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Previous studies have shown that honour-related violence and oppression has grown to 

become a major problem in Sweden. The municipal social service is obliged to help and 

support all people who become victims of violence. Yet, several municipalities in Sweden 

have been criticized for their actions in cases concerning honour-related violence and 

oppression. It has also been possible to see a general restriction among social workers, in 

terms of applying for compulsory care of young persons in these types of cases. The aim of 

this study was therefore to analyse verdicts regarding compulsory care for children who is 

suffering from honour-related violence and oppression. To further see which factors that are 

of decisive importance in court, if the child welfare investigations are defective according to 

the administrative court, and how it in such cases affects the decision they make. The chosen 

method for this study was a qualitative document analysis with 20 different verdicts, which 

contains applications that both been approved and rejected by the court. In analysing my 

results, I applied a gender theory in order to understand the patriarchal structures that underlie 

honour-related problems. I also used an organization theory, to illustrate the power of 

bureaucracy and its influence on operations such as the administrative court. Apart from the 

fact that the investigations must achieve the criteria for compulsory care of children, the 

verdicts shows that there are three main factors that the administration court consider in their 

decisions. These three main factors are the child’s attitude to compulsory care, the credibility 

of the various parties, and the committee’s risk assessment. The results also show that the 

social welfare committee’s investigations in many cases is only based on the information 

from the child. This is problematic since some children take back all their information. The 

investigations have then been left without further evidence and the administration court must 

reject the social welfare committee’s application for protecting the child.  

 

Key Words: Honour-related violence and oppression, Swedish administrative court, social 

service, child welfare investigations 
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1 Inledning 

 

Jag har valt att berätta min historia här för er idag i förhoppning om att det kan hjälpa andra 

invandrartjejer, så att inte fler behöver gå igenom det jag har fått göra. Om alla drar sitt strå till 

stacken så slipper sånt här upprepas. Oavsett vilken kulturell bakgrund man har bör det vara en 

självklarhet för varje ung kvinna att både få ha sin familj och det liv man önskar sig. Men tyvärr är 

det ingen självklarhet för många tjejer. Och jag hoppas att ni inte vänder dem ryggen, att ni inte 

blundar för dem. Tack för att ni lyssnade. (TV4 Nyheterna 2014) 

 

Så löd de sista orden ur Fadime Sahindals tal i riksdagen knappt två månader innan hon blev 

mördad av sin pappa som ansåg att hon hade vanhedrat sin familj (Gapf. 2019). Fadime blev 

känd för allmänheten efter att hon gått ut offentligt och berättat om sitt liv under 

hedersförtryck samt hur hennes fruktan aldrig togs på allvar trots att hon vände sig till flera 

myndigheter för hjälp (ibid.). Efter morden på bland annat Fadime Sahindal (2002), Pela 

Atroshi (1999) och Sara Abed Ali (1996) som alla fick stor uppståndelse i media, blev 

hedersrelaterat våld en politisk fråga i Sverige som kommit att uppmärksammats allt mer 

(SOU2018:69, s.68). Idag har vi en helt annan kännedom om fenomenet och den utsatthet 

som råder bland barn, unga och vuxna i Sverige (SOU2018:69, s.69f). Det finns en tydlig 

politisk konsensus som talar för att man vill motverka problematiken och regeringen har tagit 

initiativ till olika insatser och uppdrag i syfte att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck 

(ibid.). Trots den förhöjda medvetenheten finns det ingen självklarhet i hur de komplexa 

problemen ska bemötas och det har varit svårt för myndigheter som socialtjänsten att ta till 

adekvata åtgärder för att hjälpa dem som är utsatta (Socialstyrelsen 2014 s.9).   

 

1.1 Problemformulering 

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett komplext problemområde. Det omfattar brott som kan 

vara svåra att upptäcka då de sanktioneras inom en familj eller större gemenskap 

(Socialstyrelsen 2014 s.7, s.29). Den statistiska förekomsten av fenomenet är i stort sett 

outforskad både i Sverige och internationellt (NCK 2010 s.13). De studier som har gjorts visar 

dock på att hedersrelaterat våld och förtryck är ett utbrett problem. I Sverige som blivit ett 

mer mångkulturellt samhälle har problemen fått större omfattning under de senaste åren 

(SOU2018:69, s.59). I Ungdomsstyrelsens (2009 s.307) rapport Gift mot sin vilja gjordes en 
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uppskattning på att cirka 70 000 personer i åldrarna 16–25 blir begränsade i förhållande till 

äktenskap eller val av partner. Att bli gift mot sin vilja eller inte själv få välja partner hör till 

en stor del av den hedersrelaterade problematiken och tyder på att många unga i Sverige blir 

begränsade i sina livsval.  

 

Barn och unga tillhör en särskilt utsatt grupp (Socialstyrelsen 2014 s.7). När de växer upp 

under hedersförtryck och utsätts för våld eller andra brottsliga handlingar är deras sociala 

skyddsnät begränsat. Barnet eller den unga kan varken vända sig till sin familj eller andra 

närstående för skydd och stöd eftersom att det är just familjen som är förövarna och ligger 

bakom förtrycket. Det kan även vara riskfyllt att söka hjälp på annat håll då den utsatta å ena 

sidan kan förlora sin familj och å andra sidan riskerar att bli bestraffad med våld eller i värsta 

fall dödligt våld. Att som utsatt våga berätta om hemförhållanden präglade av våld och 

förtryck kan vara svårt för en person som lever under hot. Rädslan kan dessutom vara förenad 

i känslor av skuld och skam (ibid.). Den ungas sårbarhet påverkas ytterligare av dennes 

förmåga att utnyttja sina resurser, vilket kan vara svårt för ett barn som inte känner till sina 

rättigheter eller vet vem den kan vända sig till (Socialstyrelsen 2014 s.10).  

 

En person som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck tas ifrån rätten till sitt egna liv. 

Inom FN diskuteras frågor som rör hedersbrott, ”crimes of honour”, som ett brott mot de 

mänskliga rättigheterna (NCK 2010 s.13). Sverige har anslutit sig till flera internationella 

överenskommelser om mänskliga rättigheter, som bland annat konventionen om barns 

rättigheter samt FN:s konvention om att eliminera all form av diskriminering av kvinnor 

(Socialstyrelsen 2014 s.33). Sverige är därmed förpliktat att ha en lagstiftning som omfattar 

konventionernas krav (ibid.).  

 

I Sverige ansvarar varje kommun för att hjälpa personer som utsätts för hedersrelaterat våld 

och förtryck (Socialstyrelsen 2014 s.9). Detta innebär att myndigheter som socialtjänsten är 

skyldiga att hjälpa utsatta genom stöd och skydd, samt måste ingripa om de får kännedom om 

att ett barn eller en ungdom utsättas för våld eller förtryck (ibid.). Barn som är under 18 år kan 

i vissa fall behöva tvångsomhändertas för att placeras i en säker och skyddande miljö, samt 

för att kunna erbjudas rätt vård (Socialstyrelsen 2014 s.43). Den unga måste då beredas vård 

enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU (ibid.). Vid 

ärenden där ett barn utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck uppstår det dock ett dilemma 

mellan lagstiftning och motstridig praxis (Wikströms & Ghazinours 2010 s.250f). De rättsliga 
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ramarna är utformade för ett familjeperspektiv, där socialtjänsten måste involvera den unges 

föräldrar. Får föräldrarna större inflytande innebär det samtidigt att barnets säkerhet sätts på 

spel. I dessa ärenden måste socialtjänsten frångå familjens välbefinnande och ta hänsyn till 

barnets enskilda intresse (ibid.). 

 

Det är viktigt att socialtjänsten är insatt och har kännedom om fenomenets karaktär 

(Länsstyrelsen 2009 s.11). För att öka säkerheten för den utsatta individen måste personalen 

inom socialtjänsten förstå vilka konsekvenser olika ageranden kan få (ibid.). Om 

socialsekreterare har för lite kunskap riskerar dessa ärenden att bemöts med osäkerhet och 

handläggare som antingen ingriper för lite eller för kraftfullt (Socialstyrelsen 2014 s.8). Trots 

detta har Socialstyrelsen i sin tillsynsverksamhet kritiserat flera kommuner vad gäller deras 

hantering av ärenden som rör hedersrelaterat våld, vilka brister på olika plan (Socialstyrelsen 

2014 s.9). I kritiken framkommer att personalen på socialtjänsten saknar tillräcklig kunskap 

om hur fenomenet kommer till uttryck samt hur det bör utredas (ibid.). I praktiken innebär det 

att offren för hedersrelaterat våld och förtryck inte alltid får den hjälp eller det stöd som de 

har rätt till, men framför allt som de är i behov av (Socialstyrelsen 2014 s.7).  

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att genom analys av förvaltningsrättsliga domar gällande LVU på grund 

av hedersrelaterat våld och förtryck, undersöka vilka faktorer som är avgörande för ett 

tvångsomhändertagande, samt om socialnämndens utredningar anmärks som bristande och 

hur det i sådana fall påverkar ett beslut.   

 

1.3 Frågeställningar 

1. Hur argumenterar socialnämnden för att ett omhändertagande av unga som utsätts för 

hedersrelaterat våld och förtryck ska ske enligt LVU?  

2. Vilka är de huvudsakliga faktorerna till att socialnämndens ansökan om LVU avslås 

av förvaltningsrätten? 

3. Anmärks socialnämndens utredningar som bristande i domarna och vad har det i 

sådana fall för betydelse för förvaltningsrättens beslut?  
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2 Bakgrund 

2.1 Definitionen av hedersrelaterat våld och förtryck 

Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas av en kollektivistisk struktur som bygger på 

normer och traditioner om att upprätthålla en familj, släkt eller större gemenskaps heder 

(Grans 2015 s.696f). Den kollektivistiska strukturen innebär att våldet och förtrycket utövas 

av flera förövare vilka ofta är offrets närmsta familjemedlemmar samt med pådrivning från 

omgivningen. Hedern bevaras genom ett starkt patriarkalt förtryck där flickors och kvinnors 

sexualitet blir hårt kontrollerad liksom valet av hennes partner (ibid.). Den utsatta individens 

rättigheter är underordnade familjen eller släktens behov och ses som en symbol för hela 

kollektivets heder (Länsstyrelsen 2009 s.13). Det finns ett fokus på oskuld och kyskhet innan 

äktenskap som gör att kvinnors och flickors faktiska eller påstådda beteende blir avgörande 

för hedern. Om någon utmanar eller avviker från de rådande normerna anses det dra skam 

över familjen, varpå hedern endast kan återupprättas genom bestraffning (ibid.). Grans (2015 

s.697) menar i sin forskning att det är viktigt att förstå kollektivets drivkraft bakom det 

hedersrelaterade våldet. Omgivningens förväntningar innebär att det skapas parallella 

normativa system varpå kollektivets sociala normer ibland anses ha lika stor vikt som det 

formella rättssystemet. Detta innebär att personerna inom kollektivet känner sig skyldiga att 

följa normerna, trots att de medvetet bryter mot lagen (ibid.). En ytterligare viktig aspekt att 

betona är att hedersvåld inte är förenat med någon specifik religion, däremot visar forskning 

att det finns en koppling mellan religiositet och hedersvåld (NCK 2010 s.21).  

 

Hedersrelaterat våld och förtryck kan komma till uttryck på olika sätt och vara både fysiskt, 

psykiskt, sexuellt och socialt (Socialstyrelsen 2014 s.19f). Kontrollen kan ske genom olika 

begränsningar i vardagen som rör individens rörelsefrihet, sociala umgänge, klädval till att 

styra större livsval gällande utbildning, jobb och partner. Våldet och förtrycket kan även te sig 

i skuld- och skambeläggning, kränkning, förföljelse, hot och våld inklusive dödligt våld. 

Ytterligare brott som är kopplade till den hedersrelaterade problematiken är barnäktenskap, 

tvångsäktenskap och könsstympning (Socialstyrelsen 2014 s.20f). Hedersvåld diskuteras 

ibland i samma kontext som våld i nära relationer, då våldets struktur består av många likheter 

(Skr. 2007/08:39, s.12). De båda fenomenen kännetecknas av att våldet sker i hemmet, den 

plats som borde vara trygg för alla, samt att det utövas av en nära familjemedlem som offret 

ofta är beroende av och har ett känslomässigt band till. Hur kvinnors och mäns sexualitet 
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betraktas har även en central del i båda fallen, samt att det ofta rör mäns våld mot kvinnor 

(ibid.). Den större skillnaden är att hedersvåld utövas av flera personer där våldet ofta är 

planerat och kollektivt sanktionerat för att återupprätta en heder (Westerstrand 2017 s.213f). 

Det sexuella våldet skiljer sig även åt då det inom hederskulturen är viktigt att skydda flickans 

sexuella vandel och ter sig snarare genom tvångsäktenskap där flickan tvingas ha ofrivilligt 

sex (ibid.). Hedersrelaterat våld och förtryck utövas främst av män men även kvinnor och 

mödrar till offren kan vara delaktiga och pådrivande (Länsstyrelsen 2009 s.13).   

 

Det är framför allt flickor och kvinnor som drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck 

(Socialstyrelsen 2014 s.17f). Personer som definierar sig som hbtq tillhör också en starkt 

utsatt grupp. Inom hederskulturen är allt annat än heterosexuella relationer oacceptabelt och 

det kan finnas ett stort tabu kring hbtq – frågor. Dock är det även viktigt att uppmärksamma 

de pojkar och yngre män som utsätts, vilka också kan bli bortgifta mot sin vilja, bli straffade 

för oacceptabla relationer samt för att ha skyddat flickor och kvinnor som överträtt 

kollektivets normer. Pojkar eller yngre män kan förväntas bevaka och kontrollera sina systrar, 

kvinnliga kusiner, sin mamma samt utsätta dem för repressalier. I vissa situationer kan därför 

gränsen mellan att vara offer och förövare vara diffus då äldre bröder förväntas kontrollera 

och bruka våld mot sina systrar eller andra kvinnliga släktingar för att inte själva bli 

bestraffade (ibid.).  

 

Att bli offer för hedersrelaterat våld och förtryck kan medföra både långvariga och kortvariga 

konsekvenser och svårigheter för den utsatta individen (Socialstyrelsen 2014 s.7). Det kan 

vara psykiska besvär som ångest, depression, sömn- och ätstörningar samt känslor som 

innefattar skuld och skam (ibid.). Vissa drabbas av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), 

vilket är en reaktion på ofta skrämmande och kränkande händelser som väcker starka känslor 

av rädsla och skräck (Socialstyrelsen 2014 s.7; Vårdguiden 2018). Det finns därmed ett behov 

av insatser från olika aktörer som till exempel socialtjänsten och hälso- och sjukvården, varpå 

de behöver ha en välfungerande samverkan och god kunskap om fenomenet och dess 

konsekvenser (Socialstyrelsen 2014 s.7). Ytterligare svårigheter för offren är att de kan 

uppleva ensamhet och isolering när de lämnat sin familj för skydd (ibid.). I dessa situationer 

kan det finnas ett mer långvarigt behov av stöd, då den utsatta ofta är ambivalent inför att 

bryta upp med sin familj och kan överväga att stanna kvar eller återvända trots att hotet består 

(Socialstyrelsen 2014 s.7, s.22f). Det är därmed viktigt att alla drabbade får den hjälp och det 
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stöd som de behöver, att professionella besitter den kompetens som krävs samt förstår 

konsekvenserna av att den unga växt upp med kollektivets normer och förtryck (ibid.).   

 

2.2 Socialtjänstens ansvar enligt Socialtjänstlagen (SoL) 

Socialtjänsten har enligt Socialtjänstlagen (2001:453), ett överordnat ansvar att se till att barn 

och unga växer upp under bra och trygga förhållanden (5 kap. 1 § SoL). Om socialnämnden 

får kännedom om att ett barn kan vara i behov av stöd och skydd ska en utredning inledas 

gällande barnets behov av insatser, samt huruvida socialnämnden ska ingripa (11 kap. 1 och 2 

§§ SoL). Om det är en anmälan som kommit in måste socialnämnden omedelbart göra en 

bedömning ifall barnet eller den unga är i behov av direkt skydd (11kap. 1 a § SoL). Vid 

ärenden gällande hedersrelaterat våld och förtryck kan socialtjänsten exempelvis ta emot en 

orosanmälan, eller kan flickan ha ansökt om stöd på egen hand (Länsstyrelsen 2009 s.16). 

Socialtjänsten kan då träffa flickan, alternativt tillsammans med personen som anmält, för att 

göra en förhandsbedömning innan utredningen inleds och vårdnadshavare måste kontaktas 

(ibid.). I arbetet med flickor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är det viktigt att 

vänta så långt som möjligt med att underrätta vårdnadshavarna (Länsstyrelsen 2009 s.16f). 

Mötena fungerar som en probleminventering där socialsekreteraren kan kartlägga om det rör 

sig om hedersproblematik eller inte samt vad flickan är utsatt för. Det är ytterst ovanligt att 

unga hittar på att de utsatts för våld och hot av sina föräldrar, däremot är det inte helt ovanligt 

att flickor som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck tar tillbaka eller ändrar sina 

utsagor. Probleminventeringen innebär därmed en viktig möjlighet för socialsekreteraren att 

informera den unga om dennes rättigheter, vilka insatser som finns, ytterligare stöd att tillgå, 

samt vad socialtjänsten har för roll i ärendet (ibid.).  

 

I Länsstyrelsens (2009 s.14) rapport beskrivs hedersrelaterat förtryck som ett kontinuum. 

Detta innebär att socialtjänsten träffar familjer vars strukturer av hedersrelaterat förtryck är 

olika starka beroende på i vilken grad våldet och förtrycket kommer till uttryck (ibid.). Även 

familjens inställning gentemot socialtjänsten ser olika ut, då föräldrarna kan vara 

hjälpsökande och tillmötesgående eller vara helt emot kontakt med myndigheten 

(Länsstyrelsen 2009 s.61). Familjen och den unga kan erbjudas olika insatser beroende på om 

de är villiga att ta emot hjälp, samt beroende på den ungas behov av vård och skydd (ibid.). 

Innan socialtjänsten gör en bedömning om insats eller inte, måste de analysera orsakssamband 

samt identifiera risk- och säkerhetsfaktorer (Länsstyrelsen 2009 s.52). Därefter behöver de 
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göra en risk- och säkerhetsbedömning för att överväga olika vårdalternativ (ibid.). Insatser 

som är vanliga för föräldrarna är stödsamtal, motiverande samtal, familjebehandling eller 

övervakade umgängen (Länsstyrelsen 2009 s.61). Den unga kan få en stödperson och ha 

behandlingskontakt eller bli placerad i annat hem (Länsstyrelsen 2009 s.64). Om den unga 

inte kan få vård på frivillig väg och problematiken inom familjen är av allvarligare grad kan 

den unga behöva beredas vård enligt LVU. Då placeras den unga i ett familjehem, jourhem 

eller skyddat boende (ibid.).  

 

2.3 LVU   

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) trädde först i kraft den 1 januari 

1982 som ett tvångsingripande för att tillgodose barn och ungas vårdbehov (ibid.). Lagen har 

sedan omarbetats och efterträtts av den nuvarande lagen (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga. Idag verkar den som ett komplement till socialtjänstlagen 

(2001:453) och används endast vid undantagsfall, då socialtjänsten inte kan ge barnet och 

föräldrarna den hjälp eller det stöd som de behöver och vård inte kan ges på frivillig väg (1 § 

LVU). Utgångspunkten för de insatser som sker inom socialtjänsten bygger på respekt för 

individens självbestämmande och integritet (1 kap. 1 § SoL). Detta innebär att LVU används i 

de lägen SoL inte räcker till och först efter att vården som den unga är i behov av inte kan ges 

med samtycke från vårdnadshavare och den unge själv om han eller hon fyllt 15 år (1 § LVU). 

I frågor som rör den unge ska dennes inställning och åsikter tillmätas betydelse utifrån sin 

ålder och mognad (36 § LVU).  

 

Sverige har enligt FN:s konvention om barns rättigheter en skyldighet att ta till åtgärder 

genom lagstiftning för att skydda barn från att utsättas för fysiska och psykiska övergrepp 

(Socialstyrelsen 2014 s.33). Samhället har därmed ett ansvar att se till att barn och unga växer 

upp under trygga förhållanden och inte får en negativ utveckling (Socialstyrelsen 2014 s.36). 

Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga ska beredas den som är under 

18 år om någon av situationerna i 2 § eller 3 § föreligger (1 § LVU). Detta innebär att lagen 

ska tillämpas om den unga är utsatt för fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt 

utnyttjande, brister i omsorgen eller om det finns andra omständigheter i hemmet som innebär 

att det finns en påtaglig risk för att den ungas hälsa och utveckling skadas (2 § LVU). Lagen 

tillämpas även i de fall den unga genom eget beteende utsätter sin hälsa och utveckling för en 

påtaglig risk att skadas genom att missbruka beroendeframkallande medel, begå allvarliga 
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brott eller uppvisar annat socialt nedbrytande beteende (3 § LVU). För att förtydliga lagens 

mening kräver de båda paragraferna att det finns en påtaglig risk för att den unges utveckling 

och hälsa skadas. Detta innebär att det måste finnas ett tydligt vårdbehov, samt att 

omständigheterna måste vara konkreta, det vill säga får inte grunda sig i antaganden (Prop. 

1989/90:28, s.107). LVU verkar som en skyddslagstiftning för barn och ungdomar (Prop. 

1989/90:28, s.62). Beviskraven är därmed inte lika höga för socialnämnden i LVU-mål som 

för åklagare i brottsmål. Dock måste det ställas höga krav på utredningarna som ligger till 

grund för socialnämndens ansökan om vård enligt LVU. Ett tvångsomhändertagande är en 

allvarlig åtgärd och får alltså inte utföras utan tungt vägande skäl (ibid.). 

 

2.4 Förtydligande av rekvisit 

2.4.1 Brister i omsorgen 

Brister i omsorgen gäller situationer då barnet vanvårdas och kan exempelvis handla om att 

barnets behov av känslomässig trygghet och stimulans försummas på ett allvarligt sätt (Prop. 

1989/90:28, s.108). Brister i omsorgen kan även innebära att föräldrarna försätter barnet i en 

miljö som medför en påtaglig risk för att den ungas hälsa eller utveckling skadas (ibid.).  

 

2.4.2 Misshandel 

Med misshandel syftar lagen både på fysisk och psykisk misshandel (Prop. 1989/90:28, 

s.107). Redan vid ringa grad av misshandel kan den ungas hälsa och utveckling utsättas för en 

påtaglig risk att skadas, såvida det inte gäller en enskild överilad handling (ibid.). Psykisk 

misshandel är dock svårare att definiera än fysisk (Prop 2002/03:53, s.82). Båda formerna 

avser upprepade händelser men psykisk misshandel handlar om relationer och förhållningssätt 

som hindrar barnets utveckling av en positiv självbild. Barnet kan exempelvis upplevas som 

negativt av föräldrarna och bli konstant känslomässigt avvisad. Till gruppen omfattas även 

barn som kränks, hotas om att bli lämnade, terroriseras samt har en uppväxt som präglas av 

hot från familjen. Psykisk misshandel kan därmed röra brister vad beträffar barnets behov. 

Föräldrarna kan exempelvis behandla barnet i syfte om att uppfylla sina egna behov. I många 

situationer är det därför svårt att avgöra vart gränsen går mellan brister i omsorgen och 

psykisk misshandel. Det kan konstateras att en hemmiljö som präglas av hederskultur eller 

stark patriarkala värderingar, som medför att barnet exempelvis växer upp under hot från 

familj eller manliga släktingar, är förhållanden som innebär att det finns en påtaglig risk för 

barnets hälsa och utveckling och kan vara till grund för vård enligt LVU (ibid.).  
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2.5 Förvaltningsrätten 

Förvaltningsrätten är en allmän förvaltningsdomstol och har främst hand om mål som rör 

tvister mellan myndigheter och enskilda personer (Sveriges Domstolar 2017). 

Förvaltningsrätten handlägger mer än 500 olika typer av mål och LVU-mål tillhör en av de 

vanligare kategorierna. Mål enligt LVU är till största del ansökningsmål och innebär att en 

myndighet som socialnämnden ansöker om att förvaltningsrätten ska utföra ett beslut om en 

tvångsåtgärd. Förvaltningsrätten är den första instansen av de allmänna 

förvaltningsdomstolarna som fattar beslut i dessa mål. Sverige har 12 förvaltningsrätter som 

är fördelade över hela landet. Den yrkesutövning som sker i domstolarna styrs av riksdagen 

genom lagstiftning. Att arbeta rättssäkert är det viktigaste målet i Sveriges domstolar, vilka är 

självständiga enligt svensk grundlag. Detta innebär att varken riksdagen, regeringen eller 

någon annan myndighet kan bestämma hur en domstol ska avgöra ett enskilt fall (ibid.).    

 

2.6 Domarnas uppbyggnad 

De LVU – domar som denna studien utgår från består i princip av samma sorts uppbyggnad 

och struktur. Domarna inleds med en kort presentations av förvaltningsrättens avgörande och 

fortsätter sedan med en redogörelse av bakgrund och yrkande från både sökande och 

motparter. Här ges en inblick i vad saken gäller samt vart de olika parterna står i frågan. 

Vidare presenteras parternas anföranden vilka i LVU – domar ofta består av utdrag från 

nämndens utredning, vårdnadshavarna, den unga eller dennes ombud samt om det finns 

viktiga personer att höra som har insyn i ärendet. Avslutningsvis redovisas skälen för 

förvaltningsrättens avgörande vilka inkluderar en bedömning huruvida rekvisiten är uppfyllda 

eller inte utifrån de hänsynstagande som måste beaktas, samt om nämndens ansökan ska 

bifallas eller avslås.  

 

2.7 PATRIARK 

I en del domar hänvisar socialnämnden eller förvaltningsrätten till ett bedömningsinstrument 

som heter PATRIARK. PATRIARK är en metod som används vid bedömning och hantering 

av risk för hedersrelaterat våld (Socialstyrelsen 2014). För att få använda 

bedömningsinstrumentet krävs utbildning. Manualen är konstruerad som en checklista och 

består av tre delar vilka omfattar 15 olika faktorer. Den första delen innefattar fem 

riskfaktorer som rör mönstret i det hedersrelaterade våldet. Den andra delen handlar om att 
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kartlägga gärningspersonen eller personernas psykosociala status och den sista delen 

fokuserar på faktorer som rör offrets bakgrund och sårbarhet. Informationen som inhämtats 

bedöms sedan utifrån; risk för allvarligt våld, akut risk för hedersrelaterat våld, sannolika 

offer och andra risker. Helst ska bedömningen styrkas med intervjuer eller förhör med 

gärningspersonen, offret eller vittnen/ närstående. Personen som gör bedömningen ska genom 

checklistan se om någon av risk och/eller sårbarhetsfaktorerna föreligger. Även risker som 

kan bli aktuella i framtiden ska inkluderas. Vid bedömning används sedan olika nivåer, Låg, 

Medel eller Hög risk (ibid.).  

 

3 Kunskapsläget 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning utifrån vetenskapliga artiklar. Rapporter och 

statliga utredningar har även använts. Då jag inte hittat någon tidigare forskning vad gäller 

förvaltningsrättens beslutfattande i fråga, fokuserar avsnittet på hedersrelaterat våld och 

förtryck som komplext fenomen i relation till socialt arbete. För att hitta relevant forskning 

har jag använt mig av sökmotorn LUBsearch. Samtliga artiklar som använts har varit peer-

reviewed och hittats med hjälp av sökorden honour-related violence, social work och social 

problems. Rapporter och statliga utredningar har hämtats från Socialstyrelsen och 

Regeringskansliet.  

 

3.1 Hedersvåldets offer i Sverige 

Hedersrelaterat våld och förtryck har blivit ett väl etablerat begreppet i Sverige, men när det 

kommer till kartläggning av de utsattas omfång är statistiken begränsad (SOU2014:49, s.219). 

Det finns ingen exakt siffra på hur många individer som är utsatta i Sverige (SOU2015:55, 

s.66). Det går heller inte att få fram statistik över antalet brott som begås med hedersmotiv då 

en specifik brottskod saknas (ibid.). Vad gäller vissa tidigare undersökningar har viktiga 

grupper uteslutits och en del studier har endast utgått från kända fall, vilket innebär att 

mörkertalen för dessa troligtvis är stora (SOU2014:49, s.219). För att få en riktig bild av 

hedersvåldets omfattning som täcker både ’’vardagshedern’’ och den allvarligare graden av 

hedersrelaterat våld krävs större kvantitativa studier som tar hänsyn till både flickor och 

pojkar, kvinnor och män varpå hbtq-personer måste inkluderas (SOU2014:49, s.222). Lisa 

Grans (2015 s.696f) menar i sin forskning att en ytterligare anledning till arbetets komplexitet 
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beror på att fenomenet trots sin etablering saknat en entydig och självklar definition. Detta 

påverkar möjligheten till att föra statistik, då det råder oenigheter kring vad som bör 

kartläggas (Ungdomsstyrelsen 2009 s.8).  

 

Genom ett fåtal nationella studier har det gjorts uppskattningar på hur många unga i Sverige 

som riskerar att bli bortgifta mot sin vilja (Länsstyrelsen 2015 s.9). Att bli gift mot sin vilja 

hör till en stor del av den hedersrelaterade problematiken och innebär en kraftig inskränkning 

i den ungas liv (ibid.). Detta styrks i Socialstyrelsens (2007 s.7) rapport Frihet och Familj där 

majoriteten av de unga som omhändertogs och placerades i skyddat boende inte fick lov att 

välja livspartner själva, samt blev utsatta för våld i samband med detta. Under 2008 fick 

Ungdomsstyrelsen i uppdrag av regeringen att kartlägga hur många arrangerade äktenskap 

som sker mot den ungas vilja i Sverige. Genom kartläggningen gjordes en uppskattning på att 

cirka 70 000 individer i åldrarna 16–25 lever i en vardag där de blir begränsade i sina val av 

partner (Ungdomsstyrelsen 2009 s.307). Vid en sammanslagning av studier har man dock 

kommit fram till att cirka 10 % av de unga upp till 25 år är utsatta i form av att de inte får 

välja äktenskapspartner, vilket motsvarar över 100 000 personer och då endast unga 

(SOU2014:49, s.221f).  

 

Hedersrelaterat våld och förtryck har en koppling till brott som tvångs-och barnäktenskap 

samt könsstympning, vilka täcks under olika lagbestämmelser (Socialstyrelsen 2014 s.20f). 

Trots detta vet vi att det finns barn och unga, främst flickor och unga kvinnor i Sverige som är 

utsatta eller förs utomlands för att tvingas gifta sig eller bli könsstympade (SOU2018:69, 

s.59). Under senare år har ändringar gjorts för att skärpa lagstiftningen gällande 

tvångsäktenskap, barnäktenskap och könsstympning. Det har dock inte inneburit någon 

minskning av brotten utan snarare en ökning som bland annat beror på de senaste årens 

flyktingströmmar och det höga antalet asylsökande (ibid.). Barnäktenskap är ett globalt 

problem och över 700 miljoner kvinnor i världen uppskattas ha blivit bortgifta som barn 

(SOU2018:69, s.62). Idag vet man att 132 av de barn som sökt skydd i Sverige är gifta, 

antalet lär dock vara högre då mörkertalet bland asylsökande misstänks vara stort (ibid.). Hur 

många flickor och kvinnor som beräknas vara utsatta för könsstympning i Sverige är också 

oklart. Socialstyrelsen har uppskattat att det rör sig om närmre 37 000 flickor och kvinnor, 

varpå 7000 av dem är under 18 år (SOU2018:69, s.63). Ärenden som rör barnäktenskap, 

tvångsäktenskap och könsstympning har ofta internationella kopplingar då personerna som 

sanktionerar och utför brotten kan finnas både i Sverige och utanför landet (SOU2018:69, 
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s.140). Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck försvåras i dessa ärenden, dels för att 

myndigheternas handlingsutrymme begränsas men även för att det är svårare att lägga fram 

bevis vid brott som sker i utlandet (ibid.).  

 

3.2 Socialtjänstens arbete och ansvar 

Enligt socialtjänstlagen har alla kommuner i Sverige en skyldighet att hjälpa och skydda 

personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck (Socialstyrelsen 2014 s.9). Om 

socialtjänsten får kännedom om att ett barn eller ungdom utsätts för våld eller förtryck är de 

därmed skyldiga att ingripa och ge den unge skydd och stöd (Länsstyrelsen 2009 s.11). Som 

tidigare nämnt är det viktigt att socialsekreterare har tillräckligt med kunskap om fenomenets 

karaktär för att kunna garantera den utsattas säkerhet (ibid.). Trots detta har Socialstyrelsen 

kritiserat många kommuners hantering av ärenden som gäller hedersrelaterat våld, vilka 

brister på olika plan (Socialstyrelsen 2014 s.9). Genomförandeplaner har tidigare saknats och 

det har funnits brister i både bemötandet och dokumentationen. Socialsekreterare har även 

visat sig ha för lite kunskap om hur hedersrelaterat våld bör utredas och saknar resurser i form 

av tydliga risk- och säkerhetsbedömningar (ibid.). Schlytter och Linell (2010 s.153) påpekar 

också i sin studie att socialtjänsten brister i sitt bemötande och tillvägagångssätt när de möter 

personer som befinner sig i en hederskontext. Exempelvis tillämpas sociala insatser i ett sent 

skede och på grund av att fenomenet inbegriper livssituationer för den utsatta som 

socialarbetare är mer obekanta vid, riskerar dessa individer att inte erbjudas samma skydd 

som andra (Schlytter & Linell (2010 s.153, s.160).  

 

Länsstyrelsen i Östergötland har sedan 2005 drivit det nationella kompetensteamet i uppdrag 

av regeringen som syftar till att förebygga samt motverka hedersrelaterat våld och förtryck 

(Länsstyrelsen 2018 s.5). Som en del av arbetet inrättades en stödtelefon för råd och 

vägledning till privatpersoner och yrkesverksamma. Under 2017 tog stödtelefonen emot 600 

ärenden vilka berörde 798 utsatta personer. I jämförelse med 2016 innebar antalet ärenden en 

ökning med 32 procent (ibid.). De som ringer är främst yrkesverksamma inom skola och 

socialtjänst och bland de som ringer påvisas en stor skillnad i nivån av kunskap gällande 

hedersrelaterat våld och förtryck (Länsstyrelsen 2018 s.5f). Socialtjänsten ringer ofta tidigt i 

sina ärenden och söker råd och hjälp för att göra rätt bedömningar. Samtalen består ofta av 

frågor om hot- och riskbedömningar, samt hur lagstiftningen bör tillämpas vid ett 

tvångsomhändertagande (ibid.).  



17 
 

 

3.3 Ärendenas komplexitet 

Ärenden som rör hedersrelaterad problematik är komplexa och är svåra att arbeta med även 

för den socialsekreterare som har goda kunskaper och känner till fenomenet väl 

(Socialstyrelsen 2014 s.40). Ärendena innefattar ofta flera parter som ger olika bilder av 

familjen, och föräldrarna och den utsatta kan förklara vad som hänt genom helt skilda 

historier, vilket gör arbetet komplicerat. Den utsatta kan dessutom vara ambivalent i sina 

uppgifter och ena dagen vara livrädd för sina föräldrar men andra dagen längta hem. Eftersom 

att hedersrelaterat våld ofta omfattas av ett större kollektiv är risken också stor att det sker 

dialoger i nätverket och mellan den utsatta och föräldrarna som socialtjänsten inte får reda på 

(ibid.).  

 

Uppbrottsprocessen kan se olika ut för den som vuxit upp i en familj med hedersförtryck. Att 

den unga uppträder ambivalent inför att bryta upp med sin familj kan bero på flera faktorer 

(Socialstyrelsen 2014 s.22). Forskning visar att personer som utsatts för våld i nära relationer 

kan genomgå en psykiskt nedbrytande process som gör att våldet normaliseras av den utsatta 

(Socialstyrelsen 2014 s.23). Detta kan bland annat påverka den utsattas möjlighet att stå fast 

vid ett beslut om att bryta sig loss från förövaren/förövarna. För att sätta sig in i en person 

vars livsstil präglats av hedersrelaterat våld och förtryck måste det beaktas i vilken 

utsträckning den unga socialiserats i miljön. På vilket sätt har den kollektivistiska strukturen 

som bygger på normer kring kön, sexualitet, äktenskap, heder och skam påverkat den unga? 

Har personen anpassat sig till kollektivets normer eller gjort motstånd? Genom att titta på den 

ungas uppfostran utifrån ett kollektivorienterat normsystem har man kommit fram till att det 

finns en risk att den våldsutsatta inte kunnat utveckla ett ”själv”, det vill säga en egen inre 

moral. Studier visar även att en person som växt upp under hedersrelaterat våld och förtryck 

är sämre anpassade till ett vuxenliv oberoende av andra, samt har sämre förmåga att fatta 

rationella beslut. Den bakomliggande orsaken är att barnets handlingar ständigt grundar sig i 

en rädsla av att bli bestraffad. Barnet handlar därmed utefter att vara sin familj till lags, istället 

för att utgå från vad som är rätt och fel. Till uppbrottsprocessen med familjen hör också 

känslor av skam och skuld. Den unga kan exempelvis skuldbelägga sig själv för att ha vanärat 

sin familj och satt sina egna känslor före kollektivets. Skammen kan också grunda sig i en oro 

om att ha utsatt sina syskon för fara. Vidare är det inte ovanligt att kollektivet i samband med 
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uppbrottsprocessen lägger över skuld - och skamkänslor på den unga samt utsätter denne för 

hård press genom hot, tvång och våld (ibid.).  

 

Jamila Hussein (2017 s.452) menar att SOL och LVU är lagar som utformats efter det svenska 

samhället för att skydda utsatta barn från det som traditionellt sett varit problematiskt. Detta 

har lett till att socialsekreterare upplever det som svårt att tillämpa den svenska lagstiftningen 

på hederskulturens olika fenomen. I en undersökning från 2006 intervjuades handläggare på 

socialtjänsten som uttryckte en rädsla över att göra fel i ärenden som rör hedersrelaterad 

problematik. Det har allmänt funnits en restriktivitet hos socialsekreterare vad gäller ansökan 

om LVU i ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck. I intervjuerna framgick det av 

handläggarna att de var osäkra på om deras utredningar skulle vara hållbara för ett LVU och 

om ansökan skulle bli beviljad av förvaltningsrätten. Många av dem uppgav även att det var 

svårt att frångå familjeperspektivet samt att de var osäkra på hur de skulle förhålla sig till 

föräldrarna och sin skyldighet att underrätta dem efter att de varit i kontakt med deras barn 

(ibid.). Även Schlytter och Linell (2008 s.153) ser liknande tendenser och tar upp att LVU 

används restriktivt på grund av handläggares bristande självförtroende. Vidare menar dem att 

lagens förordningar hindrar socialsekreterare från att ta barnets parti, samt ifrågasätter om 

konflikten mellan barnet och föräldrarna borde ske genom dialog och förhandling (ibid.).   

 

Ett ytterligare dilemma för de som arbetar och kommer i kontakt med personer som utsätts för 

hedersrelaterat våld och förtryck är risken att generalisera och kategorisera människor 

(Socialstyrelsen 2014 s.25). Samtidigt som det är viktigt att uppmärksamma och förebygga 

hedersrelaterat våld finns det också en risk att människor med ett visst ursprung tillskrivs 

samma värderingar i sin uppfostran om barn (ibid.). Socialstyrelsen (2014 s.26) tar upp att 

forskare och samhällsdebattörer inom många länder har varnat för en stereotypisk 

kategorisering i samband med att våld mot kvinnor med utländsk bakgrund förklaras utifrån 

kultur, då gärningspersonen tillhör en mindre etnisk eller kulturell grupp. Samma kritik har 

tagits upp i Sverige och då i frågor kring hedersrelaterat våld. Rädslan för att stigmatisera får 

dock inte ta över de professionellas arbete i den grad att den utsatta blir påverkad av det. Flera 

aktörer som arbetar med hedersrelaterat våld menar att de har sett tendenser av att 

professionella som arbetar inom myndigheter och träffar den utsatta målgruppen inte ser eller 

förminskar våldet och förtrycket. De menar vidare att det finns situationer då stöd och hjälp 

uteblivit på grund av argument om att ett ingripande från myndigheten skulle göra större 

skada för den utsatta. Samtidigt som det finns fall då myndigheter har ingripit för kraftfullt 
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förekommer det alltså att professionella på grund av risken att generalisera och kategorisera 

grupper inte ingriper och tar det ansvar som de är skyldiga att göra (ibid.). 

 

3.4 Risk och skyddsfaktorer 

När socialtjänsten arbetar med utredningar som rör hedersrelaterat våld är det viktigt att de 

undersöker barnets risk och skyddsfaktorer för att kunna avgöra behovet av stöd och skydd 

(Socialstyrelsen 2014 s.40). I en sådan bedömning måste socialtjänsten även ta i beaktning att 

hotbilden mot den unga snabbt kan förändras. Detta innebär att ytterligare risker av våld 

måste vägas in utifrån ett långsiktigt perspektiv (ibid.). Socialstyrelsen menar att det saknas 

forskning gällande insatser som ger långsiktiga effekter (SOU2014:49, s.237f). 

Medvetenheten om hedersrelaterat våld har visserligen ökat men det långsiktiga arbetets 

konsekvenser är ännu inte uppföljt. Hur socialtjänsten ska arbeta med offrets familj råder det 

skilda meningar om. En del stödverksamheter menar att det är svårt att medla med familjerna 

då det praktiskt taget är omöjligt att med hedersrelaterade värderingar fullt ut kunna ta hänsyn 

till barnets fysiska och känslomässiga integritet (ibid.).  

 

I Wikströms och Ghazinours (2010 s.246) studie intervjuas kvinnor som tidigare varit 

placerade på skyddat boende på grund av hedersrelaterat våld och förtryck. I studien lyfter 

dem ett dilemma mellan lagstiftning och motstridig praxis som framför allt uppstår när den 

utsatta placeras i skyddat boende (Wikströms & Ghazinours 2010 s.250f). För det första kan 

de rättsliga ramarna anses vara motsägelsefulla då de å ena sidan främjar föräldrars rättigheter 

och inflytande men å andra sidan tyder på att den unges intresse ska prioriteras. Inom ärenden 

som rör hedersrelaterat våld och förtryck innebär det att socialtjänstens skyldighet att 

involvera föräldrarna samtidigt riskerar att äventyra den utsattes säkerhet. Att placera den 

unga i skyddat boende krävs för att säkerställa denne skydd och trygghet. Dock uppfattas det 

som en diskriminerande praxis gentemot föräldrarna. Då socialarbetares praxis är anpassad 

utefter ett familjeorienterat perspektiv kan det bli svårt för dem att frångå familjens 

välbefinnande och ersätta det med individens enskilda intresse (ibid.).  
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4 Teoretiska utgångspunkter  

I detta avsnitt presenteras de teorier och teoretiska begrepp som appliceras i analysen. Då 

studien är avgränsad till fenomenet hedersrelaterat våld och förtryck används Yvonne 

Hirdmans (2003) genusteori för att förstå de patriarkala strukturer som bland annat ligger till 

grund för hedersproblematiken. Hirdmans teori kompenseras ytterligare med ett förtydligande 

av begreppet patriarkat vilket likt genus aktualiserats i feministiska teorier. Det teoretiska 

begreppet kulturalisering används för att få en kritisk infallsvinkel till hedersbegreppet och 

ifrågasätter våldsutövandets kulturella kopplingar. Slutligen för att få en förståelse för de 

beslut som förvaltningsrätten tar sätts dessa i relation till organisationsteorin om byråkrati 

vilken förklarar de ramar förvaltningsrätten måste förhålla sig till och vad det kan innebära för 

ett beslutsfattande. 

 

4.1 Genus 

Yvonne Hirdman (2003 s.15f) använder i sin teori begreppet genus för att skildra hur 

människor tillskrivs olika maskulina och feminina egenskaper beroende på vilket kön 

personen har. Utifrån begreppet uppmärksammas även den över och underordning som finns 

mellan könen och som historiskt sätt existerat under lång tid då kvinnan med sin lägre sociala 

status varit underordnad mannen (ibid.). Hirdman (2003 s.11f) menar att samhället är med och 

konstruerar en bild av hur män och kvinnor ska vara och bete sig. Vidare är både kvinnor och 

män delaktiga i att skapa och upprätthålla de normer som samhället konstruerat och den makt- 

och underordning som finns mellan könen. Utifrån ett genusperspektiv är det alltså inte det 

biologiska könet som föreskriver ett visst beteende, utan ett socialt kön måste vägas in då 

samhället tillskriver stereotypa föreställningar om hur kvinnor och män ska vara (Hirdman 

2003 s.13f).  

 

I Hirdmans (2003 s.59, s.65) genusteori ses mannen genom maskulinums lag som norm i 

samhället (ibid.). Den manliga normens dominerande ställning är en företeelse som alla män 

medvetet eller omedvetet måste förhålla sig till om de vill uppnå den manliga idealbilden 

(Hirdman 2003 s.62). Som normbärare tillkommer privilegier som makt, vilket kan förklara 

kvinnans underordnade ställning då de manliga och kvinnliga könen hålls isär (Hirdman 2003 

s.65). Hirdman (2003 s.77f) lyfter även fram det så kallade stereotypa genuskontraktet som 

likt ett kulturellt arv bildar ett kontrakt mellan könen. Det stereotypa genuskontraktet består 
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av en tvingande överenskommelse där män och kvinnor tilldelas åtskilda förpliktelser och 

rättigheter (ibid.).  

 

4.2 Patriarkat  

Kvinnans underordnade ställning i olika samhällen och kulturer kan beskrivas utifrån 

begreppet patriarkat och används som benämning för mansdominerande samhällen, vilka 

kännetecknas av männens maktposition inom familj och samhälle (Hussein 2017 s.150). 

Patriarkat kan översättas som ’’fadersmyndighet’’ och står för ett samhällsskick där fadern 

har maktbefogenhet över familjen. En del menar att patriarkatet fungerar som en maktrelation 

mellan kön men att det även syns bland generationer. Detta innebär att de patriarkala 

strukturerna inom familjen lever kvar genom flera generationer och att föräldrarna har stor 

makt över sina barn. I sådana familjer är det framför allt döttrarna vars livsvillkor försämras 

då kvinnors sexualitet blir starkt kontrollerad exempelvis genom att föräldrarna bestämmer 

vem dottern ska gifta sig med. Våld har traditionellt sett associerats som ”manliga handlingar” 

vilka fadern har rätt att ta till för att kontrollera situationer inom familjen. Våldet används av 

männen som ett medel för att bevara och återställa sin maktposition samt för att inte riskera 

att förlora sin mansroll. Jamila Hussein skriver att det inom vissa delar av världen 

förekommer ett ”klassiskt patriarkat”. I dessa områden ses alltid mannen som familjens ledare 

och överhuvud varpå han tilldelas stor makt med förmåner som bland annat grundar sig i 

urgamla seder och traditioner. Makten kan även kopplas till mannens roll som representant 

och försörjare för sin familj. Kvinnans roll däremot innefattar främst att föda barn och ta hand 

om hemmet (ibid.). I starkt patriarkala familjer är fadern alltid högst upp i hierarkin (Hussein 

2017 s.151). Under honom kommer alla manliga släktingar vilka också ingår i 

familjestrukturen. Efter dem kommer familjens äldsta son samt modern. Vidare kommer de 

yngre bröderna och allra längts ner döttrarna vilka måste underordna sig hela familjen (ibid.).  

 

4.3 Kulturalisering  

I en del av det som tidigare i Sverige kallats invandrarforskning finns det forskare som 

fokuserat på vad det är som inte fungerar i mötet mellan invandrare och det svenska samhället 

(Perez & Wigerfelt 2004 s.3). Frågorna handlar om hur olika invandrade grupper 

vidmakthåller sina traditioner i Sverige, samt vad det är som händer i mötet med det svenska 

samhället (ibid.). I många fall indikerar det på en syn om ”vi” och ”dem” där vi är ”normala” 

och dem ”annorlunda” (Perez & Wigerfelt 2004 s.5). Begreppet kulturalisering innefattar 
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liksom en tro om att människor inte kan frigöra sig från sitt kulturarv (Perez & Wigerfelt 2004 

s.4). I Merja Anis (2005 s.14) artikel Talking about culture in social work encounters: 

immigrant families and child welfare in Finland problematiseras samma synsätt som ”the 

culturalization of the problem”. Anis menar att man genom kulturalisering använder en kultur 

som förklaring till olika svårigheter och att detta är problematiskt då det riskerar att 

kategorisera etniska grupper som enheter för vissa problem (ibid.). 

 

4.4 Byråkrati  

Byråkrati är en grundläggande organisationsform för ett utvecklat industrisamhälle och 

innehåller ett tankemönster som kan förekomma i flera olika modeller (Lindkvist, Bakka & 

Fivelsdal 2014 s.49). En byråkrati kännetecknas framför allt av organisationens struktur 

vilken styrs av fasta regler och direktiv. Den byråkratiska strukturen har ofta blivit kritiserad, 

samtidigt kan regler fylla många viktiga funktioner i en organisation. Regler kan exempelvis 

både försvara och begränsa, samordna och blockera, sträva efter likabehandling samt 

upprätthåller en stabilitet då det tar tid att ändra på dem (ibid.). Max Weber som bland annat 

är känd för att studera olika samhällens maktstrukturer formulerade en teori om byråkratins 

grundläggande särdrag och dess funktion för samhällets strukturer (Lindkvist, Bakka & 

Fivelsdal 2014 s.50f). I sin modell av byråkratin finns fyra komponenter. Den första, 

arbetsdelning och specialisering, syftar på att varje anställning har ett fast kompetensområde. 

Detta betyder att de anställda specialiserar sig på ett visst arbetsområde. Nästa komponent 

innefattar ett hierarkiskt system och innebär att det finns en hierarki av befattningar med 

högre och lägre instanser, det vill säga med olika befogenheter. Nummer tre handlar om 

generella regler och bygger på att offentlig administration måste underkasta sig de 

lagbestämmelser som finns. Slutligen den sista komponenten, karriärsystem innebär att 

arbetet kräver teoretisk utbildning, varpå en anställning och befordran sker utifrån individens 

kvalifikationer (ibid.). Enligt teorin är byråkrati en generell benämning på komplexa och 

formella organisationer (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014 s.52f). En byråkrat är därmed en 

befattningshavare bunden till sin verksamhet (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014 s.50f).   

 

Likt Webers modell av en byråkratisk struktur omfattas domstolar av samma komponenter. 

Domstolarnas grundläggande bestämmelser regleras av regeringsformen och som statlig 

myndighet styrs domstolarna av riksdagen genom lagstiftning (Premfors et al. 2009 s.167f). 

Samtidigt har varje domstol ensamrätt, vilket innebär att varken riksdag, regering eller andra 
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myndigheter kan avgöra hur de ska döma i enskilt fall, eller hur de ska förhålla sig till en 

rättsregel i en viss situation (ibid.).  

 

5 Metod  

5.1 Förförståelse  

Anledningen till att jag har valt att avgränsa mig till hedersrelaterat våld och förtryck beror på 

att det är ett fenomen som intresserar mig och är aktuellt i tid. Hedersrelaterat våld och 

förtyck har blivit ett mer uppmärksammat problem under de senaste åren. För mig som 

blivande socionom anser jag att det är en social företeelse som behöver studeras närmre för att 

den utsatta målgruppen ska bli bemött på bästa möjliga sätt. Jag har ingen djupare kunskap 

vad gäller hedersrelaterat våld och förtryck. Vidare har jag ingen närmre relation till 

fenomenet som skulle kunna påverka mina värderingar eller hur arbetet utvecklat sig.  

 

5.2 Metodologiska överväganden 

För att få svar på samtliga frågeställningar och samla in empiri har studien utförts med hjälp 

av en kvalitativ metod. Enligt Ahrne och Svensson (2011 s.10) lämpar sig den kvalitativa 

metoden bäst för studier vars syfte är att få djupare förståelse för olika samhälleliga fenomen. 

Genom att ta hänsyn till begrepp som exempelvis normer, regler, kulturer och grupper och 

sätta de i relation till fenomenet som studeras, kan vi få vi en ökad förståelse för olika 

gruppers livsvillkor och handlande (ibid.). Eftersom att studien är induktiv kräver den snarare 

ett material som kan tolkas än kvantifieras, då intresset ligger i att förstå hur människor i en 

viss social miljö uppfattar och resonerar kring denna (Bryman 2011 s.340f). Med tanke på att 

det finns för lite kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck är det ett fenomen som behöver 

uppmärksammas samt studeras närmre. Det är framför allt av betydelse för de aktörer som 

kommer i kontakt med hedersvåldets offer.  

 

Studien har genomförts genom en dokumentanalys av domstolsbeslut vilka prövar om den 

unga ska beredas vård enligt LVU på grund av hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt 

Bryman (2011 s.505) är en textanalys det vanligaste tillvägagångssättet vid kvalitativa 

analyser av dokument och lämpar sig bäst för studier som denna, vars syfte är att tolka 

materialets innehåll (ibid.). Genom att analysera innehållet i materialet och jämföra flera 
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texter kan olika teman och samband utläsas (Bryman 2011 s.505). Den kvalitativa 

textanalysen är gjord utifrån en komparativ design vilket innebär att motsatta fall har jämförts, 

det vill säga domstolsbeslut där förvaltningsrätten bifallit respektive gett avslag på 

socialnämndens ansökan om LVU. Bryman (2011 s.80) menar att designen innefattar en 

jämförelselogik då den förutsätter att förståelsen för en viss social företeelse ökar om den ses 

utifrån ett perspektiv där dess motsatta fall jämförs.  

 

5.3 Dokumentanalys 

En dokumentanalys skiljer sig från en metod som exempelvis använder intervjuer, enkäter 

eller observationer på så sätt att textmaterialet, det vill säga den data som samlas in redan är 

fastställd. Bryman (2011 s.488) menar att det speciella med datakällor som dagböcker, 

självbiografier, bloggar och tidningar är att de inte skapats i forskarsyfte utan helt enkelt 

’’finns där ute’’ och väntar på att bli analyserade. Vidare konstaterar han att en textanalys av 

dokument inte behöver vara lättare eller mindre tidskrävande bara för att materialet finns 

lättillgängligt för forskaren. Vid sökandet av materialet måste dokumenten vara relevanta för 

undersökningen och det krävs att personen har förmåga att tolka och förstå dess innehåll 

(ibid.). Statliga myndigheter utlämnar stora mängder av information i form av offentliga 

handlingar som kan vara till användning för en analys (Bryman 2011 s.494). I mitt fall består 

de officiella dokumenten av förvaltningsrättsliga domar, vilka är offentliga och kan hämtas av 

vem som helst. Christoffersen och Johannessen (2015 s.97) skriver att fördelen med texter 

och dokument på internet är dess omedelbarhet och tillgänglighet. Samtidigt är det viktigt att 

vara källkritisk och alltid granska materialet (Christoffersen & Johannessen 2015 s.100). 

Nackdelen med en dokumentanalys är att forskaren blir bunden till det material som finns. 

Det går därmed inte att reglera materialet efter studiens frågeställningar, som vid en intervju 

där det kan ställas både motfrågor samt följdfrågor.  

 

5.4 Urval 

Empirin till studien har inhämtats genom ett målstyrt urval. Ett målstyrt urval innebär att 

materialet till studien väljs ut taktiskt i avseende att passa forskningsfrågorna (Bryman 2011 

s.350). Dokumenten plockas alltså ut med hänsyn till dess relevans för studien (Bryman 2011 

s.392). Kvalitativa forskare använder sig i regel av målinriktade urval och det är strategiskt på 

så sätt att forskaren försäkrar sig om att urvalet stämmer överens med det som ska studeras 

(Bryman 2011 s.350, s.434). Hedersrelaterat våld och förtryck är ett komplext problem som 
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omfattar en särskilt utsatt grupp i samhället. Genom ett målstyrt urval har insamlingen av 

materialet kunnat fokuseras på problematiken och unga som utsatt målgrupp. 

 

Till studien har förvaltningsrättsliga domar samlats in. Anledningen till att jag valt att 

avgränsa mig till förvaltningsrätten beror på att det är den första instansen som behandlar 

socialnämndens ansökan om LVU. Domarna har valts utifrån kriteriet att de behandlar LVU 

på grund av hedersrelaterat våld och förtryck, det vill säga att det är en ansökan om beredande 

av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Domarna har 

hämtats från rättsdatabasen Karnov och hittats genom sökorden ’’PATRIARK’’ samt ’’LVU’’ 

i kombination med ’’hedersvåld’’. Då samtliga mål om LVU ligger under samma måltypskod 

går det inte att göra en avancerad sökning på domar som specifikt behandlar hedersrelaterat 

våld, eller enbart söka på domar som fått avslag respektive bifall. Med hjälp av sökorden 

sorterades domarna alltså ut manuellt. För att hitta ansökningar som fått avslag skrev jag in 

”PATRIARK” i sökfältet och kryssade i ”förvaltningsdomstolar” och sedan 

”förvaltningsrätterna”. Detta genererade en träff på 182 förvaltningsrättsliga domar med 

publiceringsdatum från 2013–2019. En manuell genomgång gjordes på de 182 domarna då 

jag fick gå in på varje dom och kontrollera att den behandlar LVU på grund av hedersrelaterat 

våld samt att nämndens ansökan fått avslag. Av de 182 domarna uppfyllde 13 av dem 

kriterierna. Samma process genomfördes för att få fram domar med bifall men även med 

sökorden ”LVU” i kombination med ”hedersvåld”. Dock krävdes inte en lika stor 

genomsökning då det var lätt att få fram domar med bifall vilka finns tillgängliga i betydligt 

större utsträckning. Urvalet bestod slutligen av 13 domar med avslag och 15 domar med bifall 

från 2013–2019. Någon ytterligare avgränsning gällande städer gjordes inte, då det hade 

genererat för få domar och inte blivit representativt för studien. 

 

5.5 Metodens tillförlitlighet 

För att avgöra om en studie är tillförlitlig används ofta begreppen validitet och reliabilitet, 

vilka prövar undersökningens kvalitet utifrån olika dimensioner (Bryman 2011 s.351f). Hur 

pass relevanta begreppen är för kvalitativa studier råder det dock delade åsikter om bland 

forskare. Detta beror till största del på att begreppen är utformade för kvantitativa studier där 

mätning är centralt för undersökningens tillförlitlighet (ibid.). För att visa att denna studien 

tagit olika kritiska perspektiv i beaktning har begreppen validitet och reliabilitet anpassats 

efter en kvalitativ studie och i detta fall en dokumentanalys. Det som sker är att begreppen 
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assimileras för att motsvara kvantitativ forskning men det läggs mindre vikt vid frågor som 

exempelvis rör mätning (Bryman 2011 s.351f). Trovärdighet och överförbarhet hamnar i en 

kategori som motsvarar validitet, medan begreppet pålitlighet svarar mot reliabilitet (Bryman 

2011 s.354).  

 

Trovärdighet handlar om att forskaren ska kunna visa att studien har genomförts i enlighet 

med de regler som finns, samt att resultatet stämmer överens med det som studerats (Bryman 

2011 s.354). Materialet får därmed inte blivit förvrängt eller vara felaktigt på något sätt. 

Eftersom att denna studien är baserad på officiella dokument från statliga myndigheter får 

materialet inte några reaktiva effekter. Dokumenten har med andra ord inte skapats i 

forskarsyfte och påverkas därför inte av egna värderingar eller uppfattningar (Bryman 2011 

s.489). Dokumentanalysen skiljer sig på så sätt från andra metoder varpå kvalitén stärks av 

studiens objektivitet. Överförbarhet hänger samman med pålitlighet och handlar i huvudsak 

om att studien ska kunna replikeras, det vill säga genomföras av andra forskare, samt att 

resultaten ska kunna generaliseras till andra sociala miljöer (Bryman 2011 s.352, s.355). Om 

studiens resultat är överförbara till andra sociala miljöer är svårt att se. Syftet med denna 

studien är dock inte att resultatet ska generaliseras till andra grupper, utan att få en djupare 

inblick i hedersförtryck som fenomen, samt förstå hur detta bedöms i förhållande till LVU. I 

många fall är det svårt att upprepa en kvalitativ studie då den sociala miljön som studeras är 

föränderlig (Bryman 2011 s.352). Även om studien utgår från offentliga handlingar och 

materialet är lättillgängligt blir det svårt att replikera studien utifrån samma domar då dessa 

behandlats anonymt. Studien brister därmed i avseende att vara överförbar. Å andra sidan kan 

samma typ av studie genomföras fast med andra målnummer. För att säkerställa studiens 

pålitlighet har jag under nedanstående rubrik redogjort för hur forskningsprocessen gått till 

genom en utförligare beskrivning av de steg som gjorts i kodningen och som lett fram till 

studiens resultat. På så sätt stärks trovärdigheten då det skapas bättre översikt för om det som 

är avsett att studeras stämmer överens med resultatet.  

 

5.6 Bearbetning och analys 

Enligt Rennstam och Wästerfors (2011 s.195) underlättar det att sortera och reducera empirin 

som inhämtats. Sorteringen är viktigt för att skapa ordning och struktur och för att materialet 

ska bli överskådligt och lättare att arbeta med. Att reducera innebär att materialet beskärs och 

att det mest centrala plockas fram i förhållande till teori och tidigare forskning (ibid.). Från att 
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tidigare ha haft 13 domar med avslag och 15 med bifall resulterade sorteringen och 

nedskärningen i att jag fick fram 20 domar varav hälften med beslut om avslag och resterande 

bifall. Då jag inte kunde hitta lika många domar med avslag som bifall och ville ha samma 

antal av vardera fick jag plocka bort fler av domarna med bifall. I denna processen valde jag 

att ta bort domar som inte var lika tydliga för mitt forskningssyfte. Eftersom att jag inte har 

tillgång till socialnämndens utredningar krävs det att domarna innehåller tillräckligt med 

information i form av utdrag från utredningarna. Hur tydliga förvaltningsrätten är i sina 

resonemang, det vill säga hur mycket de argumenterar för sitt beslut varierar också. De domar 

som sorterades bort var alltså mer kortfattade, innehöll mindre information från nämndens 

utredningar och var inte lika användbara för studien. Nedskärningen innebar dels att 

materialet blev väsentligt i enlighet med studiens riktning, men även att det blev mer 

hanterbart att koda 20 domar då det tidsmässigt hade varit svårt att hantera ett större material.  

 

Efter att det empiriska materialet, det vill säga domarna valts ut var det dags att bearbeta och 

koda dem. Enligt Håkan Jönson (2010 s.56) är kodningen en del av analysen och bör i bästa 

fall utföras när empirin samlats in. Koderna skapas av forskaren själv och syftar till att 

strukturera materialet så att olika mönster och samband kan tas fram. Genom att koda sorteras 

materialet utifrån kategorier eller teman (ibid.). Bryman (2011 s.506) menar att det är lättare 

att utvinna kategorier ur materialet om man först gjort sig bekant med det. Om intressanta 

kategorier eller begrepp ska bli synliga kan det krävas en upprepande genomgång av 

materialet (Jönson 2010 s.56). Alla domarna lästes igenom under sorteringen/nedskärningen. 

För att bli ytterligare förtrogen med mitt material gjorde jag en noggrannare genomgång med 

6 av domarna i syfte att utvinna kategorier till kodningen, varpå tre huvudkategorier kunde 

synliggöras. Utifrån dessa utformade jag en mall som inkluderade underrubriker för var och 

en kategori enligt följande. 

 

Argument (BLÅ) 

• Våld: Fysiskt/Psykiskt (hot) 

• Kontroll 

• Den ungas hälsa (vårdbehov)  

 

Bedömning (LILA) 

• PATRIARK – en bedömning av patriarkalt våld 
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• Riskbedömning / Hotbilden mot den unga 

 

Avgörande (ROSA) 

• Den ungas inställning (motiv till att hitta på uppgifterna?) 

• Bevismaterial 

• Tillförlitlighet  

• Förvaltningsrättens argument för avgörande 

 

Inom kvalitativa studier kan kodningen utföras manuellt (Jönson 2010 s.56). Jönson (2010 

s.57) skriver att det exempelvis är vanligt att använda överstrykningspennor, 

bokstavsmarkeringar i marginalen eller att skapa dokument och dela in dem utefter 

kategorierna. För att få en bättre helhetsbild och underlätta kodningen manuellt valde jag att 

skriva ut alla domar. Med hjälp av överstrykningspennorna var det lättare att identifiera och 

särskilja de olika kategorierna. Allt som gick in under huvudkategorin argument markerades 

blått, bedömning markerades lila och avgörande markerades med rosa. Mallen användes som 

utgångspunkt för alla 20 domar och som ett komplement skapades även två dokument för att 

separera besluten om bifall respektive avslag. I dessa dokument plockades exempelvis 

lämpliga citat ut, då det blev lättare att göra på en data.  

 

5.7 Etiska överväganden 

En forskare som studerar samhället kommer i kontakt med människor på ett eller annat sätt 

(Svensson & Ahrne 2011 s.30). Relationer kan byggas upp genom intervjuer och 

observationer eller kan kontakten ske indirekt vid studier av text som berör olika människor. 

Vid samhällsvetenskapliga studier bör forskaren därför reflektera över vilka etiska 

frågeställningar som bör beaktas (ibid.). I forskningsprocessen innebär det att olika moment 

medvetet övervägs utifrån dess konsekvenserna för andra (Kalman & Lövgren 2012 s.9). 

Forskaren måste därmed ta hänsyn till de individer som involveras i studien och som kan 

tänkas komma att påverkas av den (ibid.). I denna studien har jag beaktat etiken genom att 

utgå från de fyra forskningsetiska principer som Kalman och Lövgren (2012 s.13f) liksom 

Bryman (2011 s.131f) tar upp. De fyra forskningsetiska principerna är samma som 

Vetenskapsrådet (2002 s.6) utgår från och är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Principerna värnar alla om individens integritet. 

Informationskravet står för att alla forskningsdeltagare ska bli informerade om studiens syfte 
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och olika moment, samt att deras medverkan är frivillig och kan avbrytas när de önskar 

(Bryman 2011 s.131f). Samtyckeskravet förutsätter att informationskravet uppfylls och 

innebär precis som det låter att varje deltagare måste ge sitt samtycke till att medverka i 

studien. Konfidentialitetskravet berör de uppgifter som hämtas om personerna som ingår i 

studien, vilka ska förvaras säkert och behandlas konfidentiellt. Slutligen nyttjandekravet 

handlar om att uppgifterna som hämtas till studien endast får användas för det rådande 

forskningsändamålet (ibid.).  

 

Eftersom att studien utgår från färdiga dokument i form av förvaltningsrättsliga domar har jag 

endast kommit i kontakt med människor indirekt. Detta innebär att ingen aktivt behövt delta i 

studien och att varken informationskravet eller samtyckeskravet varit tillämpliga för etiska 

överväganden. Då forskningspersonerna inte kan lämna informerat samtycke till att delta i 

studien ställs desto större krav på en etisk medvetenhet. Domarna innehåller personuppgifter 

och känslig information om andra människor varpå det är viktigt att anonymisera och ta 

hänsyn till konfidentialitetskravet. Problemet är att domarna är offentliga handlingar och att 

personuppgifter och annan information är tillgänglig för alla. Ur ett etiskt perspektiv innebär 

det att studien aldrig kan uppnå full konfidentialitet. För att värna om varje individs integritet 

används inga riktiga namn i studien. Jag har även tagit beslutet att inte ha med några 

målnummer i syfte att avidentifiera i möjligaste mån. Alla uppgifter som hämtats är avsedda 

för denna studien och kommer inte att användas för framtida forskning.  

 

6 Resultat och analys   

I det här kapitlet redovisas det empiriska materialet utifrån de 20 domar som studien bygger 

på. Empirin kommer presenteras tillsammans med teorier, det vill säga genom ett gemensamt 

resultat- och analyskapitel i form av en integrerad modell. Resultatet och analysen är 

uppdelade efter tre olika huvudrubriker, vilka har direkt koppling till studiens 

frågeställningar. Dessa är följande, 1) Hur socialnämnden argumenterar för ett 

omhändertagande enligt LVU 2) Faktorer som är av överordnad betydelse för ett bifall 

respektive avslag 3) Brister i utredningarna. Till varje huvudrubrik följer underrubriker vilka 

består av de kategorier som kodats fram. För att illustrera delar av empirin presenteras citat 

från domarna. Eftersom att personerna som domarna berör ska förbli anonyma har alla 

personuppgifter tagits bort. Personerna i citaten skiljs åt genom fiktiva namn. Vid citat där 
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något ord uteslutits från en mening har det markerats med [...]. Om det förekommer att ett 

längre stycke har uteblivit har det markerats med [---].  

 

6.1 Hur socialnämnden argumenterar för ett omhändertagande enligt LVU 

I domarna går det att se att socialnämnden i majoriteten av fallen argumenterar för att den 

unga ska beredas vård enligt LVU med stöd av 1§ och 2§. Detta innebär att den unga ska vara 

under 18 år och vara i behov av vård som inte kan ges på frivillig väg (1§ LVU). För att 

rekvisiten ska uppfyllas måste det finnas en påtaglig risk för att den unges hälsa och 

utveckling skadas till följd av fysisk eller psykisk misshandel, olämpligt utnyttjande, brister i 

omsorgen eller på grund av något annat förhållande i hemmet (2 § LVU). I både domarna 

med avslag respektive bifall visar socialnämnden på att de har haft goda skäl till att känna oro 

och inleda en utredning om den ungas hemförhållanden. I de flesta ärendena har socialtjänsten 

fått kännedom om den ungas situation på grund av orosanmälningar som kommit in från skola 

och polis eller varit i kontakt med familjen sedan tidigare. Socialnämnden anför i huvudsak 

att den unga måste beredas vård utanför hemmet då hon utsätts för psykisk eller fysisk 

misshandel, stark hedersrelaterad kontroll eller brister i omsorgen. Nedan följer 

anonymiserade utdrag från domarna vilka visar en del av de argument nämnden lyfter fram 

som rekvisit. Utdragen kommer både från domar med bifall och avslag.  

 

(Bifall) 

Under utredningen framkommer uppgifter som starkt indikerar att Hoda är utsatt för 

hedersrelaterat våld och kontroll av sin familj i Sverige. Hon uppger att hon förväntas gå upp 

tidigt på morgonen och ordna frukost till pappan och bröderna och även ta stort ansvar för 

övrigt hushållsarbete. Hon blir slagen av sin pappa flera gånger i veckan och att det har pågått 

under lång tid. [---] Våldet utförs främst av pappan men med en kollektiv innebörd eftersom han 

även uppmanar sina söner att utöva våld mot systern. [---] Hon lämnar även uppgifter om hot 

om våld eller död samt att hon begränsas genom att hon måste gå direkt hem efter skolan, vilket 

kontrolleras av en av bröderna. Hon får inte heller umgås med vem hon vill eller bära de kläder 

hon önskar och hennes telefon kontrolleras av pappan. 

 

Hon har hotat Ayesha med att hon kommer att dödas av släktingar i X om hon inte uppför sig 

som mamman säger. Det har också förekommit hot om att Ayesha ska giftas bort. Den psykiska 

misshandeln har vidare bestått i nedsättande kommentarer. Hon har även utsatts för kontinuerlig 

fysisk misshandel där hennes mamma bl.a. tagit stryptag och gett henne knytnävslag. 
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(Avslag) 

Hon har beskrivit att hon i takt med att hon vuxit upp alltmer blivit utsatt för fysiskt och 

psykiskt våld, begränsningar av olika slag och hot. [---] Hon har också uttryckt att hon är rädd 

för sin pappa pga. att han är mycket religiös, att han har mycket åsikter om hur hon ska vara 

som kvinna och att det bara är kvinnor som kan svärta ner familjens heder. [---] Pappan och 

bröderna har använt våld så länge hon kan minnas, framför allt i form av örfilar. Vid ett tillfälle 

för ca ett år sedan använde pappan sitt bälte för att slå henne i ansiktet [...]. 

 

6.1.1 Fysisk och psykisk misshandel 

I de ärenden där det förekommer någon form av fysisk eller psykisk misshandel går det att se 

att misshandeln som den unga beskriver utförs av någon inom familjen, släkten eller ett större 

kollektiv. Misshandeln kan utföras både av föräldrar, syskon och släktingar och kan vara allt 

från dagligt kontinuerligt våld till tillfälliga bestraffningar. Den psykiska misshandeln 

förekommer genom kränkningar, nedsättande kommentarer och begränsningar av den ungas 

livsutrymme. I några av fallen framför de unga att hedern är viktig för familjen och en av 

flickorna berättar att hon blivit utfryst av sin familj samt bestraffad efter att ha riskerat deras 

heder. Handlingarna innebär att föräldrarna genom att skydda familjens heder sätter sina egna 

behov framför den ungas (Prop 2002/03:53, s.82). Även allvarliga hot om våld, bestraffning, 

bortgifte eller dödshot förekommer. Detta utgör en form av psykisk misshandel då den unga 

växer upp under förhållanden av hot som kan utgöra en påtaglig risk för dennes hälsa och 

utveckling (Prop 2002/03:53, s.82). Det finns flera faktorer i domarna som tyder på att det rör 

sig om hedersrelaterat våld och förtryck. Dels är det i många fall en fråga om familjens heder, 

vilket utifrån begreppet patriarkat innebär att den unga måste underordna sig familjen och 

kollektivet samt underkasta sig deras regler och normer för att inte bli bestraffad (Hussein 

2017 s.150). Om den unga bryter mot kollektivets normer och traditioner anses det dra skam 

över hela familjen (Länsstyrelsen 2009 s.13). Vidare utövas våldet och förtrycket av offrets 

nära familjemedlemmar vilket är en ytterligare indikation på att det rör sig om 

hedersproblematik (Grans 2015 s.696f). Domarna visar likt tidigare studier (Socialstyrelsen 

2014 s.17f), att det främst är kvinnor som utsätts då offren i alla domarna endast är av 

kvinnligt kön. 

 

(Bifall) 

Hennes mamma har inskränkt hennes rörelsefrihet genom att förbjuda henne att träffa vänner 
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och tvinga henne att komma hem direkt efter skolan. Hon har inte tillåtits att kommunicera med 

jämnåriga via sociala medier. Situationen förvärrades när Ayeshas mamma upptäckte att hon 

hade haft kontakt med en pojke. [---] En son till hennes mammas väninna har följt henne till och 

från skolan sedan mamman fått veta att hon haft kontakt med en pojke. 

Eiman har även berättat bl.a. att familjen skriker åt henne, att hennes mamma och syskon har 

låtsats spotta på henne flera gånger, att hon inte får umgås med sina kompisar på fritiden och att 

hon måste bära slöja samt att föräldrarna kontrollerar vad hon gör på datorn och telefonen. 

 

(Avslag) 

Hon har levt under strängt kontrollerade former från sin pappa, sina bröder samt kollektivet på 

hemorten. Kontrollen består av restriktioner av mobil, sociala medier, att ha pojkvän och att 

övernatta med klassen. [---] Pappan har även beordrat den yngste sonen att ha koll på vad hon 

gör och rapportera till honom. Även landsmän hjälps åt att spionera och kontrollera. 

 

 

6.1.2 Kontroll 

I kombination med misshandel förekommer starka begränsningar av den ungas livsutrymme i 

alla fallen. Kontrollen sker främst genom att flickans rörelsefrihet begränsas då hon måste 

komma hem direkt efter skolan, inte får ha några aktiviteter eller umgås med vem hon vill. 

Det är framför allt förbjudet att umgås med pojkar eller att ha pojkvän. Flickans klädval är 

även något som kontrolleras, liksom hennes användning av sociala medier där föräldrarna 

exempelvis konfiskerar telefon eller data för att gå igenom dessa.  

 

I familjer där det förekommer hedersrelaterat våld och förtryck sker kontrollen ofta genom 

olika begränsningar i vardagen i form av rörelsefrihet, socialt umgänge, valet av kläder eller 

större beslut som utbildning och val av partner (Socialstyrelsen 2014 s.20f). De olika 

formerna av begränsningar och övervakning är utmärkande för hedersproblematiken och har 

en direkt koppling till kontroll av flickans sexualitet. Familjens heder upprätthålls genom att 

flickans oskuld och kyskhet bevaras (Länsstyrelsen 2009 s.13). Genom att inte låta flickan ha 

ett liv utanför skolan, bära ”utmanande” kläder, prata med killar eller umgås med vem hon 

vill minskar risken att hon bryter mot kollektivets normer. Utifrån Hirdmans (2003 s.11f) 

genusteori kan följande hedersproblematik förstås genom mannen och kvinnans konstruerade 

könsroller, vilka består av stereotypa föreställningar om hur en man och kvinna ska vara. 

Könsrollerna upprätthålls vidare av både män och kvinnor genom genuskontraktet och dess 
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patriarkala strukturer med mannen som norm (Hirdman 2003 s.77f). Detta bekräftas i 

domarna där vi kan se att både modern och fadern är delaktiga i det våld och förtryck som 

sker mot den unga. Då kvinnan är underordnad mannen måste hon rätta sig efter hans normer 

(Hirdman 2003 s.65). Att utöva våld och kontroll inom familjen anses dock i patriarkala 

familjer vara ”manliga handlingar” och associeras till faderns maktposition (Hussein 2017 

s.150). Att modern i familjen tillskrivs en sådan maktutövning är motstridigt och går inte ihop 

med vad genuskontraktet säger. I en del fall utövas våldet och kontrollen även av sönerna i 

familjen. Detta kan i starkt patriarkala familjer bero på den hierarki som råder inom familjen 

eller kollektivet (Hussein 2017 s.151). Sönerna befinner sig högre upp i familjehierarkin och 

har därför makt över sina systrar varpå deras uppgift kan bli att kontrollera och bestraffa dem 

(ibid.).  

 

(Bifall) 

Vårdnadshavarna har vidare skjutit över sitt föräldraansvar på Basmas äldre bror genom att ge 

honom makt att bestämma över henne, vilket utgör en brist i omsorgen. Enligt Basma kräver 

fadern att brodern har koll på henne. [---] Hon är rädd för att utsättas för repressalier och hårda 

bestraffningar, att föras utomlands och giftas bort mot sin vilja. Modern har inte kunnat skydda 

henne från detta. Enligt Basma säger modern att hon inte kan göra något när Basma blir orättvist 

behandlad av fadern och brodern. Basma menar att även modern är rädd för dem. 

Kuratorn på skolan har informerat Ayeshas mamma om att hon mår mycket dåligt. Vid två 

tillfällen har hon önskat att få träffa en psykolog, men hennes mamma har nekat henne detta.  

(Avslag) 

Föräldrarna uppvisar även brister i omsorgen. Zarah har under en tid visat tecken på att hon mår 

psykiskt dåligt. Hon har isolerat sig och har hög frånvaro i skolan. Föräldrarna har inte sökt 

hjälp för hennes mående. [---] Hennes bror har i samtal med socialtjänsten ifrågasatt vem som 

lärt Zarah att kontakta myndigheter istället för att vända sig till familjen med sina problem. 

 

6.1.3 Brister i omsorgen  

Att föräldrarna brister i sin omsorg kan innefatta olika situationer då barnet vanvårdas. I 

många fall rör det sig om att föräldrarna inte har någon insikt i den ungas mående eller till och 

med hindrar den unga från att få vård vilket går att se i ovanstående utdrag. Brister i omsorgen 

kan även handla om att föräldrarna försätter den unga i en miljö som riskerar att skada dennes 
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hälsa och utveckling (Prop. 1989/90:28, s.108). Ett sådant handlande kan likställas med att 

föräldrarna inte kan skydda sitt barn från att bli utsatt för misshandel eller förtryck i hemmet 

av en annan familjemedlem. Att den unge inte får söka vård eller hjälp hos exempelvis en 

myndighet kan kopplas till den ’’fadersmyndighet’’ som råder inom ett patriarkat. I den 

patriarkala familjen står fadern för myndigheten och det är han som representerar familjen 

utåt (Hussein 2017 s.150). Att söka hjälp på annat håll än inom familjen kan sätta mannens 

maktposition i underläge eftersom att han av omgivningen förväntas lösa och kontrollera 

situationer inom familjen. Att offentliggöra problemen sätter dessutom hedern på spel.  

 

6.1.4 Kan den unga ges vård på frivillig väg?  

Ett ytterligare kriterium för att den unga ska kunna beredas vård enligt lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, är att vården som den unga behöver inte kan ges 

med vårdnadshavarnas samtycke (1§ LVU). I majoriteten av fallen bestrider vårdnadshavarna 

nämndens ansökan om LVU. Detta kan innebära att de motsätter sig all form av frivillig vård, 

alternativt att de inte går med på den vårdplan nämnden utfört, det vill säga vård utanför 

hemmet, utan annan frivillig insats. I de flesta domarna argumenterar vårdnadshavarna för att 

det inte finns brister i omsorgen eller förekommer någon psykisk/fysisk misshandel som 

ligger till grund för vård enligt LVU. De menar vidare att det behov av hjälp som den unga 

har kan lösas på frivillig väg. Eftersom att den unga ofta befinner sig i en riskfylld situation 

och måste skyddas från missförhållandena i hemmet genom skyddat boende menar 

förvaltningsrätten att föräldrarnas inställning till vård i dessa mål inte spelar någon roll då den 

behövliga vården inte går att ges med samtycke.  

 

SoL och LVU bygger på frivillighet, samarbete och förtroende för föräldrarna (1 § LVU, 1 

kap 1 § SoL). Lagarna är alltså utformade för att det ska finnas en dialog mellan myndighet 

och föräldrar då målet är att barnet ska kunna återförenas med sina föräldrar. Ärenden som 

innefattar hedersrelaterat våld och förtryck avviker dock från denna grundtanke, vilket beror 

på att den unga behöver skyddas och isoleras från sin familj (Socialstyrelsen 2014 s.7). 

Socialstyrelsen skriver att vid riskbedömningar om barnets behov måste hotbilden mot den 

unga beaktas utifrån ett långsiktigt perspektiv (Socialstyrelsen 2014 s.40). Detta innebär att 

socialnämnden i sin utredning måste kunna påvisa att det finns risker för fortsatt våld och 

förtryck mot den unga om hon återvänder hem. Samtidigt menar en del som arbetar inom 

stödverksamheter för hedersrelaterat våld att en familj med hedersrelaterade värderingar 

aldrig fullt ut kommer kunna respektera barnets integritet och att ett samarbete mellan 
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myndighet och familj därav inte kommer fungera (SOU2014:49, s.238). Hedersrelaterat våld 

och förtryck betraktas därmed som ett långsiktigt problem vilket kan kopplas till begreppet 

kulturalisering. Genom att se föräldrarnas värderingar som fasta och eviga på grund av 

kulturellt betingade egenskaper anses inte familjer som utövar hedersrelaterat våld och 

förtyck kunna förändras i den mån att hotet mot den unga upphör. Uppfattningen är alltså att 

kulturarvet är så starkt att hedersproblematiken inte kommer att försvinna (Perez & Wigerfelt 

2004 s.4). 

 

Denna form av riskbedömning stärks ytterligare genom två domar där förvaltningsrätten 

beviljat nämndens ansökan om LVU trots att vårdnadshavare lämnat samtycke till vård 

utanför hemmet. Förvaltningsrätten menar att vårdnadshavarnas samtycke i dessa ärendena 

inte kan bedömas som tillförlitliga och för även fram att risken mot den unga har ökat efter att 

hon berättat om sin hemsituation för utomstående. Att förvaltningsrätten inte bedömer 

vårdnadshavarnas samtycke som tillförlitligt kan bero på flera olika faktorer, men det visar 

bland annat att de väljer att bortse från ett familjeperspektiv för att inte riskera den ungas 

säkerhet. Hussein (2017 s.452) skriver att socialsekreterare upplever det som svårt att 

applicera den svenska lagstiftningen på ett fenomen som hedersrelaterat våld och förtryck. I 

intervjuer har även handläggare uppgett att de inte vet hur de ska förhålla sig till den unges 

föräldrar samt att det är svårt att ersätta familjeperspektivet med ett individperspektiv (ibid.). 

Eftersom att lagarna är utformade för ett samspel mellan myndigheten och föräldrarna måste 

socialsekreterarna i ärenden om hedersrelaterat våld och förtryck frångå det arbetssätt som de 

vanligtvis utgår från. Hussein (2017 s.452) menar att SOL och LVU utformats efter ett 

svenskt samhälle för att skydda barn från det som traditionellt sett varit problematiskt. Men 

till skillnad från en förälder som exempelvis har ett missbruk anses inte en familj med starkt 

patriarkala strukturer som innefattar våld och förtryck kunna bemötas på samma sätt. 

Anpassningen till lagarna i dessa ärenden sätts ur spel på grund av den juridiska paradoxen.  

 

Sammanfattningsvis visar domarna att socialnämnden oavsett om beslutet lett till ett bifall 

eller avslag förstår vilka rekvisit som ska ligga till grund för ett omhändertagande enligt LVU 

i ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck. I domarna använder socialnämnden 

hedersproblematiken som ett styrkande argument för att den unga har ett vårdbehov enligt 

LVU. Genom fenomenet hänvisar de till starkt patriarkala strukturer inom familjerna vilka 

innefattar fysisk och psykisk misshandel och stark kontroll med förankring i familjens heder. 

Istället för att endast argumentera för att det förekommer våld, psykisk misshandel och 
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kontroll i den ungas vardag visar betoningen av att det är fråga om en familj med 

hedersproblematik, att det är en kategori för sig. Hedersvåld anses inte vara detsamma som 

’’vanligt våld’’, utan förstärks i en sådan kontext då våldet utförs med hedersmotiv. Återigen 

kan det förstås utifrån att problemet kulturaliseras, då socialnämnden har som avsikt att påvisa 

att den unga utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, varpå omständigheterna försvåras 

eftersom att hotet mot den unga inte kommer att försvinna.  

 

6.2 Faktorer som är av överordnad betydelse för ett bifall respektive avslag 

Varje dom har sin konstellation vilket gör att alla fall ser olika ut även om de berör samma typ 

av problem. Förvaltningsrätten grundar sina beslut om LVU utifrån samma kriterier (1 § 

LVU). Ärenden som rör hedersrelaterad problematik är dock komplexa (Socialstyrelsen 2014 

s.40). Ofta berörs flera parter inom familjen som ger helt skilda historier av hemförhållandena 

och de uppgifter den unga lämnat (ibid.). Förvaltningsrätten måste beakta all information som 

kommer fram samt vad som kan fastställas som bevis och styrka de uppgifter som lämnats. 

Nedan följer faktorer som varit centrala i förvaltningsrättens bedömning. 

 

6.2.1 Den ungas inställning  

I frågor som inbegriper den unga ska dennes inställning och åsikter tillmätas betydelse i 

förhållande till sin ålder och mognad (36 § LVU). Det finns ett genomgående tema i domarna 

som tyder på att den ungas uppgifter och inställning tillsammans med andra centrala faktorer 

väger tungt för ett beslut. I domarna där förvaltningsrätten bifallit nämndens ansökan om 

LVU har en övervägande del av flickorna medgett bifall till ansökan, det vill säga samtyckt 

till ett omhändertagande enligt den vård som åberopats. I de fall förvaltningsrätten valt att 

avslå nämndens ansökan däremot, har majoriteten av flickorna som domarna berör tagit 

tillbaka sina uppgifter och motsatt sig ett LVU. För att förtydliga hur förvaltningsrätten ställer 

sig till den ungas inställning följer ett utdrag från en av domarna som skäl i avgörande. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat att barnets berättelse ska väga tungt i utredningen, 

liksom barnets subjektiva upplevelse av hemförhållandena. Om ett barns uppgifter om 

misshandel och andra allvarliga missförhållanden får stöd av utredningen i övrigt kan 

uppgifterna normalt ligga till grund för slutsatsen att sådana missförhållanden förekommit som 

innebär att ett tvångsomhändertagande ska få ske. I de fall då det saknas annan utredning som 

ger tillräckligt stöd för barnets uppgift om missförhållandena, samtidigt som uppgifterna 

förnekas av föräldrarna, måste dock den som har att pröva frågan om vård ta ställning till om 
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uppgifterna i sig framstår som tillförlitliga. 

 

Förvaltningsrättens argument visar på vikten av att utredningarna är väl underbyggda, särskilt 

i ärenden där missförhållandena förnekas av den unges föräldrar, eller då den unga valt att ta 

tillbaka sina uppgifter. Att de tar stöd av högsta förvaltningsdomstolens uttalande, kan utifrån 

den byråkratiska teorin förstås som att förvaltningsrätten försvarar sina argument utifrån en 

högre instans. Enligt Webers modell av byråkratin innefattar en av komponenterna ett 

hierarkiskt system med befattningar av högre och lägre instanser (Lindkvist, Bakka & 

Fivelsdal 2014 s.50f). Eftersom att högsta förvaltningsdomstolen är en högre instans har de 

också mer auktoritet, vilket innebär att deras ord väger tungt och styrker förvaltningsrättens 

resonemang. Förvaltningsrätten är dock självständig och har ensamrätt i varje enskilt mål 

(Premfors et al. 2009 s.167f). Enligt den byråkratiska modellen är varje anställning 

specialiserad för ett särskilt kompetensområde (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014 s.50f). 

Förvaltningsrätten är en allmän förvaltningsdomstol och är specialiserad på sitt område. Deras 

expertis öppnar vidare upp för ett handlingsutrymme då de exempelvis måste ta ställning till 

om uppgifterna i ett mål är tillförlitliga eller inte.  

 

6.2.2 Tillförlitlighet  

I domarna står ofta ord mot ord, då den ungas uppgifter går emot föräldrarnas eller övriga 

familjemedlemmar. I dessa situationer måste förvaltningsrätten bedöma om den unga samt 

föräldrarna eller andra parter anses trovärdiga. När förvaltningsrätten bedömer barnets 

tillförlitlighet ska de ta hänsyn till dess ålder och mognad (36 § LVU). I de fall domen lett till 

ett bifall har den unga i huvudsak lämnat sammanhängande, klara och likartade uppgifter samt 

hållit fast vid dessa. Uppgifterna styrks ytterligare om de lämnats till flera olika aktörer som 

exempelvis socialtjänsten, skolkurator, läkare eller polis. Barnets ålder och mognad svarar 

bland annat för hur väl den unga förstår konsekvenserna av sin situation och sitt handlande. 

För att förtydliga hur förvaltningsrätten resonerar om begreppet tillförlitlighet följer ett citat 

nedan.  

 

(Bifall) 

Hoda har lämnat detaljerade beskrivningar av vilken typ av våld och hot samt kontroll och 

begränsningar som hon utsatts för, dess omfattning, vad som har föranlett det, hur hon upplevt 

det och vilka skador och vilka känslor det medfört. Uppgifterna har inte på något sätt förändrats 
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under utredningen och hon har berättat för flera utomstående personer och sin mamma. [---] 

Förvaltningsrätten finner vid en samlad bedömning att Hodas uppgifter är både trovärdiga och 

tillförlitliga och att de kan ligga till grund för rättens bedömning i målet.  

 

Det förekommer dock att den unga tar tillbaka sina uppgifter och säger att det aldrig 

förekommit hedersrelaterat våld och förtryck i hemmet samt att uppgifterna nämnden lämnat 

inte stämmer. Då får förvaltningsrätten ta ställning till vilka uppgifter som anses tillförlitliga, 

de som den unga lämnat tidigare eller uppgifterna som lämnas nu? I dessa domar tittar 

förvaltningsrätten bland annat på om den unga haft motiv till att ljuga om sina uppgifter.  

 

(Avlsag) 

Nämndens ansökan och utredning vilar tungt på Danas egna uppgifter om våld, kontroll och 

begränsningar. Dana tar numera avstånd från dessa uppgifter och har förklarat orsaken till detta 

som får godtas.  

Lana har emellertid tidigt i utredningen framhållit att hon lämnat felaktiga uppgifter gällande 

våld och hot om våld i hemmet. Under förvaltningsrättens muntliga förhandling har hon åter 

uttalat att de uppgifter hon lämnat inte var korrekta. Som skäl för detta har hon angett att hon 

påverkades av andra i sin omgivning att lämna uppgifterna. Det saknas uppgifter i övrigt i 

utredningen som ger anledning att på något avgörande sätt ifrågasätta den beskrivning som Lana 

numera lämnar.  

 

Att flickor som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck tar tillbaka sina uppgifter är 

inte ovanligt för denna typen av ärenden (Länsstyrelsen 2009 s.17). Detta kan dels beror på att 

den unga blir utsatt för tvång och hotfulla påtryckningar från sin familj och därmed tar 

tillbaka sina anklagelser på grund av rädsla (Socialstyrelsen 2014 s.23). Den unga är 

dessutom ofta ambivalent inför att bryta upp med sin familj och kan ha svårt för att stå fast 

vid sitt beslut, dels för att hon längtar tillbaka till sin familj eller också på grund av 

skuldkänslor (ibid.). Att unga hittar på så pass allvarliga uppgifter om sina föräldrar som 

innefattar hot och våld anses vara ytterst ovanligt (Länsstyrelsen 2009 s.17). När den unga tar 

tillbaka sina uppgifter i domen skulle det i sig kunna uppfattas som ett motiv till att hon är 

utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Trots detta visar majoriteten av de fall där den 

unga tagit tillbaka sina uppgifter att förvaltningsrätten gett avslag på nämndens ansökan om 
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LVU. Detta kan bero på att socialnämndens utredning inte styrker den ungas uppgifter i 

övrigt, samt att den unga kunnat uppge olika motiv till varför det som tidigare sagts inte 

stämmer. Bevisbördan ligger på socialnämnden, det är alltså deras uppgift att lämna konkreta 

stöd för att omständigheterna som de yrkar på stämmer (Prop. 1989/90:28, s.62).  

 

Beviskraven i LVU-mål är inte lika höga som i brottsmål, men om nämnden inte kan visa på 

att det finns konkreta omständigheter som talar för att den unga behöver beredas vård enligt 

LVU kan inte förvaltningsrätten bifalla deras ansökan. Ett tvångsomhändertagande är en 

allvarlig åtgärd och får inte utföras utan tungt vägande skäl (Prop. 1989/90:28, s.62). Hur 

förvaltningsrätten måste förhålla sig till domen kan förstås genom den byråkratiska teorin. En 

byråkratisk organisation styrs av fasta regler och direktiv (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014 

s.49). En byråkrat är därmed bunden till sin verksamhet och måste underkasta sig 

administrationens lagbestämmelser (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014 s.50f). 

Förvaltningsrätten måste bedöma ett mål utifrån det lagen säger, det måste alltså finnas 

konkreta stöd som talar för att den unges hälsa och utveckling riskerar att skadas i hemmet. I 

ett av fallen uttrycker förvaltningsrätten en stark oro för flickan det berör, de saknar dock 

möjlighet att bevilja tvångsomhändertagandet då socialnämnden inte kunnat visa på att 

rekvisiten är uppfyllda.  

 

6.2.3 Riskbedömningar 

För att kunna avgöra barnets behov av vård är en riskbedömning av stor vikt då den talar om 

hur hotbilden mot den unga ser ut (Socialstyrelsen 2014 s.40). Även risker som kan bli 

aktuella i framtiden ska tas med i en bedömning (Socialstyrelsen 2014). I en del av domarna 

använder sig socialnämnden av bedömningsinstrumentet PATRIARK för att styrka att den 

unga befinner sig i en situation där hon utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. 

PATRIARK är inriktat på hedersrelaterat våld och fungerar som ett verktyg för att bedöma 

om där föreligger risker av den typen av våld, samt ger råd för hur ärenden bör hanteras 

utifrån de risker som går att se (Socialstyrelsen 2014). PATRIARK är ett bra stöd i 

utredningarna men är inte avgörande för ett beslut, vilket bekräftas då nämnden använt sig av 

bedömningsinstrumentet även i domar som fått avslag. 

 

(Avslag) 

En patriark riskbedömning som utförts på HVB-hemmet visar på hög risk för att Fatima 

kommer att utsättas för mycket allvarligt eller dödligt våld om hon inte erbjuds adekvat skydd. 
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Polisen har också gjort bedömningen att det finns en tydlig hederskultur i Fatimas familj. Även 

åklagaren och personskyddsenheten anser att det finns en hedersproblematik.  

 

Att den unga är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck konstateras av flera aktörer. I detta 

ärendet är det dock inte tillräckligt för att besluta om ett LVU, då det finns andra 

omständigheter som går emot uppgifterna. När bedömningsinstrumentet PATRIARK används 

bör det styrkas genom intervjuer eller förhör med förövaren, vittnen eller andra närstående 

(Socialstyrelsen 2014). Detta är dock inget krav (ibid.). I fallet ovan konstaterar 

förvaltningsrätten att den patriarka riskbedömningen vilar uteslutande på den ungas egna 

uppgifter, vilka senare tagits tillbaka. Eftersom att nämndens utredning i detta ärendet endast 

baseras på den ungas uppgifter i övrigt tappar bedömningsinstrumentet i dessa situationer sin 

funktion.  

 

Sammanfattningsvis går det att se att den ungas inställning, tillförlitlighet och 

riskbedömningar är centrala faktorer som har en viktig roll i förvaltningsrättens beslut. 

Samtidigt förutsätter de varandra. I de fall den unga bifaller till LVU kan dennes utsaga ligga 

till grund för ett omhändertagande om uppgifterna är trovärdiga och tillförlitliga. Om den 

unga däremot tar tillbaka sina uppgifter och ändrar inställning krävs ytterligare stöd i 

utredningen, det vill säga en riskbedömning som inte enbart baserat på den ungas uppgifter. 

Eftersom att det finns en risk att den unga om den är utsatt för hedersrelaterat våld och 

förtryck tar tillbaka sina uppgifter, är det därmed viktigt att socialnämndens utredningar är väl 

utrustade i dessa ärenden. 

 

6.3 Brister i utredningarna  

Socialstyrelsen har kritiserat flera kommuner för sin hantering av ärenden som rör 

hedersrelaterat våld och anmärkt att de brister på flera plan (Socialstyrelsen 2014 s.9). En 

tidigare undersökning visar att handläggare på socialtjänsten uttryckt en rädsla inför att göra 

fel i ärenden som innefattar hedersrelaterad problematik (Hussein 2017 s.452). Handläggarna 

i undersökningen menade bland annat att de var osäkra på om deras utredningar skulle vara 

hållbara för ett LVU samt om deras ansökan skulle bli beviljad av förvaltningsrätten (ibid.). 

Av domarna att döma får förvaltningsrättens beslut om att avslå socialnämndens ansökan 
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antingen tolkas som att nämnden missbedömt situationen och att det inte föreligger något 

vårdbehov i enlighet med LVU eller att deras utredningar brister. Samtidigt visar domarna på 

att informationen som de unga från börjat lämnat är allvarlig och oroande, samt att nämnden 

bedömt missförhållandena under rätt rekvisit. Förvaltningsrättens bedömning i dessa målen är 

att nämnden inte kunnat redovisa för att de uppgifter som kommit fram i utredningen 

stämmer, då det saknas konkret stöd för att den unges hälsa och utveckling utsätts för en 

påtaglig risk att skadas. I många av fallen menar förvaltningsrätten att situationen kring den 

unga är oroande men då det saknas stöd uppfylls inte rekvisiten för ett LVU. Eftersom att 

bevisbördan ligger på socialnämnden och utredningarna blir avgörande för besluten, får de i 

dessa fallen anses vara bristande. Följande utdrag från förvaltningsrättens bedömning belyser 

på vilket sätt utredningarna kan brista.  

 

(Avslag) 

Förvaltningsrätten konstaterar att utredningen i målet är kortfattad och i princip i sin helhet vilar 

på de uppgifter Fatima inledningsvis lämnade till polisen [...]. Någon stödbevisning i form av 

vittnesutsagor, dokumenterade skador efter misshandel, inspelade samtal eller motsvarande 

saknas. Även nämndens slutsats att det finns risk för att Fatima ska utsättas för hedersrelaterat 

våld och förtryck baseras uteslutande på information som Fatima själv har lämnat.  

 

Förutom Danas egna uppgifter saknas kontrollerade och konkreta uppgifter som stödjer det hon 

tidigare sagt. De beskrivningar som redogjorts för i nämndens utredning är relativt vaga och de 

situationer Dana tidigare har beskrivit har inte följts upp närmare och kontrollerats av nämnden. 

Dana har bl.a. tidigare beskrivit att det främst varit fadern, men även bröderna som utsatt henne. 

Vilka bröder som avses, när och hur ofta det skulle ha skett har dock inte klart framgått. När det 

gäller fadern så har det framkommit i målet att Dana har bott ensam i en lägenhet med sin 

mamma under nästan tio år och det saknas generellt närmare beskrivningar kring när, var och 

hur hon blivit utsatt och kontrollerad av sin far under den tiden och hur det har gått till.  

 

Som tidigare nämnt vilar många av utredningarna på den unges egna berättelser vilket blir 

problematiskt när uppgifterna sedan tars tillbaka. Att den unga kommer ändra sin inställning 

till ett LVU är inget nämnden kan förutspå. Däremot visar citaten på att det finns brister i 

utredningarna som hade kunnat motverkas. Exempelvis brister utredningarna i sin 

dokumentation, liksom tidigare forskning påvisat (Socialstyrelsen 2014 s.9). Att uppgifter 

som hade kunnat kontrolleras inte följts upp och att viktiga personer inte låtits höras, visar på 



42 
 

att nämnden förlitat sig fullt på den ungas utsagor utan att styrka utredningarna. Även i de 

domar där nämndens ansökan beviljats förekommer det att förvaltningsrätten kritiserar 

utredningarna. Att det blir ett bifall beror dock på att det finns någon annan form av 

stödbevisning och att den unga i de flesta fallen hållit fast vid sina uppgifter.  

 

Sammanfattningsvis visar empirin att det förekommer fall då förvaltningsrätten anmärker 

utredningarna som bristande då de inte uppfyller rekvisiten av ett LVU. Förvaltningsrätten 

exemplifierar även detta genom att förtydliga situationer nämnden borde följt upp. Att 

nämnden visar tilltro gentemot den unga genom att inte ifrågasätta dennes uppgifter är 

förvisso bra, med tanke på det restriktiva bemötande som tidigare kritiserats. Å andra sidan 

kan inte utredningarna enbart vila på subjektiva berättelser, vilket blir tydligt i de ärenden där 

den unga tar tillbaka sina uppgifter och omständigheterna plötsligt blir motsägelsefulla. 

 

7 Slutdiskussion  

Utifrån begreppet kulturalisering går det att se att både socialnämnden och förvaltningsrätten 

betraktar hedersrelaterat våld och förtryck som ett långsiktigt hot mot den unga som är utsatt. 

En familj med starkt patriarkala strukturer anses inte kunna förändras i den mån att den ungas 

fysiska och känslomässiga integritet kommer respekteras. Genom att utöva hedersrelaterat 

våld och förtryck mot sitt barn sätter föräldrarna familjen och kollektivets heder framför den 

unges behov. Fenomenet bygger på starkt patriarkala strukturer med inpräglade könsroller där 

mannen är norm och kvinnan underordnad honom. Föräldrarnas värderingar betraktas därmed 

som starka och eviga präglade av ett kulturarv de inte kan frigöra sig från.  

 

Tidigare studier visar att socialsekreterare upplever det som svårt att applicera den svenska 

lagstiftningen på hederskulturens fenomen (Hussein 2017 s.452). Här handlar det dock inte 

om att socialsekreterare är osäkra på hur lagstiftningen ska tillämpas utifrån vilka rekvisit, 

utan snarare hur ärendena bör hanteras. Domarna visar att socialtjänsten fått in oroande 

uppgifter både från olika aktörer som skola och polis men även från den unga själv. 

Uppgifterna är av allvarlig grad även i de fallen nämndens ansökan fått avslag. När 

socialnämnden argumenterar för att den unga behöver beredas vård enligt LVU applicerar de 

förhållandena utifrån rätt rekvisit, det vill säga psykisk och fysisk misshandel samt brister i 

omsorgen. Svårigheterna grundar sig däremot i att socialtjänsten inte kan utgå från det 
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arbetssätt som de vanligtvis ska förhålla sig till. SoL och LVU bygger på frivillighet, 

samarbete och ett arbetssätt som ska respektera familjeperspektivet. Föräldrarna ska därmed 

inkluderas i ärendet varpå målet är att återförena barnet med sina föräldrar. Men hur ska 

socialtjänsten utifrån lagstiftningen både kunna skydda den unga och samtidigt samspela med 

föräldrarna som kan vara orsaken till att den unga riskerar att skadas? Föräldrarnas 

värderingar betraktas dessutom som fasta och svåra att arbeta med även utifrån ett långsiktigt 

perspektiv. Det uppstår här en juridisk paradox som sätter socialtjänsten i en oerhört svår 

situation.  

 

Att som socialsekreterare handlägga ett ärende med hedersrelaterad problematik måste vara 

både dramatiskt och motsägelsefullt. Oron för den unga är hög och socialtjänsten ansvar är 

stort, samtidigt som uppgifterna socialtjänsten får kännedom om ofta är motstridiga. 

Yrkesverksamma har vittnat om en allmän restriktivitet i ärenden som rör hedersrelaterat våld 

och förtryck. Det har även framkommit tendenser av att professionella blundat för problemen 

med argument om att ett ingripande skulle göra större skada för den utsatta. Pressen på 

socialsekreterarna och deras utredningar i dessa ärenden är extra stor. Detta beror på att 

hotbilden mot den unga kan öka efter medverkan i en utredning, då den unga gått emot sin 

familj samt dragit skam över deras heder. Om utredningen sedan inte håller i rätten resulterar 

det i att den unga får återvända hem till föräldrarna som har vårdnaden om barnet, med 

kanske en starkare hotbild än tidigare. Risken för den unge kan alltså öka om utredningen inte 

håller, vilket har lett till en ambivalens hos vissa socialsekreterare. Samtidigt går det inte att 

blunda för en persons utsatthet och en problematik som ej kommer försvinna, vilket tidigare 

hedersmord vittnar om.  

 

Domarna visar att socialnämnden trots ärendenas komplexitet och en tidigare synlig 

ambivalens inte gör avkall på de ungas rättigheter, utan behandlar uppgifterna de fått in med 

största allvar. Problemet är att utredningarna brister då nämnden förlitat sig på den ungas 

uppgifter och inte styrkt dem med ytterligare stödbevisning. Om den unga lämnat en 

sammanhängande och trovärdig berättelse, står fast vid sina uppgifter och uppvisar en rädsla 

inför att återvända hem kan förvaltningsrätten normalt bifalla nämndens ansökan om LVU. 

När den unga däremot tar tillbaka sina uppgifter, inte visar någon rädsla inför att förenas med 

sin familj och socialnämnden inte kan stödja de tidigare lämnade uppgifterna med konkreta 

bevis, uppfylls inte rekvisiten för ett LVU och ansökan måste avslås. Om den unga i dessa 

ärenden faktiskt har ljugit, det vill säga uppgett ett falskt motiv eller om personen är utsatt 
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men inte vågat hålla fast vid sitt beslut är svårt att avgöra. Med tanke på att tidigare flickor 

och kvinnor blivit avvisade hjälp från myndigheter skulle det även vara svårt för 

socialsekreteraren att utreda om där finns motiv för den unga att ljuga utan att få personen att 

känna sig misstrodd eller anklagad. Det är viktigt att den utsatta känner förtroende för 

socialsekreteraren som handlägger ärendet, speciellt med tanke på den unges ambivalens inför 

att bryta upp med sin familj.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att socialsekreterare som handläggare ärenden som 

innefattar hedersrelaterat våld och förtryck står inför en påfrestande och svår uppgift. Att det 

finns utredningar som brister och att många av dem endast baseras på den unges egna 

uppgifter visar dock på att socialsekreterare behöver utveckla sitt arbetssätt och kanske få mer 

stöd och utbildning i hur ärendena på bästa sätt kan utredas och hanteras. Det är framför allt 

grundläggande för den unges säkerhet, men det är även viktigt att socialsekreterare inte ska 

behöva vara rädda för att handlägga dessa ärenden. Det är positivt att offren blir betrodda och 

att deras uppgifter tas på största allvar. Att den unga tar tillbaka sina uppgifter är dock 

fastställt som en ”vanlig” reaktion bland flickor som är utsatta för hedersrelaterat våld. Om 

denna risken beaktas redan i utredningen blir det motiverat att utöka stödbevisning och 

kontrollera uppgifter vilket stärker en utredning och kan förhindra ett avslag.  

 

7.1 Egna reflektioner och förslag på framtida studier 

Under studiens gång har jag reflekterat över mina egna åsikter kring begreppet 

kulturalisering. Då jag själv inte lagt några värderingar i arbetet började jag fundera på om det 

enbart är negativt att betrakta hedersrelaterat våld och förtryck ur ett kulturaliserat perspektiv 

eller om det har några positiva effekter. Å ena sidan riskeras etniska grupper att generaliseras 

till en hederskultur, men å andra sidan kan fenomenet lättare uppmärksammas samt 

förebyggas. Hedersrelaterat våld och förtryck är ett omfattande och utbrett problem. Varför 

ska inte problemet kulturaliseras om det uppenbart finns en koppling mellan hedersrelaterat 

våld och kulturer med starkt patriarkala strukturer? Med tanke på att man genom tidigare 

studier kunnat uppskatta att mörkertalet av utsatta är stort, behöver nya strategier och metoder 

tas fram för att motverka fenomenet och stoppa en fortsatt kränkning mot mänskliga 

rättigheter.  
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Ett alternativ till en fortsatt studie inom området hade varit att fördjupa sig i begreppet 

kultuarlisering och använda det som en del av studiens riktning utifrån en diskursanalys. Med 

hjälp av en diskursanalys hade det kunnat läggas större fokus på språket som används av 

nämnden samt förvaltningsrätten. Jag tror även att begreppets innebörd hade blivit tydligare 

om ett beslut om LVU på grund av hedersrelaterat våld och förtryck hade satts i relation till 

LVU- domar som bifallits på andra grunder. Det skulle kunna vara föräldrar med missbruk 

som brister i sin omsorg eller ärenden som innefattar fysisk och psykisk misshandel och som 

inte har någon förankring i hedersproblematiken. Om det hade funnits mer tid hade det varit 

gynnsamt att begära ut socialnämndens utredningar sekretessprövade för att få mer detaljer 

och bakgrund kring den ungas hemförhållanden. Det hade även skapat större insyn i 

nämndens arbete, hur de resonerar, samt vilka beslut de tar utifrån vilka uppgifter. Hur 

framställs exempelvis föräldrarna i ärendena? När anser nämnden att ett samarbete med 

föräldrarna fungerar? Det hade varit intressant att se om nämnden samt förvaltningsrätten 

resonerar annorlunda beroende på om ärendet innefattar hedersrelaterat våld eller inte. I 

sådana fall hade man kunnat se hur avgörande det kulturaliserade perspektivet blir för ett 

LVU, samt om utredningar fortfarande brister av samma orsaker. 
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