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Summary 

Honor-based violence is a patriarchal and collectivist oppression aimed 

mostly at girls, whose freedoms are circumscribed in accordance to strict 

sexual norms to protect the family´s honor. Since this has only relatively 

recently received the attention of the Swedish judicial system, welfare state 

institutions are ill equipped to understand these girls´ experiences and needs. 

One particularly recurrent difficulty for social services in contact with girls 

subjected to honor-based crimes emerges when these girls in retrospect 

withdraws their earlier testimonies of violence in order to return to their 

families, in spite the risk of further harm. To overcome this problem and 

prevent them from returning to violent environments, courts have applied the 

Care of Young Persons act (LVU) 3 § in order to put these girls under 

compulsory care. In this essay, I examine the prerequisites for compulsory 

care and its appropriateness with regards to legal certainty.  

 

The essay shows that, since LVU 3 § demands that reason for care is based 

on the girls´ behavior rather than their surroundings, the courts have 

difficulties legitimizing compulsory care in a foreseeable way. Neither the 

law nor the preparatory works can therefore enable compulsory care in a 

foreseeable way. In cases where there are a grave risks of injury and the girls 

yet decide to return to their families, a decision of compulsory care can be 

justified in accordance with the theory of substantive legal certainty. Drawing 

on Aleksander Peczenik's theory of formal and substantive legal certainty I 

argue that the welfare state has an obligation to protect girls with lack of 

appreciation for their own safety, and that LVU 3 § is in need of revision to 

achieve this in line with legal certainty. 
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Sammanfattning 

Hedersproblematiken är ett uttryck för våld och kränkningar som grundar sig 

i ett patriarkalt och kollektivistiskt förtryck. Genom en föreställning om 

skyddet för familjens heder begränsas främst flickors fri- och rättigheter 

genom normer tätt knutna till föreställningar om flickors sexualitet. Då denna 

problematik relativt nyligen uppmärksammats i det svenska rättsväsendet 

brister den offentliga sektorn i förståelsen för flickans berättelse och behov. 

En återkommande problematik i socialnämndernas kontakt med 

hedersförtryckta flickor framkommer när flickorna väljer att ta tillbaka sina 

vittnesmål om våld och kränkningar för att återvända till familjen, trots att 

risk för skada fortfarande kvarstår. Domstolarna har därför tillämpat 3 § LVU 

för att kunna skydda flickan mot sin omgivning och sig själv när hon uppvisar 

omdömeslöshet avseende sin egen säkerhet. I denna uppsats studerar jag 

förutsättningarna för dessa tvångsomhändertagande och hur de lämpar sig ur 

ett rättssäkerhetsperspektiv.  

 

Uppsatsen visar att domstolarna har svårigheter att på ett förutsebart vis 

besluta om vård enligt 3 § LVU. Då det inte är flickans beteende utan snarare 

den kontext hon väljer att återgå till som är skadlig tycks varken lagens 

ordalydelse eller förarbetenas syften möjliggöra den ingripande åtgärd som 3 

§ LVU innebär. Det finns dock avgöranden där flickans vilja och risken för 

skada varit så pass allvarlig och konkret att kammarrätterna beslutat om 

omhändertagande. Ett sådant omhändertagande kan försvaras utifrån ett 

materiellt rättssäkerhetsperspektiv där välfärdsstatliga skyldigheter 

rättfärdigar att skydda flickan trots avsaknaden av tydligt lagstöd. Utifrån 

Aleksander Peczeniks teori om formell och materiell rättssäkerhet kan det 

konstateras att staten har en skyldighet att skydda den unga när hon saknar 

insikt om sin egen säkerhet samt att en lagändring krävs för att uppnå detta 

på ett rättssäkert vis. 
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Förkortningar  

EKMR 

  

FB Föräldrabalk (1949:381) 

FPL Förvaltningsprocesslag (1971:291) 

HFD  Högsta förvaltningsdomstolen 
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LVU  Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

NCK                                   Nationellt centrum för kvinnofrid 

Prop Proposition 

RÅ Regeringsrättens årsbok 

SoL  Socialtjänstlag (2001:453) 

SOU  Statens offentliga utredningar 

SOSFS  Socialstyrelsens författningssamling  

SvJT  Svensk Juristtidning 

 

 

Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna 
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1 Inledning  

1.1 Allmänt 

Hedersförtryck är en problematik tätt knutet till patriarkala strukturer och 

normer om sexualitet. Dessa strukturer kan studeras för att belysa främst 

flickors situation i en miljö av begränsade fri- och rättigheter, kränkningar 

och våld. I Sverige var det i samband med hedersmordet på Pela Atroshi som 

ämnet hedersförtryck blev aktuellt. Pela hade mot sin familjs vilja en pojkvän 

och rymde hemifrån för att undkomma föräldrarnas stränga regler. I en 

efterföljande försoning mellan Pela och familjen beslutades det att hon skulle 

gifta sig med en av familjen utsedd man. Hon följde därför med till släktens 

hemland över sommaren. På plats sköts Pela till döds av sina farbröder som 

straff för den påstådda vanäran hon dragit över sin familj.1 

 

Hedersförtryckta flickors önskan att försonas med familjen skapar en särskild 

problematik för rättstillämpningen. När den unga har socialiserats och 

formats i en skadlig omgivning är uppbrottsprocessen från familjen svår och 

ensam vilket medför en risk att den unga väljer att återvända till familjen.2 

Denna uppsats syftar därför till att studera hur lag (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga kan tillämpas för att på ett rättssäkert vis 

hindra dessa flickor från att i den svåraste tiden av tvivel ta ödesdigra beslut.  

 

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur 3 § LVU tar hänsyn till den problematik 

som följer av hedersförtryck och hur domstolarna tillämpar 3 § LVU med 

avseende på flickors socialt nedbrytande beteende när de återgår till familjen 

och hedersstrukturerna. 

                                                 
1 Wikan (2004) s. 46 ff.   
2 Linell (2011) s. 30 ff.   
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1.3 Frågeställningar 

1. Vilka är förutsättningarna för att tillämpa 3 § LVU på hedersförtryckta 

flickor?  

 

2. Kan 3 § LVU tillämpas för att på ett rättssäkert vis bereda vård av flickor 

som lever under hedersförtryck? 

 

1.4 Avgränsningar  

Begreppet ”heder” har utarbetats av forskare för att på ett tydlig sett lyfta fram 

den grupp unga flickor som hamnar i en särskilt svår position i patriarkala 

strukturer.3 Forskare är oeniga om huruvida hedersförtryck kan förklaras som 

en kulturellt förankrad form av förtryck av kvinnor eller om våldet bör 

studeras ur ett etnicitets-, klass-, och könsperspektiv för att undvika 

stigmatiserande beskrivningar av grupper.4 Någon vidare problematisering av 

forskningsdebatten kommer inte göras i denna uppsats då det lämpar sig 

bättre i en sociologisk studie än i en rättsvetenskaplig. 

 

I denna uppsats är vård grundat på 3 § LVU i fokus. Möjligheterna att 

omhänderta flickor i hedersförtryck enligt 2 § LVU på grund av hemmiljön 

kommer bara beskrivas kortfattat. Vidare syftar denna uppsats till att 

undersöka den hedersförtryckta flickans situation. Detta eftersom det redan 

finns studier på hur 3 § LVU tillämpas på pojkar i en hederskontext,5 men 

även eftersom det främst är flickan som är offret för hedersstrukturerna.6 En 

avgränsning i tid har vidare gjorts i urvalet av rättsfall. För att återge rättsläget 

                                                 
3 Schlytter & Linell (2008) s. 10. 
4 NCK (2010) s. 35. 
5 Schlytter & Rexvid (2014). 
6 Linell (2011) s. 11. 
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på ett korrekt vis berör denna uppsats enbart de kammarrättsmål som 

avkunnats efter HFD 2015 ref 7.  

 

1.5 Metod, perspektiv och teori 

För att besvara uppsatsens frågeställning tillämpas rättsdogmatisk metod 

vilket är en traditionell juridisk metod som avser att djupstudera relevant 

lagtext, förarbeten, praxis och doktrin för att formulera vad som är gällande 

rätt.7  Vidare behandlas ämnet ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Av de teorier 

som finns om rättssäkerhet har jag valt att tillämpa Aleksander Peczeniks 

teori om formell och materiell rättssäkerhet då den på ett socialrättsligt 

relevant sätt lyfter fram en balans mellan etiska värden och formella krav 

inom välfärdsstaten. Denna teori kompletteras med Lotta Vahlne Westerhälls 

forskning om materiell rättssäkerhet i socialrätten.  

 

1.6 Forskningsläget 

Forskningsmaterial från de senaste 5-10 åren är något begränsat på detta 

specifika område. Flertalet offentliga utredningar har därför efterfrågat 

närmare forskning på hur 3 § LVU kan tillämpas på ungas eget beteende när 

de önskar återvända till en hedersrelaterad problematik.8 Således finns det ett 

värde i att vidare uppmärksamma och utreda detta juridiska område.  

 

Länsstyrelsen i Östergötland har i en rapport från 2011 samlat ungas 

reflektioner över uppbrottsprocessen från en hedersförtryckande familj. 

Rapporten presenterar psykologisk och socialrättslig forskning tillsammans 

med ungas erfarenheter av LVU.9 Med anledning av HFD 2015 ref 7 har 

                                                 
7 Kleineman (2013) s. 21. 
8 SOU 2015:71 s. 305 & SOU 2012:35 s. 425. 
9 Linell (2011) s. 6. 
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juridiska artiklar publicerats i Svensk Juristtidning och Förvaltningsrättslig 

tidskrift. Dessa har hänvisats till i den mån de bidragit till forskningsläget.  

 

1.7 Material 

Materialet som använts i uppsatsen består till störst del av de traditionella 

rättskällorna. I uppsatsen presenteras ett urval rättsfall från HFD och 

kammarrätten. Gemensamt för de utvalda målen är att de behandlar 

tvångsvård av hedersförtryckta flickor med stöd av 3 § LVU. Till hjälp för 

begreppsutveckling tillämpar jag främst Wikans forskning på 

hedersproblematiken samt handböcker från offentliga organ. Doktrin på 

området är begränsad men författare som Schlytter, Linell, Hollander och 

Alexius har bidragit med studier på barnrättsperspektivet i LVU.  

 

För att anlägga ett rättssäkerhetsperspektiv tillämpas de teorier som 

presenteras i Peczeniks Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, etik och 

juridisk argumentationen samt Vahlne Westerhälls Den starka statens fall?.  

 

1.8 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är disponerad på följande sätt. Efter detta inledande kapitel ges o 

kapitel två en introduktion till begreppet ”heder”. Beskrivningen syftar till att 

ge ökad förståelse för den situation de berörda flickorna lever i. I kapitel tre 

följer en redogörelse av LVU i mer allmänna drag. I kapitel fyra presenteras 

förarbeten, praxis och doktrin rörande 3 § LVU. I kapitel fem presenteras de 

teorier på rättssäkerhet som vidare ska behandlas i analysen. I kapitel sex 

presenteras den rättsfallsstudie som gjorts på de aktuella domarna. Varje dom 

avslutas med en sammanfattande kommentar där de främsta momenten i 

domen lyfts fram tillsammans med mina egna kommentarer om rättsläget. 

Slutligen ägnas kapitel sju åt en analys för att på ett utförligt vis besvara de 

givna frågeställningarna. 
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2 Hedersförtryck 

2.1 Vad är hedersförtryck? 

Män har heder medan kvinnor bär skam. Utifrån denna föreställning formas 

hedersideologin och dess patriarkala strukturer. Det är mannens ansvar som 

förvaltare för familjen att kontrollera det hot mot familjens heder som 

kvinnorna kan utgöra. Männens heder är starkt knuten till kvinnans sexualitet 

och oskuld vilket formar uppfattningen om att detta är något som ska 

kontrolleras.10 En ogift flickas oskuld och uppförande är i första hand faderns 

ansvar. När flickan därefter är gift går ansvaret för hennes sexualitet över på 

maken.11 

 

Heder består i en uppsättning regler som formar hederskoder, d.v.s. 

grundvärderingar i hur människan ska bete sig för att upprätthålla heder. Att 

bryta mot dessa hederskoder innebär förlorad heder.12 Heder upprätthålls och 

återfås genom sanktioner som barnäktenskap, tvångsäktenskap, oskuldstester 

och könsstympning.13 Den yttersta sanktionen mot sårad heder är mord på 

flickan som vanärat familjen, ett uttryck för kvinnoförtryck i dess yttersta 

form.14  

 

Begränsningen av flickans sexualitet är hela familjens angelägenhet eftersom 

hedern tillfaller familjen i stort. Förtrycket utövas på så vis kollektivt. Såväl 

kvinnor som män kan därför vara förbrytare i en hedersideologi. Detta särdrag 

i hedersstrukturen har försvårat förståelsen av den problematik flickan 

kommer från och hur hon ska ta sig ur den eftersom det är svårt att avgöra 

varifrån det konkreta hotet kommer.15  

                                                 
10 Wikan (2004) s. 57 f. 
11 Mahmoudi (2002/03), s. 242. 
12 Wikan (2004) s. 65. 
13 Schlytter & Rexvid (2014) s. 378. 
14 Mahmoudi (2002/03) s. 246. 
15 SOU 2015:71 s. 338. 
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2.2 Skillnader från annan social problematik 

Det föreligger vissa skillnader i hemförhållandena mellan flickor som 

omhändertas med anledning av hedersförtryck respektive de som inte utsatts 

för hedersförtryck. En majoritet av beslut om omhändertagande rör flickor 

som lever i miljöer utan hedersförtryck medan en femtedel av domarna 

omfattar flickor från en hedersproblematik. Omhändertagande som hänför sig 

till en annan social problematik än hedersförtryck grundar sig vanligen i att 

flickorna har getts ett alltför stort ansvar för sina liv genom ett frånvarande 

föräldraskap. De hedersförtryckta flickornas föräldrar har däremot ett aktivt 

kontrollerande och invaderande föräldraskap som begränsar flickornas 

levnadsutrymme. För de hedersförtryckta flickorna är utsträckningen av 

psykisk misshandel mer vanligt förekommande medan flickorna från annan 

social problematik inte i samma utsträckning har utsatts för detta.16 

Ytterligare en skillnad från annan social problematik är det kollektivistiska 

utövandet av hedersförtryck. Kollektivet består av såväl män som kvinnor 

inom familjen och som alla kan kontrollera flickans val och rörelsefrihet.17 

 

2.3 Risk med återgång till hedersförtryck  

I denna uppsats berörs fall där flickor växt upp i en miljö av våld och 

kränkningar men detta till trots önskar försonas med familjen. Detta utgör en 

särskild problematik i och med hedersförtryck.18 Ett normbrott kan i en 

hedersstruktur vara ett oåterkalleligt felsteg som medför fysisk eller social 

bestraffning för att nå upprättelse av familjens sårade heder. En flicka som 

beslutar att lämna familjen för ett friare liv riskerar att utsättas för dessa 

sanktioner. Den ungas hemlängtan kan därför få förödande konsekvenser.19 

                                                 
16 Schlytter & Linell (2008) s. 93. 
17 Skr. 2007/08:39 s. 12. 
18 Socialstyrelsen (2013) s. 28 f.  
19 Länsstyrelsen Östergötland (2008) s. 10. 
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Om det ännu inte blivit allmänt känt att den unga får vård hos socialnämnden 

är familjen särskilt angelägen om att en återförening ska ske snabbt. 

Vårdnadshavarna tillämpar under denna tid metoder som lockelser, hot eller 

framkallandet av skuldkänslor för att den unga ska återvända.20 Den psykiska 

misshandel som hedersförtrycket utgör genom internalisering av normer 

kring sexualitet, äktenskap och oskuld kan göra den unga instabil inför sig 

själv. Detta tillstånd medför svårigheter att hantera ett självständigt vuxenliv 

med trygga relationer och förnuftiga beslut. I förlängningen är det därför inte 

ovanligt att de flickor som har en särskilt svårt uppbrottsprocess uppvisar 

destruktiva beteenden i form av självskadebeteende eller missbruk. Förmågan 

att fatta egna beslut har genom den psykiska misshandeln minimerats till att 

vara någon annan till lags där kollektivets intresse går före det egna.21 

 

                                                 
20 Linell (2011) s. 32. 
21 A.a. s. 35 ff. 
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3 Allmänt om LVU 

3.1 Framväxten av dagens LVU  

Tilliten till människans egen förmåga var en grundläggande värdegrund i 

reformarbetet av socialrätten under 1980-talet. Istället för en socialvård med 

stark kontroll av den enskilde infördes en ny socialtjänstlag där beslut ska 

bygga på frivillighet och stöd för individen. När det gällde vissa specifika 

grupper såg lagstiftaren ett behov att avvara frivillighet när vård behövs men 

inte kan genomföras frivilligt.22 Av den anledningen tillkom LVU som 

beskriver under vilka förutsättningar beslut om vård får tas utan 

vårdnadshavare och barnets samtycke samt hur denna vård ska utformas och 

avslutas.23  

 

3.2 Allmänna förutsättningar för vård 

3.2.1 Vårdbehov 

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Vidare ska barn 

behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för 

kroppslig bestraffning eller kränkande behandling.24 I de fall socialnämnden 

anser att barnet far illa och är utsatt för skadlig behandling har socialnämnden 

rätt att ta över delar av föräldraansvaret genom beslut om tvångsvård enligt 

LVU. Detta ingripande rättfärdigas genom en tanke om att socialnämnden i 

högre grad än föräldrarna eller barnet själv kan avgöra barnets bästa.25  

 

Tvångsomhändertagande är en grav inskränkning av den personliga friheten 

och ska därför endast tillämpas med tungt vägande skäl. Det finns två 

                                                 
22 Prop. 1989/90:28 s. 38. 
23 Svensson (2012) s. 16. 
24 Föräldrabalk (1949:381) 6 kap 1 §.  
25 Schlytter (1999) s. 59. 
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kategorier av situationer då staten anser att vård av den unga behövs och 

föräldrarna tvingas frånträda sitt föräldraansvar. Miljöfallen enligt 2 § LVU 

avser situationer där barnets hälsa eller utveckling riskerar att utsättas för 

skada till följd av brister i omsorgen i hemmet. 3 § LVU syftar på ett beteende 

som den unga själv har där den ungas hälsa eller utveckling riskerar att 

utsättas för skada.26 

 

3.2.2 ”Påtaglig risk för skada” 

En skyddslagstiftning för barn kan inte bygga på förutsättningen att barnet 

redan tagit skada innan beslut om vård kan tas. En förutsättning för 

tvångsvård av unga är därför att det finns en risk för skada utan att denna 

skada nödvändigtvis har uppstått. Detta prognosrekvisit är gemensamt för 

både 2 och 3 §§ LVU och ställer krav på att det finns en påtaglig risk för skada 

av den ungas hälsa och utveckling. På så vis är tanken att ungdomar som har 

ett beteende där de riskerar att utvecklas ogynnsamt och destruktivt kan få 

den vård och skydd de behöver.27 Däremot syftar inte lagen till att skydda den 

ungas omgivning från den ungas beteenden.28 Å ena sidan ska vården kunna 

aktualiseras innan barnet tagit allt för stor skada Å andra sidan får beslut om 

tvångsvård inte tas när risken är oklar eller avlägsen. Detta följer av 

tvångsvårdens ingripande karaktär och respekten för 

självbestämmanderätten. Rekvisitet ställer därför krav på objektiva 

antaganden om att barnet löper en faktisk risk för skada där allmänna 

samhällsvärderingar eller inställningar i trosfrågor inte får läggas till grund 

för ett tvångsomhändertagande.29  

 

                                                 
26 Prop 1979/80:1 s 581. 
27 Prop 1989/90:28 s. 61. 
28 Mattsson (2002) s. 78. 
29 SOSFS 1997:15 s. 21. 
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3.2.3 Rätt ålder 

Utgångspunkten är att vård kan ges upp till 18 års ålder. Det finns dock en 

möjlighet att besluta om vård fram till 20 års ålder om beslutet grundar sig på 

den ungas beteende samt är lämpligt med hänsyn till behov och personliga 

förhållanden. Vård kan därefter beredas till dess att den unga är 21 år. Skälen 

till denna bestämmelse är att unga kan ha försenad mognad eller utveckling 

och därför ha ett fortsatt vårdbehov.30  

 

3.2.4 Brist på samtycke 

Det följer av 1 § LVU att socialtjänstens insatser i första hand ska ske genom 

samförstånd. Det är dock inte alltid möjligt att uppnå samtycke till vård varpå 

behovet av en tvångslagstiftning för barn och unga uppstår. Fram till att 

barnet är 15 år utgår kravet på samtycke från vårdnadshavarna. Först om en 

vårdnadshavare motsätter sig behövlig vård av barnet kan omhändertagande 

göras enligt LVU. När barnet är över 15 år ska socialnämnden dessutom 

undersöka om vård kan ske frivilligt baserat på den ungas samtycke.31 Vid en 

ålder på 18 år är den unga myndig och vårdnadshavarnas inställning ska inte 

längre inhämtas.32  

 

Kravet på bristande samtycke för beslut om tvångsomhändertagande bör 

enligt förarbetena inte tolkas för strikt. I de fall vårdnadshavarna samtycker 

till vård men behövlig vård ändå inte lyckas genomföras kan 

omhändertagande bli nödvändigt om det kan antas att samtycket inte är 

allvarligt menat. Samma förutsättningar kan appliceras på den som fyllt 15 år 

och samtyckt till vård men ändå inte medverkat.33 

 

                                                 
30 Prop 1979/80:1 s 584. 
31 A.a. s. 581. 
32 SOSFS 1997:15 s. 13. 
33 Prop. 1979/80:1 s. 581 ff. 
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3.2.5 Barnets bästa 

Barnets bästa ska vara avgörande och utredas i samband med varje beslut.34 

Denna princip återfinns i 1 § 5 st. LVU och grundar sig på artikel 3 i 

barnkonventionen. Principen ger även uttryck för samhällets ansvar att i en 

rättsprocess bevaka barnet intresse som en svagare part i relation till sina 

vårdnadshavare. En bedömning av barnets bästa består i en avvägning mellan 

barnets behov och vilja. När barnets vilja och barnets behov är två olika 

yttringar ska en viktning göras där hänsyn ska tas till barnets vilja i takt med 

ökad mognad och ålder.35 

 

Barnets bästa kommer även till uttryck i 36 § LVU. Här stadgas barnets rätt 

till information samt rätten att få komma till tals i processen. Fram till dess 

att barnet fyller 15 år företräds barnet av ett offentligt biträde som har till syfte 

att tillvarata barnets bästa genom sin självständiga ställning gentemot 

vårdnadshavarna. Vid 15 års ålder får den unga företräda sig själv i 

omhändertagandemål samt har egen rättshandlingsförmåga. I och med det 

försvinner också det offentliga biträdets möjlighet att framföra sin åsikt.36 

 

3.3 Beslutsprocessen 

Det är förvaltningsrätten som, efter ansökan av socialnämnden, fastställer ett 

beslut om omhändertagande. Beslut av vård kan ske genom socialnämndens 

ansökan enligt 4 § LVU eller genom omedelbart omhändertagande enligt 6 § 

LVU när beslut om vård inte kan avvaktas. Vid ansökan om vård enligt LVU 

ansvarar socialnämnden enligt 4 § LVU för att en utredning görs av barnets 

förhållande, vårdbehov och inställning till vård. Det utredningsarbete som 

socialtjänsten presenterar inför domstolen vid beslut om 

tvångsomhändertagande är avgörande för utfallet i domstolarna.37 I 

                                                 
34

 Alexius & Hollander (2014) s. 34. 
35 A.a. s. 22 ff.  
36 Prop. 1994/95:224 s. 46 ff. 
37 Schlytter och Linell (2008) s. 30. 
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domstolen ska det bevismedel som framkommit i målet prövas. Vad som kan 

utgöra bevismedel om barnets levnadsförhållande är skriftliga handlingar, 

vittnesutsagor och yttranden från sakkunniga samt annat material enligt 

principen om fri bevisprövning.38 Flickor i hedersförtryck har till följd av hot 

från familjen ofta svårt att hålla fast vid sin berättelse. En studie visar att 12 

av de 18 studerade flickorna helt eller delvis tagit tillbaka sina redogörelser 

om utsatthet och våld under utredningen hos socialnämnden. I en ord-mot-

ord-situation uppstår stora bevissvårigheter när flickorna drar tillbaka sina 

berättelser.39  

 

Förvaltningsrättens beslut kan överklagas till kammarrätten och vidare till 

HFD. Prejudikaten från HFD är i mål om omhändertagande viktiga 

framförallt för förutsebarheten och konkretiseringen av den annars allmänt 

hållna lagtexten.40 

 

3.4 Vårdens innehåll 

Socialnämnden ansvarar för vårdens genomförande. Grundläggande och 

vägledande principer kan återfinnas i såväl LVU som i Socialtjänstlag 

(2001:453).41 Huvudregeln är att vården ska inledas utanför hemmet.42 Beslut 

om barnets placering ska grunda sig på barnets vårdbehov och medverka till 

att barnet får goda uppväxtförhållanden.43 Socialnämnden ska vidare ansvara 

för att den ungas behov av umgänge med sina vårdnadshavare tillgodoses. 

Dock kan socialnämnden, om det är nödvändigt, besluta om att barnets 

vistelseort ska förbli hemlig för vårdnadshavarna samt begränsa hur 

umgänget ska se ut.44 När vårdbehovet inte längre kvarstår är vården inte 

längre nödvändig och tvångsomhändertagandet ska upphöra.45 

                                                 
38 20-27 §§ FPL. 
39 Schlytter & Linell (2008) s. 68 f. 
40 Svensson (2012) s. 16. 
41 Mattsson (2017) kommentaren till 11 § LVU, Lexino. 
42 10 § LVU. 
43 6 kap 7 § SoL. 
44 14 § LVU. 
45 21 § LVU. 
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För unga som bereds vård enligt 3 § LVU finns särskilda ungdomshem där 

vård kan ske med befogenheter att inskränka den ungas rörelsefrihet och 

integritet.46 Denna vårdform ska dock tillämpas restriktivt och endast om det 

är nödvändigt för att lämplig vård ska kunna genomföras. Skälen att vidta en 

åtgärd ska ställas i proportion till olägenheten som inskränkningen innebär 

för den ungas integritet och självbestämmande.47 Bestämmelserna gör det 

möjligt att kvarhålla den unga som försöker avvika från vårdinstitutionen, 

begränsa den ungas tillgång till telefonsamtal och besök samt genomföra 

kroppsvisiteringar på den unga.48 

 

3.5 Individens behov eller familjens vilja? 

Enligt 14 § LVU ska barnet ha rätt till ett umgänge med sina vårdnadshavare 

om det kan anses vara det bästa för barnet. Paragrafen lämnar emellertid inga 

rättigheter till vårdnadshavaren. Socialnämndens metoder enligt dessa 

principer kan dock orsaka problem för de barn som önskar bryta med familjen 

för att undkomma hedersförtryck.49 Metoder som nätverksmöten med 

familjen syftar till att värna om barnets bästa men kan även leda till att 

vårdnadshavaren ges ett större inflytande över processen än barnet. 

Familjeperspektivet i LVU-mål har därför kritiserats i ärenden som rör just 

hedersutsatta barn.50 Det framkommer även att socialsekreterare upplever en 

osäkerhet i hur hedersförtryck och en ”vanlig tonårsrevolt” ska skiljas åt. 

Risken med en felaktig bedömning är att flickorna inte ses som de brottsoffer 

de är utan att problemet betraktas som en generationskonflikt som bäst löses 

utifrån ett familjeperspektiv inom och av familjen.51  

 

                                                 
46 12 § LVU. 
47 Mattsson (2017) kommentaren till 15 § LVU, Lexino. 
48 15-20 §§ LVU. 
49 SOU 2015:71 s. 231. 
50 Linell (2011) s. 17. 
51 Schlytter & Linell (2008) s. 13.  
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Vissa reformarbeten av LVU har gjorts för att främja barnets behov och 

vilja.52 Trots lagändringen framkommer det fortfarande rapporter som visar 

att barn inte fått sina åsikter beaktade i tillräcklig mån. Utredningsarbetet för 

att stärka barnperspektivet i LVU fortgår därför.53 

                                                 
52 Prop. 2012/13:10 s. 34. 
53 SOU 2015:71 s 232. 
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4 Beteendefallen enligt 3 § LVU 

4.1 Vårdbehov 

Utöver de i kapitel 3 angivna förutsättningarna krävs det för vård enligt 3 § 

LVU ett vårdbehov med anledning av den ungas beteende. Omhändertagande 

enligt 3 § LVU bygger på en avvägning mellan den ungas 

självbestämmanderätt och den ungas behov av vård för ett destruktivt 

beteende den själv inte lyckats bryta. Beteenderekvisiten utgörs av ”missbruk 

av beroendeframkallande ämnen”, ”brottslig verksamhet” och ”annat socialt 

nedbrytande beteende”.54 Vård med hänvisning till den ungas socialt 

nedbrytande beteende har tillämpats för att vårda de flickor som önskar leva 

i hedersförtryckande miljöer där de riskerar att fara illa.55 

 

4.2 Allmänt om ”socialt nedbrytande beteende”  

Rekvisitet ”annat socialt nedbrytande beteende” avser ett beteende som 

avviker från samhällets grundläggande normer där den unga uppvisar en 

asocialitet som skiljer sig från de övriga rekvisiten missbruk och kriminalitet. 

Lagstiftaren kan med rekvisitet fånga upp de beteenden där den unga befinner 

sig i en olämplig miljö där hon riskerar att ta skada. Beteendet kan enligt 

förarbetena bestå i att den unga uppträder på sexklubb eller vistas i en 

missbruksmiljö.56 Rekvisitet utgör ett normativt rekvisit i den meningen att 

begreppets omfång beror på rättstillämparens syn. Detta kan jämföras med 

rekvisitet ”misshandel” som snarare är uttryck för ett deskriptivt rekvisit i det 

att rekvisitet relaterar till något som kan iakttas.57 

 

                                                 
54 Prop. 1979/80:1 s. 582. 
55 Se avsnitt 6. 
56 Prop. 1989/90:28 s. 66-67. 
57 Svensson (2012) s. 90. 
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4.3 ”Socialt nedbrytande beteende” i praxis 

I RÅ 2000 ref 33 omhändertogs en pojke som uppvisade aggressivt och 

våldsamt beteende. Här konstaterade domstolen att socialt nedbrytande 

beteende även kan avse andra situationer än de som nämns i förarbetena. Den 

unges våldsamma beteende i kombination med brottsliga handlingar och en 

dragning till destruktiva miljöer motiverade vård enligt 3 § LVU. 

 

Det var däremot inte möjligt att besluta om vård när den unges våldsamma 

och aggressiva agerande snarare var symtom på en psykisk grundproblematik. 

Ett sådant beteende kan enligt RÅ 2010 ref 24 inte ensamt utgöra ett socialt 

nedbrytande beteende. Istället ska det röra sig om ett agerande som likväl 

kunde beaktas hos en person utan sådan funktionsvariation. 

 

Att missköta sin medicinering i sådan grad att barnet riskerar sin hälsa och liv 

kunde inte betraktas som socialt nedbrytande beteende i HFD 2015 ref 42. En 

diabetessjuk pojke som inte lät sig medicineras utsatte sig visserligen för en 

risk men denna risk kunde i HFD:s mening inte medföra att beteendet var 

socialt nedbrytande. 

 

4.4 ”Socialt nedbrytande beteende” i doktrin 

Studier visar att pojkar generellt omhändertas när de uppvisar beteenden som 

missbruk och brottslighet medan flickor omhändertas för beteenden som 

prostitution eller vistelse i miljöer där de riskerar att bli sexuellt utnyttjade. 

Denna praxis pekar på tendenser av att flickorna får bära ansvaret för pojkar 

och mäns beteenden där flickorna inte omhändertas för vad de själva har gjort, 

utan för vad andra har gjort mot dem.58 Det kan därför te sig som att LVU är 

bäst lämpad för pojkars utåtagerande beteende medan flickors ofta 

självdestruktiva beteende inte fångas upp av lagstiftningen.59  

                                                 
58 Schlytter och Rexvid (2014) s. 394.  
59 SOU 2015:71 s. 336. 
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HFD:s tillämpning av socialt nedbrytande beteende i HFD 2015 ref 42 och 

HFD 2015 ref 760 studeras av Glotz Stade i förhållande till konstitutionella 

förpliktelser. Staten en stark konstitutionell skyldighet att ingripa till stöd för 

medborgarnas liv när starka indikationer pekar på att personen kan fara illa. 

Författaren menar därför att det i rekvisitet socialt nedbrytande beteende 

föreligger en normkonflikt mellan skydd för integritet enligt artikel 5 EKMR 

och rätten till liv enligt artikel 2 EKMR.61 

 

Bull konstaterar i en studie av samma rättsfall att det är en svår balans mellan 

myndigheters ansvar att skydda barnets bästa och den offentliga sektorns 

ansvar att upprätthålla legitima lagtolkningar. HFD:s strikta lagtolkning är ett 

resultat av ansvarstagande för maktutövningens legitimitet, och inte en 

nonchalans gentemot barnen i målen.62   

                                                 
60 Se nedan avsnitt 6.1. 
61 Glotz Stade (2015) s. 461 ff.  
62 Bull (2017) s. 223 f.  
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5 Om rättssäkerhet 

Begreppet rättssäkerhet är komplext och det finns delade meningar om hur 

begreppet ska förstås. I denna framställning utvecklas och analyseras 

Peczeniks teori om formell och materiell rättssäkerhet i den moderna 

rättsstaten. Den formella rättssäkerheten kommer till uttryck genom principer 

som legalitetsprincipen och proportionalitetsprincipen. Dessa principer är till 

för att förhindrar godtycklig rättstillämpning och ställer krav på förutsebara, 

preciserade rättsnormer där den enskilde har möjligt att handla planmässigt.63 

En rättsstat kan dock inte nöja sig med endast formell och förutsebar 

rättstillämpning. I sin ideala form behöver en rättsstat även garantera en 

materiell rättssäkerhet där rätten visar etisk hänsyn och respekt inför 

mänskliga fri- och rättigheter. När lagstiftaren inte lyckats tillgodose behovet 

av etiska lagar utgör den materiella rättssäkerheten en sista garanti för etisk 

rättstillämpning. Med andra ord kan rättsstaten inte vara legitim om den 

genomsyras av stora orättvisor.64  

 

Inom rättsstaten finns ett ansvar att på ett hänsynsfullt sätt väga kravet på 

förutsebarhet mot kraven på en rättvis och etisk rättstillämpning. Dessa etiska 

värderingar förhåller sig även till välfärdsidéer som principer om 

människovärde, självbestämmande, nytta och behov.65 Rättsstaten och 

välfärdsstatens krav på rättstillämpningen kan i Peczeniks mening konkurrera 

med varandra då deras ideal skiljer sig åt. Juristens viktigaste arbete är därför 

att finna en balans mellan rättsstatsideologin och välfärdsstatens 

grundvärderingar.66 Rättsstaten grundar sig på ideal där individen ska vara 

skyddad från den offentliga maktutövningen och genomsyras således av en 

negativ syn på offentlig maktutövning. I välfärdsstatens ideala form ses 

däremot maktutövningen som ett medel att uppnå social rättvisa och fylla 

människors sociala behov. För att kunna anpassa rättstillämpningen efter 

                                                 
63 Peczenik (1995) s. 89 f. 
64 A.a. s. 60 ff. 
65 Vahlne Westerhäll (2002) s. 52. 
66 Peczenik (1995) s. 62. 
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människors behov är därför välfärdsstatens lagregleringar vidare 

formulerade, något som kan leda till att förutsebarheten får träda åt sidan för 

de välfärdsstatliga målen. Rättsstatens krav på förutsebar rättstillämpning 

begränsar utrymmet för tolkningar till en mer specificerad lagstiftning. Det 

innebär att välfärdsstatliga mål inte alltid ryms inom lagtextens ordalydelse. 

I en rättsstat med legitimitet måste lagtolkning därför utgöra en kompromiss 

mellan garantier för rättssäkerheten och tolkningar anpassade till rådande 

föreställningar om moral och rättvisa.67 

 

För att visa på rättssäkerhetens dubbla sidor kan principen om allas likhet 

inför lagen belysas särskilt. I en formell mening kräver principen att alla 

tilldelas förmåner och straff i den mån rättsreglerna medger. Särbehandling 

kommer kunna ske så länge förutsättningar för sådan behandling finns i 

lagtexten. Den materiella sidan av begreppet tillåter istället bara 

särbehandling i lag som är etiskt motiverad. På så vis är det den materiella 

sidan av begreppet likhet inför lagen som förhindrar diskriminerande 

rättstillämpning till följd av kön eller etnicitet. Särbehandling är dock etiskt 

motiverad om den grundar sig i en rätt till skydd och inte för att stärka 

gruppers ställning gentemot varandra. Den formella likheten inför lagen är en 

grundläggande förutsättning för en rättsstat medan den materiella likheten 

inte nödvändigtvis måste tillämpas för att en stat ska vara en rättsstat, men 

som leder till att rättsstaten blir bättre.68 

                                                 
67 A.a. s. 91 ff. 
68 A.a. s. 52 f. 
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6 Hedersförtryck och 3 § LVU i 

praxis  

6.1 HFD 2015 ref 7 

Målet rör en 17-årig flicka som sedan en tid tillbaka vårdats med stöd av 2 § 

LVU till följd av en hedersproblematik bestående i våld, förtryck och risk för 

tvångsgifte. Flickan har riskerat att röja sin vistelseort genom att göra inlägg 

på Facebook, haft kontakt med familjen samt avvikit från boendet för att 

umgås med folk som har kopplingar till släkten. Dessutom uppvisade flickan 

ett aggressivt och våldsamt beteende mot sin omgivning. Nämnden ansökte 

därför om omhändertagande enligt 3 § LVU till följd av flickans eget 

beteende.  

 

HFD börjar med att konstatera att LVU är en ingripande lagstiftning. Då 3 § 

LVU möjliggör särskilt inskränkande befogenheter av den ungas rörelsefrihet 

och personliga integritet är det därför viktigt att tillämpningen av paragrafen 

inte sträcks utöver vad som rimligen framgår av ordalydelsen. I HFD:s 

mening utsätter sig flickan visserligen för en påtaglig risk för skada när hon 

riskerar att avslöja sin vistelseort men flickans beteende utgör inte ett socialt 

nedbrytande beteende. HFD beskriver istället flickans beteende som ett 

obetänksamt handlande av en ung människa.69 

 

Egna kommentarer 

 

I målet kan konstateras att HFD begränsar tillämpningen av 3 § LVU i detta 

fall genom att lägga vikt vid förutsebarheten för rättstillämpningen. Då 

flickans beteende i sig inte kan liknas med de i förarbetena angivna exemplen 

på beteenden som föranleder vård kan flickans risktagande inte heller 

                                                 
69 HFD 2015 ref 7, s. 8. 
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föranleda ett omhändertagande. Flickan i målet har på ett obetänksamt vis 

vistats i samma stad som sin familj och agerat oförsiktigt på sociala medier. 

Om flickan faktiskt vistats bland sin släkt eller uttryckligen önskat återvända 

till sin familj är beteendet i högre grad skadligt för flickan vilket möjligen kan 

föranleda ett omhändertagande. Tanken med rekvisitet ”påtaglig risk för 

skada” är dock att kunna ingripa till skydd för den unga innan skada verkligen 

uppstått.70 

 

6.2 Kammarrättspraxis   

6.2.1 Kammarrätten i Stockholm 4414-15 

Målet rör en 19-årig hedersförtryckt flicka som efter påtryckningar och 

skuldkänslor väljer att lämna sitt skyddade boende och återvända till familjen. 

Flickan riskerar att utsätta sig för dödligt våld samt att föras ut ur landet mot 

sin vilja. 

 

Domstolen konstaterar att det finns en mycket allvarlig hotbild mot flickan 

som medför risk för skada. Flickans uppfostran i en hederskontext har 

medfört att flickan inte klarar att sätta sina egna behov framför familjens 

anseende. Därmed föreligger det inte bara ett obetänksamt handlande, 

flickans önskan att återvända till detta hem är ett beteende som avviker från 

samhällets normer. Noteras bör dock att två av kammarrättsråden var 

skiljaktiga i domen och menade att vård inte kunde beredas.71 

 

Egna kommentarer 

 

I detta mål anses flickans bristande omdöme grunda sig i hedersförtryckets 

internalisering av normer. Flickan har genom detta förlorat möjligheten att 

vårda sin säkerhet och sina behov.72 Till skillnad från HFD 2015 ref 7 där 

                                                 
70 Se avsnitt 3.3.2.  
71 KR 4414-15, s. 4 f. 
72 Se avsnitt 2.3.  
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risken för fara snarare uppstod genom impulsiva beteenden finns det i detta 

mål en uttalad och övertygad önskan om att återvända till familjen. En sådan 

önskan kan enligt domstolen inte anses vara helt i ordning med samhälleliga 

normer. Då flickan fyllt 18 år kan vård inte längre beredas enligt 2 § LVU, 

varför stöd för omhändertagande måste hämtas ut 3 § LVU. Det faktum att 

två kammarrättsråd var skiljaktiga tyder dock på en viss oenighet om 

rättstillämpningen.  

 

6.2.2 Kammarrätten i Sundsvall 723-15 

En 18-årig flicka har efter vård enligt 2 § LVU tagit tillbaka sin berättelse om 

förtryck och beslutat att återvända till familjen. Då flickans styvmamma och 

halvsyster själva varit i kontakt med socialnämnden med anledning av samma 

problematik kan domstolen konstatera att det föreligger en risk för skada trots 

att flickan tagit tillbaka uppgifterna. Kammarrätten konstaterar därför att det 

inte kan röra sig om ett obetänksamt handlande, utan att flickans önskan att 

vistas i denna riskmiljö utgör ett socialt nedbrytande beteende.73 

 

Egna kommentarer 

 

I dessa bedömningar står ord mot ord och när flickan tar tillbaka sina uppgifter 

måste domstolarna bedöma trovärdigheten av det som framkommit. För att 

konstatera förekomsten av risk för skada blir ytterligare uppgifter från andra 

anhöriga avgörande. Utan sådan stödbevisning är bevisläget svårt när den 

unga väljer att ta tillbaka uppgifterna om risk för skada. I övrigt följer 

argumentation domskälen i målet ovan.   

 

                                                 
73 KR 723-15, s. 5. 
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6.2.3 Kammarrätten i Jönköping 3625-16 

När flickan i målet var 13 år kom hon till Sverige tillsammans med sin man 

och deras förstfödde barn. Den nu 18-åriga flickan har vårdats med 2 § LVU 

efter fysiskt och psykiskt våld från sin svärmor och svåger. Utredningen visar 

att mannen inte varit förmögen att avhålla sin familj från att utöva våld och 

förtryck över flickan när de alla bott tillsammans. Vidare har flickan uppgett 

att hon blivit påtvingad ytterligare en graviditet samt begränsats i sin 

rörelsefrihet och ekonomiska frihet. Flickan har i samband med att hon fyllt 

18 år tagit tillbaka dessa uppgifter och uttryckt en vilja att återvända till 

mannens familj.  

 

Kammarrätten finner att det visserligen föreligger en sådan risk för skada i 

hemmiljön att vård kan beredas enligt 2 § LVU och beslutar därför om 

omhändertagande av flickans nyfödda barn. Då flickan i målet är över 18 år 

kan inte 2 § LVU tillämpas på modern, istället måste rekvisiten i 3 § LUV 

aktualiseras. Domstolen konstaterar att flickans utsaga visserligen är 

trovärdig men att flickans vilja att återvända till denna riskmiljö inte utgör ett 

sådant beteende som föranleder vård.74 

 

Egna kommentarer 

 

Som nyanländ ung flicka är hon helt utlämnad till sin mans familj där hon 

tydligt begränsas och fråntas flertalet rättigheter och friheter. Hon är i ung 

ålder redan gift samt har fött barn och uppgivit att hon kan tänka sig leva hos 

släktingar som utsätter henne för våld, påtvingad graviditet och begränsar 

hennes liv vilket är beteenden som borde anses kollidera med de normer 

samhället har angående unga flickors beteende. Det främsta hotet kommer 

från mannens familj som de levt tillsammans med och inte från mannen själv. 

Flickan uppger att hon kommer återgå till att leva under familjens tak vilket 

kommer möjliggöra fortsatt möjlighet för det kollektivistiskt utövade 

                                                 
74 KR 3625-16, s. 5 f. 



 27 

förtrycket. Eftersom flickan är 18 år kan hon inte längre skyddas från den 

våldsamma hemmiljön enligt 2 § LVU.  

 

6.2.4 Kammarrätten i Jönköping 195-17 

En 13-årig flicka som med anledning av hedersproblematik i familjen vårdats 

enligt 2 § LVU avvek under en period från sitt familjehem för att leva på 

okänd ort. Flickan har uppgett att hon inte hade någon önskan att uppsöka sin 

familj, vilket hon inte heller gjort. Socialnämnden har vidare uppgett en 

misstanke om att flickan prostituerat sig i samband med att hon avvek från 

boendet.   

 

Kammarrätten konstaterar att flickan uppvisar ett socialt nedbrytande 

beteende men specificerar inte huruvida detta ensamt grundas på ett skadligt 

sexuellt beteende eller den omständigheten att hon kan avslöja sin vistelseort 

för familjen.  

 

Egna kommentarer 

 

I målet består det socialt nedbrytande beteendet till stor del av det skadliga 

sexuella beteende som flickan uppvisat. Det är på så sätt tydligt att vård enligt 

3 § lättare bereds när det finns stöd i förarbetena för att peka ut ett särskilt 

beteende som skadligt.75 Till skillnad från de ovan redovisade målen rör detta 

en mycket yngre flicka som inte förutsätts ges samma rätt att besluta om sitt 

liv.  

                                                 
75 Se avsnitt 4.2.  
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7 Analys 

Uppsatsens första frågeställning avser att analysera förutsättningarna för att 

tillämpa 3 § LVU på hedersförtryckta flickor. Frågan besvaras genom en 

sammanfattning av tidigare framförda förutsättningarna som därefter bryts 

ner och problematiseras med stöd av domstolarnas argumentation i kapitel 6. 

Uppsatsens andra frågeställning ”kan 3 § LVU tillämpas för att på ett 

rättssäkert vis bereda vård av flickor som lever under hedersförtryck?” 

besvaras utifrån en analys av Peczeniks teori om rättssäkerhet. 

7.1 Förutsättningar för vård 

Utgångspunkten är att vård ska ske frivilligt. När det finns en påtaglig risk för 

skada på barnets hälsa och utveckling kan ett ingripande enligt LVU 

legitimera vård utan samtycke. För att ett sådant ingripande ska vara aktuellt 

måste risken för skada vara grundat på den ungas beteende genom missbruk, 

kriminalitet eller ett socialt nedbrytande beteende enligt 3 § LVU. Enligt 

denna paragraf kan barn upp till 20 års ålder bli omhändertagna och vårdas 

till dem fyller 21 år. Vidare möjliggör 3 § LVU vissa särskilda inskränkningar 

i den ungas rörelsefrihet och integritet vilket tillämpas när dessa flickor 

riskerar att lämna vårdboendet. För vård av de flickor som önskar återvända 

till en familj där de riskerar att fara illa krävs dels en bedömning av risken för 

skada, dels en bedömning av huruvida den unga uppvisar ett socialt 

nedbrytande beteende.76  

 

Riskbedömningen ska grunda sig på objektiva omständigheter som kan 

påvisa att det finns en påtaglig risk för skada.77 Den återgivna praxisen i 

kapitel 6 visar att flickans utsaga till stor del är avgörande för beredandet av 

vård. När den unga tar tillbaka sitt vittnesmål finns vissa möjligheter att ändå 

fastslå fakta genom att bedöma sannolikheten i det den unga tidigare framfört 

                                                 
76 Se avsnitt 3.2. 
77 Se avsnitt 3.2.2. 
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eller genom stödbevisning som framkommit. Om stödbevisning inte finns 

uppstår bevissvårigheter för att fastslå risken för skada i dessa specifika 

situationer. En riskbedömning måste därför göras utifrån en förståelse för den 

problematik den hedersförtryckta flickan vistas i. 78 

 

Vidare ska det konstateras att flickans beteende är skadligt, vilket i dessa fall 

tycks leda till vissa svårigheter. För omhändertagande i dessa mål krävs det 

att den unga uppvisar ett socialt nedbrytande beteende vilket avser ett 

beteende som strider mot samhällets grundläggande normer.79 HFD har med 

anledning av 3 § LVU:s ingripande karaktär ställt krav på att tolkningar ska 

vara bundna till lagens ordalydelse. Då det i grunden inte är flickans beteende 

i sig som avviker från samhällets normer utan sammanhanget hon riskerar att 

återvända till som utgör en fara kunde omhändertagande inte ske i detta mål.80  

 

I flertalet mål uppvisar flickorna en definitiv vilja att vistas i den skadliga 

familjemiljön, något som har lett till spretig praxis från kammarrätterna.81 För 

flickor som fyllt 18 år kan vård enligt 2 § LVU inte längre beredas, varför 

dessa flickor är i särskilt behov av skydd enligt 3 § LVU. Rätten har i några 

av dessa mål ansett att flickornas beteende är socialt nedbrytande då deras 

vilja att återvända hem kan hänföras till den internalisering av förtryckande 

normer och psykiska misshandel som sker inom hederskontexten. Det får 

dock anses högst osäkert om flickornas önskan att vistas hos familjen kan 

tyda på en sådan social missanpassning som är jämförlig med de 

riskbeteenden som radas upp i förarbetena.82 Det är i första hand 

familjekontexten flickorna önskar återgå till som är det skadliga och inte 

flickornas eget beteende.  

 

I RÅ 2000 ref 33 ansåg domstolen att en pojke genom ett aggressivt beteende 

riskerade sin egen säkerhet och därför kunde beredas vård enligt 3 § LVU.83 

                                                 
78 Se avsnitt 3.3 och 6.2.2. 
79 Se avsnitt 4.2. 
80 Se avsnitt 6.1.  
81 Se avsnitt 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3. 
82 Se avsnitt 4.2. 
83 Se avsnitt 4.3. 
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Detta fall skiljer sig från flickorna i hedersförtryck då varken det aggressiva 

beteendet eller de kriminella tendenserna som pojken uppvisade kan 

återfinnas hos de flesta av dessa flickor. Lagens bristande förutsättningar för 

att vårda de flickor som uppvisar destruktiva beteenden känns igen från 

redovisad doktrin.84 Då 3 § LVU tycks lämpa sig bäst för unga som uppvisar 

utåtagerande beteenden uppstår svåra problem att legitimera 

omhändertaganden som baseras på omgivningens våld mot unga flickor och 

deras självdestruktiva beteenden. 

7.2 Rättssäker tillämpning av 3 § LVU? 

Med stöd av 3 § LVU följer inskränkningar som ställer höga krav på 

rättstillämpningen varför rättssäkerheten blir central i dessa mål. Dels kan 

tvångsvård beredas av myndiga upp till 21 års ålder dels kan vården beredas 

med särskilda inskränkningar i den personliga integriteten. Rätten till 

personlig integritet och självbestämmande är tungt vägande skäl mot ett 

omhändertagande. Starkt motstående intressen som talar för ett 

omhändertagande är barnets självbestämmanderätt gentemot den 

våldsutövande familjen och statens ansvar att skydda barnets liv och hälsa.85 

Alla dessa värden är centrala i den viktning som Peczenik förespråkar för en 

formellt och materiellt rättssäker prövning. 86 Hur en viktning mellan dessa 

värden ska uppnås är dock inte självklart. I HFD 2015 ref 7 framhäver 

domstolen individens skydd mot offentlig maktutövning och individens rätt 

till en förutsebar rättstillämpning vilket stärker den formella rättssäkerheten. 

Vid en sådan rättstillämpning begränsas dock möjligheterna att skydda unga 

då rättssäkerhetens materiella sida får träda åt sidan. Det finns därför 

anledning att med stöd av Peczeniks teori ifrågasätta om HFD 2015 ref 7 och 

efterföljande domar är förutsebara och förenliga med hänsynstagande till 

andra etiska värden. 

 

                                                 
84 Se avsnitt 4.4. 
85 Se avsnitt 4.4. 
86 Se avsnitt 5 st. 1-2.  
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Som HFD konstaterat i HFD 2015 ref 7 kan det inte anse legitimt att 

omhänderta de flickor som enbart uppvisar ett obetänksamt handlande.87 En 

oförståelse för sitt skyddsbehov och oförsiktigt agerande på sociala medier 

utsätter visserligen flickan i målet för risker. Detta beteende är dock inte 

tillräckligt för att kunna jämföras med sådana skadliga beteenden som 

rättfärdigar tvångsomhändertaganden. Tvångslagstiftning är av en ingripande 

karaktär där den formella rättssäkerheten står i fokus. Bull väljer att beskriva 

HFD:s ställningstagande som ett ansvarstagande för maktutövningens 

legitimitet.88 På ett liknande sätt kan Peczeniks teori tillämpas på HFD:s 

avgörande för att visa på en viktning där den formella rättssäkerheten utgör 

en tyngre vägande vågskål.  

 

Det destruktiva beteendet som flickorna uppvisar genom att självmant 

underställa sig familjens våld måste dock särskiljas från det obetänksamma 

handlandet. Den redogörelse för hedersproblematikens mekanismer som 

tidigare presenterats skapar en förståelse för det risktagande dessa flickor 

utsätter sig för.89 Internaliseringen av förtryckande normer medför att 

flickorna har svårigheter att skydda sina egna behov framför familjens heder. 

Sådana omdömeslösa prioriteringar tyder på ett beteende som avviker från 

samhälleliga normer.90 Lagens 3 § syftar i grunden till att skydda unga från 

att fara illa i en olämplig miljö, dessvärre begränsar den formella 

rättstillämpningen förutsättningarna för att uppfylla lagens syfte. Då socialt 

nedbrytande beteende är ett normativt rekvisit med viss bredd kan det enligt 

Peczenik lämpa sig för en tolkning anpassad efter de välfärdsstatliga målen.91 

Peczeniks avvägning mellan förutsebarhet och etiska värden kan föranleda ett 

utfall där rätten till liv och rätten till skydd från den våldsutövande familjen 

får anses väga tyngre än en förutsebar rättstillämpning. Ur en positiv syn på 

offentlig maktutövning och med beaktande av välfärdsstatens ansvar för 

människors liv och hälsa kan den materiella rättssäkerheten i dessa mål 

                                                 
87 Se avsnitt 6.1.  
88 Se avsnitt 4.4. 
89 Se avsnitt 2.1 och 2.3. 
90 Se avsnitt 2.3 och 6.2.1. 
91 Se avsnitt 4.2 och 5 stycke 3. 
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legitimera tvångsomhändertagande.92 En flickas bristande förmåga att värna 

om sin egen säkerhet borde vara statens ansvar att skydda. 

 

En tolkning av beteenderekvisitets ordalydelse medför att det brister i den 

formella rättssäkerheten. Det är inte flickornas beteenden som avviker från 

samhällets normer utan snarare den kontext de återvänder till. Inte heller finns 

det tydligt stöd för att se flickornas beteende som jämförliga med de 

beteenden som framförts i förarbetena.93 Enligt Peczeniks teori måste den 

materiella rättssäkerheten alltid vila på en formell rättssäkerhet för att hindra 

godtycklig rättstillämpning.94 Rättstillämpningen i dessa mål kan därför inte 

enbart legitimeras genom den materiella rättssäkerheten. Av denna anledning 

förespråkar jag en lagstiftningsprocess där det tydliggörs i vilken mån den 

unga genom sitt beteende tillåts riskera sin säkerhet och hälsa.  

7.3 Sammanfattande reflektioner 

Uppsatsen visar att kunskap om hedersförtryckta flickors situation är av stor 

vikt för att kunna göra en korrekt bedömning av faran som flickorna riskerar 

att utsätta sig för. De krav på en materiellt rättssäker rättstillämpning som 

medborgarna kan ställa på välfärdsstaten försvarar att hedersförtryckta flickor 

omhändertas enligt 3 § LVU när de uppvisar en tydlig önskan att vistas i 

skadliga miljöer. Ur ett formellt rättssäkerhetsperspektiv finns det dock 

brister i rättstillämpningen, vilket framförallt drabbar flickor över 18 år som 

inte längre kan vårdas enligt 2 § LVU. Det råder oenighet om när en flickas 

beteende kan anses skadligt i sig själv eller när det är sammanhanget hos 

familjen som är skadligt. Här saknas tydligt stöd i förarbeten och ett 

förtydligande måste därför göras gällande i vilken mån staten ansvarar för de 

unga flickor som själva inte kan ansvara för sin säkerhet. 

                                                 
92 Se avsnitt 5 stycke 3.  
93 Se avsnitt 4.2. 
94 Se avsnitt 5 st. 4.  
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