

 

Socialnämnden redogjorde i ett av fallen att flickan själv beskrivit sin situation som att hon är 

utsatt för hedersrelaterat våld (RF 8). I två av fallen inledde socialnämnden sin ansökan om 

LVU med att de fått in uppgifter som tyder på att det kan föreligga ett hedersrelaterat förtryck 

och brister i omsorgen (RF 3, 5). Socialnämnden förklarade i samma ärende att flickans familj 

har sitt ursprung i en patriarkal och kollektivistisk kultur (RF 3). Socialnämnden beskrev att 

individen är underkastad kollektivets vilja och att familjens heder spelar stor roll. I deras 

beskrivning gällande att det rör sig om HRVF framkommer följande, att flickan på grund av 

sitt kön...: 
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”... får inte bete sig eller klä sig på ett sätt som strider mot kulturella normer och 

värderingar. Om hon gör det drar hon skam över familjen, vilket kan tvättas bort genom att 

hot och våld utövas mot flickan i hederns namn. Flickan är utsatt för hedersrelaterat förtryck 

och våld i form av begränsningar, kontroll samt bestraffning när hon brutit mot kulturella 

värderingar” (RF 3). 

 

I en av socialnämndens beskrivningar anför de att flickan som eventuellt är utsatt för HRVF 

inte kan garanteras skydd om hon återvänder hem. Där uttrycks att det är vanligt inom 

“hederskulturer” att förövarna säger att de är beredda att göra vad som helst, bara flickan 

kommer hem (RF 13). I samma beskrivning anför socialnämnden följande: 

“Om hon skulle återvända till familjen idag ökar hennes risk att fara illa, detta framförallt 

med tanke på den hederskultur som bedöms föreligga. Hon har genom sin kontakt med pojken 

och genom sin kontakt med socialtjänsten skadat familjens heder vilket gör att hon löper 

större risk att skadas ytterligare och än mer “ (RF 13). 

 

I ett av fallen beskrev socialnämnden att det är stor sannolikhet att flickan kommer från en 

kultur där minsta misstanke om att hon skulle vara “smutsig” leder till stora problem för 

familjen. Vidare beskrev de att enheten för insatser mot HRVF har gjort en bedömning att 

flickan är uppvuxen i en hederskultur och att hon är utsatt för “våld i enlighet med 

hederskulturens spelregler”. Socialnämnden anförde att det fanns många indikationer på en 

stark hotbild mot henne eftersom att hon “smutskastat familjens heder” genom att lämna 

familjen (RF 7). 

 

I flertalet av de domar vi läst använder socialnämnden begreppet heder på olika sätt. I vissa 

fall anför de att det enbart tyder på att flickans utsatthet kan bero på att det råder en 

hederskultur inom familjen. I andra fallbeskrivningar fastställer socialnämnden att flickans 

situation är på grund av att hon lever under en hederskultur. I en av socialnämndens 

beskrivningar anför de att flickans familj har sitt ursprung i en patriarkal och kollektivistisk 

kultur. Med ett kulturellt perspektiv vill man förklara det hedersrelaterade våldet med att det 

är normer och värderingar i olika kulturer som ligger till grund för flickornas utsatthet 

(Schlytter, 2004). Kurkila (2002) menar att hedersrelaterat våld inte kan ses eller förklaras 

med något annat än att det är uttryck för en specifik kultur. En betydande ståndpunkt i det 

kulturella perspektivet är att inte förneka hedersbegreppet då det är av största vikt för att de 

utsatta flickorna ska få den hjälp de behöver från samhället (NCK, 2010). Att det i 

problembeskrivningarna av flickornas situation oftast stämplas av socialnämnden att handla 

om en hedersproblematik kan ha sin grund i att de ser en vikt av att lyfta begreppet “heder” 

för att uppmärksamma deras behov av att skyddas från familjen. Vårt resultat visade stor 

skillnad mellan socialnämndens och förvaltningsrättens användande av begreppet “heder”. 

Vår tolkning av det faktum att socialnämnden använder heder som benämning i 14 rättsfall, 

medan förvaltningsrätten endast gör detsamma i 5 rättsfall är på grund av att 

förvaltningsrätten lägger större vikt vid att se till vilka faktorer som gör att rekvisiten i lagen 

uppfylls. Detta snarare än att söka förklaringar till eller “stämpla” utsattheten som 

hedersrelaterad. Således bör beskrivningarna från socialnämnden inte nödvändigtvis innehålla 

redogörelser för flickans bakgrund, kultur, härkomst eller familjens kulturella tillhörighet.  
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5.3 Flickans berättelser och hälsa: Socialnämndens och förvaltningsrättens 

barnperspektiv 

5.3.1 Konsekvenser för den utsatta 

Socialnämnden beskrev hur flickans situation har haft en inverkan på hennes mående i 9 av 

15 fallbeskrivningar och förvaltningsrätten anför detta i 6 av 15 fallbeskrivningar. I de övriga 

sex respektive nio fallen finner man ingen beskrivning av hur flickan påverkats av det hon 

varit utsatt för. Det innebär inte att flickans hälsa inte påverkats negativt. Vår tolkning är att 

socialnämnden och förvaltningsrätten har sett det som en självklarhet med tanke på vad hon 

beskrivits ha varit utsatt för och därför uteslutit att beskriva det ytterligare. I en av 

socialnämndens beskrivningar visar de på att det fanns en risk för att flickans hälsa och 

utveckling fortsatt kommer att skadas då hon under utredningen uppvisat fysiska och psykiska 

symptom så som magont, tryck över bröstet, mardrömmar och att hon har svårt att äta (RF 

15). Socialnämnden beskrev att en flicka visat symptom på traumatisering på grund av hennes 

situation (RF 2). En annan flicka beskrevs av socialnämnden ha uppvisat nedstämdhet i 

skolan och många somatiska symptom vilket skolan rapporterat till socialtjänsten (RF 14). I 

ett fall där socialnämnden redogjort för många psykiska och fysiska besvär hos flickan, tog 

förvaltningsrätten ställning till samtliga. De beskrev att flickan skärmar av sig, har kraftig 

huvudvärk, känner stress och har svimmat. Flickan har minskat i vikt, äter dåligt och beskrivs 

ha ett självskadebeteende (RF 3).  

 

I några av fallbeskrivningarna från socialnämnden och förvaltningsrätten visade de på att det 

fanns en tydlig ambivalens hos flickan och hennes inställning till att lämna familjen. 

Socialnämnden beskrev i ett av fallen att en flicka återvände hem till sin familj under en 

jourplacering trots att hon vidhöll uppgifter om våld i hemmet samt hot om bortgifte (RF 14). 

Vidare anförde förvaltningsrätten en liknande beskrivning i ett annat fall. Förvaltningsrätten 

redogjorde att nämnden gjort sannolikt att flickan utsatts för psykisk misshandel då flickan 

detaljerat redogjort för sin situation. Vidare beskrev förvaltningsrätten att flickan var 

uppenbart ambivalent kring hur hon skulle förhålla sig till situationen och har uttryckt att hon 

tycker om sin familj och sina föräldrar (RF 10). 

 

Både socialnämnden och förvaltningsrätten har valt att belysa konsekvenserna av flickans 

situation i några av fallen.  LVU 2 § anger att det ska bedömas om det finns en påtaglig risk 

för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Vi anser det därför rimligt att socialnämnden 

motiverar detta i alla ärenden hos förvaltningsrätten. Det bör vara viktigt att inte bara beskriva 

att flickan påverkats av det hon varit med om, utan även hur flickan påverkats. I deras 

fallbeskrivningar har de även redogjort för den ambivalens flickorna upplevt i samband med 

att de berättat sina historier, vilket dem vet kan leda till att de separeras från sina familjer. När 

det beslutas om ett omhändertagande med stöd av 2 § LVU i fall där flickorna utsätts för hot 

från familjen, blir det aktuellt med en placering utanför hemmet (Socialstyrelsen, 2013). 

Placering som insats kan oftast upplevas ambivalent (Wikström & Ghazinour, 2010). Att bli 
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placerad utanför familjen innebär att den utsatta måste säga upp kontakten med vänner, 

familjemedlemmar och släktingar. Enligt Socialstyrelsen (2013) kan den utsatta känna stor 

skuld och skam för att ha brutit mot kollektivet och förnedrat sin familj. Vi tycker att det är 

anmärkningsvärt att det endast är några av rättsfallen som innefattar en beskrivning av 

flickans ambivalenta situation. Den tidigare forskning vi anger ovan säger att en placering allt 

som oftast upplevs ambivalent av flickan och således bör socialnämnden ha beskrivit detta i 

fler domar. Genom att beskriva flickans ambivalens ger det ett intryck av att socialnämnden 

lyssnat till flickans situation och beskrivit hur svårt det kan vara för flickan att gå igenom en 

separation.  

5.3.2 Trovärdigheten i flickans berättelse 

Socialnämnden anförde i en tredjedel av sina fallbeskrivningar att flickans berättelse ansågs 

som trovärdig. Förvaltningsrätten har beskrivit flickornas berättelser som tillförlitliga och de 

har legat till grund för deras bedömning i samtliga domar. Att det skiljer sig åt i antalet domar 

hur flickans trovärdighet funnits beskriven tror vi grundar sig i att socialnämnden har till 

uppgift att beskriva flickas situation, medans förvaltningsrätten har till uppgift att fatta beslut 

utifrån lagen och dess rekvisit.. Det kan därför också spela roll vilka socialsekreterare som 

skrivit utredningen och ansökan. En mer erfaren socialsekreterare som hanterat flera LVU kan 

eventuellt ha kunskap om att förvaltningsrätten bedömer flickans trovärdighet och vill därför 

belysa hur dem har upplevt flickans berättelse.  

 

Socialnämnden har i ett fall beskrivit att flickans berättelse varit densamma över lång tid, att 

den varken eskalerat eller minskat (RF 6). På samma sätt väljer förvaltningsrätten att beskriva 

flickans trovärdighet under utredningens gång, och återger specifika datum på när flickan 

berättat sin historia i samtal med socialtjänsten (RF 6). Socialnämnden lade i ett annat fall vikt 

vid att beskriva flickans trovärdighet genom att socialsekreterarna ställt sina frågor under 

utredningstiden på olika sätt men ändå fått samstämmiga uppgifter av flickan (RF 8). I ett av 

fallen beskrev förvaltningsrätten följande: 

 

“LVU är en skyddslagstiftning där barnets berättelse ska väga tungt i utredningen om den 

framstår som tillförlitlig. Förvaltningsrätten bedömer att flickans uppgifter är trovärdiga. 

Hennes uppgifter ska därför ligga till grund för bedömningen” (RF 4). 

 

Förvaltningsrätten beskrev i ett av fallen att flickans berättelse bedömts trovärdig utifrån flera 

professionella aktörer, och att det således saknas anledning för rätten att betvivla äktheten i 

hennes berättelse och hennes rädsla för att återse hennes familj (RF 7). I ett annat fall angav 

förvaltningsrätten att trovärdigheten i flickans berättelse var avgörande i ärendet då fallet 

innehöll många motsägelsefulla uppgifter från föräldrarna (RF 8). 

 

Förvaltningsrätten beskrev att det vid bedömningen av fallet ska läggas stor vikt vid flickans 

berättelse. Förvaltningsrätten ansåg att föräldrarnas uppgifter om flickans situation inte bör 

antas vara sanningsenliga, vilket benämndes i beslutsmotiveringen i 10 av 15 domar. 

Förvaltningsrätten har i ett ärende angett att man tvivlar på pappans omsorgsförmåga. I fallet 
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angav pappan att han visste att flickan varit deprimerad, men att han underlåtit sig att ta henne 

till läkare. Förvaltningsrätten menade på att det således föreligger brister i omsorgen hos 

pappan (RF 7). Vidare fanns beskrivet i ett av fallen att föräldrarna angett att flickan varit i 

konflikt med elever och skolpersonal, vilket är uppgifter som inte kunde styrkas efter samtal 

med gymnasieskolan (RF 13). Förvaltningsrätten anförde i en av sina fallbeskrivningar att 

fadern uppgett att han samtycker till att flickan behöver vård. Han förnekade dock att flickan 

utsatt för någon form av misshandel och är oförstående till den problematik som har föranlett 

ansökan om vård. Förvaltningsrätten gör här gällande att faderns samtycke till vård är 

svårförståeligt (RF 5). 

 

Socialnämnden beskrev i ett av fallen att det är oroväckande att föräldrarna var bekymrade 

över hur omgivningen uppfattar dem istället för över vad det är som gör att dottern hade en 

annan historia än vad de själva hade. Socialnämnden beskrev att föräldrarna själva har uppgett 

att det är viktigt att flickan flyttar hem då fasaden utåt och respekten från andra boenden och 

landsmän på boendet är viktig för familjen (RF 8). I ett annat fall beskrev socialnämnden att 

sedan det omedelbara omhändertagandet av flickan har föräldrarna börjat öppna upp sig för 

att ta emot stöd från kommunens öppenvård. Socialnämnden redogjorde för att pappan har 

använt våld både i Sverige och i hemlandet och att det tar lång tid att förändra beteendet. Att 

det skulle upphöra skyndsamt är inte trovärdigt (RF 13). 

 

Det har i förvaltningsrättens beskrivningar och bedömningar framgått att det lagts stor vikt 

vid flickans trovärdighet. I det fall där det saknas konkreta bevis och ord står mot ord har 

förvaltningsrätten, i alla de fall vi granskat, gått på flickans berättelse och ansett den som 

tillförlitligt. Detta avsnitt är intressant och av vikt att lyfta för att visa på hur 

förvaltningsrätten tar barnets ord i stort beaktande och att föräldrarna kan ha en rättslig 

underlägsenhet. Eva Friis (2003) menar att föräldrarna befinner sig i ett underläge under en 

LVU-process då socialsekreteraren som skrivit barnets utredning har en rättslig makt över 

utredningens form, informationsflöde och innehåll. Socialsekreteraren kan således välja bland 

föräldrarnas argument och presentera dem på ett sätt som gynnar socialsekreterarens 

ståndpunkt och denne blir med andra ord den som presenterar bevismaterialet. 

Förvaltningsrätten har även beskrivit i en bedömning att LVU är en skyddslagstiftning där 

barnets berättelse ska väga tungt i utredningen om den framstår som tillförlitlig. Denna form 

av bedömning genomsyrar alla förvaltningsrättens beslutsmotiveringar i vår studie och rätten 

synliggör barnets trovärdighet i sina fallbeskrivningar. Detta innebär dock inte att vi kan dra 

någon slutsats om att barnets trovärdighet värderas högst i de domar där förvaltningsrätten 

avslagit ansökan om LVU. Dessa fall ser vi inte i vår studie.  
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6. Diskussion 

I vår avslutande diskussion kommer vi att lyfta våra mest framträdande resultat, slutsatser vi 

dragit, samt våra egna reflektioner om vilken vidare betydelse uppsatsens resultat har. 

 

Syftet med studien var att genom en dokumentanalys av domar undersöka på vilket sätt 

HRVF anförs som motiv för ett omhändertagande av minderåriga flickor med stöd av 2 § 

LVU. Genom vår första frågeställning ville vi ta reda på hur heder kom till uttryck i 

förvaltningsrätten och socialnämndens problembeskrivningar. Resultatet i vår studie visar att 

socialnämnden och förvaltningsrätten beskriver våldets former och flickans utsatthet i likhet 

med hur tidigare forskning förklarat hedersrelaterat våld och förtryck. Vår slutsats utifrån 

detta är att de båda har en stor kunskap om våldets former och flickornas utsatthet. 

 

Med vår andra frågeställning ville vi undersöka vilka förståelser som finns för HRVF i 

problembeskrivningarna från socialnämnden och förvaltningsrätten. Vårt resultat visade att 

socialnämnden i sina beskrivningar av flickans situation förklarar våldet utifrån ett kulturellt 

perspektiv i många av fallen. I förvaltningsrättens beskrivningar framgår inte förklaringar till 

våldets orsaker i lika stor utsträckning som i socialnämndens. Vår tolkning av socialnämndens 

förståelse för HRVF är att deras beskrivning av hedersproblematik präglas av kulturella och 

värderingsmässiga skillnader. Med ett kulturellt perspektiv på HRVF vill man förklara att 

våldet grundar sig i vart dessa värderingar och normer geografiskt kommer ifrån (NCK, 

2010). Socialsekreterare som tillämpar kulturella perspektiv som förklaringsmodell på 

hedersproblematik kan i mötet med en utsatt utlandsfödd flicka och hennes familj riskera att 

bidra till en kulturalisering av utsattheten. Med kulturalisering menas att en individ eller en 

grupp människors egenskaper utifrån etnisk och religiös tillhörighet överbetonas (Sarnecki, 

2006). Vi menar att med kulturalisering finns det en risk för kategorisering av flickornas 

utsatthet om den baseras på deras geografiska och kulturella tillhörighet. Det kan leda till att 

socialsekreterares föreställningar gällande HRVF gör att dem ansöker om LVU innan man 

övervägt andra möjliga insatser. Forskning visar att de unga som placeras utanför hemmet kan 

må väldigt dåligt vid separation från deras föräldrar och detta kan få negativa konsekvenser 

för individen (Sjöblom, 2002). LVU är en lagstiftning som ska användas som sista alternativ 

efter att alla andra möjligheter till hjälp beprövats. En konsekvens av kulturaliseringen och 

kategoriseringen av flickornas utsatthet anser vi kan bli att detta inte efterföljs. 

 

I vårt resultat kan vi utläsa att förvaltningsrätten i alla rättsfall beskrivit flickans berättelse 

som trovärdig. Det framgår hur förvaltningsrätten tagit barnets bästa i beaktning genom att 

framställa det våld och den utsatta situationen flickan befunnit sig i. Förvaltningsrätten lägger 

vikt vid att beskriva flickans utsatthet snarare än att anföra ett motiv till våldet. Dem fokuserar 

på att bedöma om rekvisiten i lagen är uppfyllda, rekvisiten innefattar konkreta beskrivningar 

om vad som räknas som t.ex. fysisk och psykisk misshandel. Med bakgrund av ovanstående 

resultat ställer vi oss frågande till om det är nödvändigt för socialnämnden att beskriva 

bakgrunden och ursprunget till flickans situation genom att kategorisera våldets former som 

hedersrelaterat. Det bör vara tillräckligt för socialnämnden att anföra hur våldet tagit sig i 

uttryck mot flickan och utelämna bakomliggande förklaringar. Vi anser dock att det finns 
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vissa situationer som kräver att våldet mot flickorna benämns som hedersrelaterat, då det 

annars finns en risk att myndigheter förminskar den utsatthet de befinner sig i.  

   

Vi anser det viktigt att belysa socialsekreterares handlingsutrymme och makt över 

utredningsförfarandet i barnavårdsärenden. Ett omhändertagande är en ingripande åtgärd i den 

enskildes liv och processen vid ett LVU-ärende ska därför vara rättssäker. Tidigare forskning 

har visat att socialnämnden sällan går emot socialsekreterarens förslag om ett 

omhändertagande, och att de kan utforma sitt material utifrån hur det kommer att granskas av 

nämnden (Forkby, Höjer & Liljegren, 2015). Detta kan enligt oss tolkas på olika sätt: Det går 

att ifrågasätta nämndens roll som kontrollverk och om ansökningarna gällande LVU granskas 

tillräckligt. Att många ansökningar godkänns kan å andra sidan tolkas som att socialnämnden 

har ett stort förtroende till socialsekreterarnas profession, vilket är viktigt för en fungerande 

myndighet. Vidare är det intressant att diskutera att om fler ansökningar skulle avslås av 

socialnämnden, skulle det då innebära att socialsekreterare blir tvungna att se över andra 

insatser som t.ex familjearbete? Samtidigt skulle fler avslag skulle kunna riskera att 

socialsekreterare undviker att ansöka om LVU till socialnämnden, och att flickorna därmed 

inte får det stöd och skydd de behöver.  

 

De anspråk som finns i tidigare forskning samt i offentliga debatten för hur HRVF ska förstås 

och förklaras präglas till stor del av kulturella perspektiv. Hur den offentliga debatten förs och 

vad den aktuella forskningen bidrar med till kunskapsläget, kan färga politiska förslag. I 

förlängningen kan det påverka hur socialtjänsterna runt om i landet hanterar och arbetar med 

HRVF. Detta ser vi som en möjlig förklaring till varför vi kan urskilja kulturella perspektiv i 

socialnämndens problembeskrivningar. Vi tror genom att använda sig av det intersektionella 

perspektivet som förklaringsmodell för HRVF kan vi skapa en bredare och mer riktig bild av 

vad hedersrelaterat våld och förtryck grundar sig i. Genom att se till hur kön, makt, etnicitet 

och klass hänger samman tror vi att man kan nå en större förståelse för problematikens 

grunder.  
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8. Bilagor  
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8.2 Bilaga 2 – Tabell kodning rättsfallen 

 

 

 

 

 


