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Abstract 

Authors: Ida Gustafsson & Kajsa Gustafsson 

Title: Honour Based Violence of Minors. Social services’ and administrative court’s view of 

honour based problems in lawsuits regarding law of mandatory care of minors [Translated 

title] 

Supervisor: Marie Eriksson 

Assessor: Kristina Gustafsson 

 

The United Nation’s definition of honour based violence (HRV) in 1999 defines women’s 

exposure of violence related to honour. In Sweden, HRV was regarded as a social problem in 

the 1990’s, when women were murdered by their close family members. Loss of honour was 

explained as a reason for the killings. Ever since the beginning of debate in Swedish media, 

science has noticed the complexity of HRV. 

 

The aim of this study was to examine how Swedish social services and administrative courts 

constructed honour based violence (HRV) when law of mandatory care of minors is used in 

court cases. The lawsuits regarded both females and males, in the ages of 10-17 years old. We 

used a document analysis of thirteen court cases from 2016 regarding 2§ Law of mandatory 

care of minors (LVU), which is a paragraph of deficiencies in care of youths. We used the 

keyword Honour related violence when searching for court cases. We could determine that 

physical violence is constructed as legal issues when it’s explained in detail, fragmented and 

when the minor was regarded as believable to the administrative court. Psychological violence 

included the involvement of threats, threats of physical violence and threats of forced 

marriages, and was all seen as an integrated view on violence. Honour was constructed as an 

isolation of the youths, limiting their social and leisure time and the children were controlled 

by their guardians. According to social services and administrative courts, the control was not 

seen as age appropriate.  

 

Keywords: Honor based violence, Compulsory care, Law of mandatory care of minors, honor, 

violence, social services, administrative court 

Nyckelord: Hedersrelaterat våld och förtryck, HRV, tvångsomhändertagande av barn, Lag 

med bestämmelser om vård av unga, LVU, heder, våld, socialtjänsten, förvaltningsrätt 
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1. Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 
 

Hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) uppmärksammades globalt på 1990-talet bland annat 

genom Förenta Nationernas (FN) arbete (NCK 2010). FN:s generalförsamling har fastställt att 

våldsbrott mot kvinnor är en fråga om mänskliga rättigheter och att stater har en skyldighet att 

förebygga, utreda och åtala samt erbjuda skydd till utsatta (FN 1993; FN 2000). År 1999 

fastställde FN en definition: 

 

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

by traditional family ideology. Thus adultery, premarital relationships (which may or 

may not include sexual relations), rape and falling in love with an ‘inappropriate’ 

person may constitute violations of family honour.  

(FN, 1999, s.7) 

 

I FN:s definition av HRV ligger fokus på kvinnans utsatthet, hur hon kontrolleras samt att hon 

saknar rätten till sin sexualitet och begränsas i sociala sammanhang. Definitionen och 

inriktningen som fokuserar på enbart kvinnors utsatthet i hederskontexten kan bli 

problematisk om den uteslutande utgår från att kvinnor är offer och män förövare, i en 

dikotom uppdelning. Verkligheten är mer komplex än så, då både män och kvinnor kan vara 

offer och förövare. Fokus på kvinnans utsatthet har varit inriktningen för internationell och 

svensk forskning vilken bland annat återspeglas i svenska regeringens insatser (Hamednaca 

2010; Hansson 2010; Hanberger, Ghazinour & Mårald 2008). Bakom FN:s definition av HRV 

lyfts en traditionell familjeideologi fram som orsaksförklaring till HRV. Detta synsätt delas 

inte av alla. Det finns en oenighet hos politiker, forskare och professioner som arbetar med 

HRV, om begreppets definition och orsak (Hanberger, Ghazinour & Mårald 2008). Det finns 

olika positioner i forskningen som lyfter fram olika förståelser och förklaringar till våldet, där 

ett kulturellt perspektiv, ett feministiskt perspektiv och ett intersektionellt perspektiv är tre 

etablerade teoretiska positioner. Ur det kulturella perspektivet tar våldet sig uttryck i 

kulturella och värderingsmässiga skillnader. Det feministiska perspektivet kopplas till mäns 

samhälleliga överordning och är anledningen till kvinnans underläge och utsatthet. Det 

intersektionella perspektivet studerar hur kategorier som kön, klass, etnicitet och religion 

sammanvävs och tar hänsyn till en mångfald av maktrelationer på global och lokal nivå som 

en förklaring till HRV (NCK 2010:9). 

 



 

 

 

5 

I slutet på 1990-talet begicks flera mord och mordförsök i Sverige på unga kvinnor med rötter 

i mellanöstern, där förövare, vittnen och offer hänvisade till heder som motiv till brottet. Sara 

var en ung kvinna som mördades av sin familj år 1996 och väckte stor uppmärksamhet i 

offentlig debatt. Mordet satte HRV på den svenska dagordningen och skapade stora rubriker i 

svensk media som inte skett tidigare i Sverige (Eldén 2003). Ytterligare två kvinnor: Pela 

(1998) och Fadime (2002) intensifierade debatten i svensk media, men även inom politiken 

och i forskningsvärlden (Lorentzen 2008). I kölvattnet av dessa händelser satsade den svenska 

regeringen 180 miljoner kronor under åren 2003–2007 på insatser för att införa skyddat 

boende för utsatta flickor, kartläggning av problematiken, samt förebyggande insatser (NCK 

2010).  

 

Stockholm stad gjorde en kartläggning år 2007 för att uppskatta omfattningen av HRV bland 

barn och unga. Enkätundersökningen ”hedersrelaterade inskränkningar som begränsar barn, 

ungdomars och kvinnors personliga rörelsefrihet” omfattade 2300 elever i årskurs nio. 

Resultatet visade att 3 procent av pojkarna och 7 procent av flickorna levde under 

hedersrelaterade begränsningar där hot och våld förekom (Schlytter, Högdin, Ghadimi, 

Backlund & Rexvid 2009). Kartläggningen visar å ena sidan att det finns HRV-problematik i 

Sverige och att många barn är i behov av skydd och stöd från sociala myndigheter. Å andra 

sidan är forskare eniga om att det finns ett stort mörkertal över hur många barn och unga som 

är utsatta för HRV (NCK 2010). 

 

1.2 Problemformulering 
 

Hedersrelaterat våld och förtryck blev uppmärksammat i Sverige i slutet på 1990-talet och den 

svenska regeringen har sedan år 2003 infört insatser som bidragit till att synliggöra och 

legitimera HRV som ett socialt problem samt ökat kunskapsnivån hos myndigheter 

(Hanberger, Ghazinour & Mårald 2008). Den ökade kunskapsnivån har ökat medvetenheten 

hos socialtjänsten (Hamednaca 2010.) Samtidigt upplever socialtjänsten en osäkerhet i 

ärenden som berör hedersrelaterad problematik (Schlytter 2004). När ett barn far illa är det 

förvaltningsrätter som har till uppgift att ta ställning till nämnders ansökan om ett barn ska 

beredas vård enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Nämndens 

ansökan består av en barnavårdsutredning som är gjord och sammanställd av en 

socialsekreterare på socialtjänsten. Utredningen har som syfte att utreda om ett barn är i behov 

av samhällets skydd (Schlytter & Linell 2008; Friis 2003). Hedersrelaterat våld och förtryck 

saknar en enhetlig definition och är inte rättsligt reglerat i svensk domstol. Detta bidrar till 
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rättsliga utmaningar för socialtjänsten, vars utredningar utgör en central del för domstolens 

bedömningar och beslut. Utmaningen för socialsekreteraren är att fånga upp komplexiteten 

inom hedersrelaterad problematik, så det skapar rättsliga termer och blir rättsliga frågor 

(Schlytter & Linell 2008: Friis 2003). Eldén och Westerstrand (2004) menar att det finns 

brister i socialtjänstens dokumentation av en sammanhållen våldsförståelse. Det ger 

konsekvenser då det osynliggör barnets hela sammanhang och våldserfarenheter. Bristerna 

grundar sig i en fragmenterad våldsförståelse av att åtskilja olika våldsformer från varandra. 

Vidare, menar Eldén och Westerstrand (2004), att handläggare inom socialtjänsten brister i att 

uppmärksamma: psykiskt och fysiskt våld, begränsningar, hot och kontroll som varierar över 

tid och intensitet. Våldsformerna flyter samman och påverkar varandra. Tidigare forskning tar 

upp komplexiteten i det kollektiva trycket av att upprätthålla hedern, vilket gör att det kan 

finnas flera iblandade. Komplexiteten kan även innebära att en och samma person kan vara 

offer och förövare på samma gång. Forskningen belyser vikten av att uppmärksamma både 

kvinnors och mäns roller som utsatt och förövare (Schlytter & Linell 2008; Sedem & Ferrer-

Wreder 2014; Harmednaca 2010; Darvishpor 2010).  

 

Mot bakgrund av ovan, finner vi ett intresse av att synliggöra hur föreställningar av våld och 

heder konstrueras i förvaltningsrättsliga domar som gäller omhändertagande av barn enligt 2§ 

LVU. På detta sätt får vi en ökad förståelse för hur kunskapsnivån om HRV ser ut inom 

socialtjänsten, och hur socialtjänstens utredning framställs i nämndens ansökan om vård enligt 

2§ LVU. Med ett intersektionellt perspektiv vill vi komma åt komplexiteten med att 

synliggöra maktförhållanden. Perspektivet möjliggör för oss att fånga upp individernas 

livssituationer med hjälp av kategorier såsom kön, sexualitet, klass, etnicitet i relation till en 

rättslig kontext.  

 

1.3 Syfte & frågeställningar 
 

Syftet med föreliggande uppsats är att genom en dokumentanalys av rättsfall undersöka hur  

föreställningar om våld och heder konstrueras i domar där det är aktuellt med ett 

omhändertagande av barn med stöd av 2§ LVU, för att därigenom öka förståelsen för hur 

kunskapsnivån inom socialtjänsten ser ut. 

 

Hur uttrycks förvaltningsrättens och nämndens föreställningar om heder? 

Hur uttrycks förvaltningsrättens och nämndens föreställningar om våld? 
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2. Tidigare forskning  
 

I avsnittet nedan kommer vi att belysa tidigare forskning om HRV, samt hur hedersrelaterat 

våld och förtryck kommer till uttryck i familj och släkt i en svensk kontext. Valet av forskning 

grundar sig i barns utsatthet i familjekonstellationer. Vid sökning av tidigare forskning märkte 

vi att forskning ofta fokuserar på kvinnor och flickors utsatthet. Men då vi även ville 

synliggöra pojkars utsatthet valde vi att söka efter forskning som uppmärksammar pojkar och 

män i HRV-sammanhang. Vi kommer även beröra hur HRV kommer till uttryck i rättsliga 

sammanhang. Majoriteten av den valda tidigare forskning är svensk då vi vill spegla 

problematiken i en svensk kontext, med specifik inriktning på svenska rättssammanhang. Vi 

kan på så sätt komma in på svenska myndigheters förhållningssätt till det multikulturella 

samhället och hur det påverkar insatser för individer utsatta för HRV. Vi har även valt 

internationell forskning för att synliggöra HRV som ett internationellt socialt problem, och 

hur kulturella föreställningar kommer till uttryck i andra länder. 

 

2.1 Mångkulturellt samhälle – när olika värderingar och synsätt möts 
 

Siv-Britt Björktomta (2012) skriver i sin avhandling Om Patriarkat, motstånd och uppbrott – 

tjejers rörelse i sociala rum att i ett globaliserat samhälle, med en ökad migration, möts 

människor idag på ett sätt som inte tidigare var möjligt. Sverige är ett multikulturellt land, 

vilket betyder att samhället idag består av människor med varierande värderingar, normer 

samt varierande synsätt gällande familj, kön, sexualitet och religion. Sociologen Wuokko 

Knocke (1997) skriver i sin forskningsartikel Problematizing multiculturalism: Respect, 

tolerance and the limits to tolerance att multikulturismen bidrar till en komplex diskussion 

när det uppstår en paradox av frihet till kultur och mänskliga rättigheter samt jämlikhet mellan 

könen. Det skapar en tanke på vi och dem, och “de andra” anses vara oförmögna att agera 

utanför sin kultur. Kulturen begränsar och har makt över dem vilket problematiserar svensk 

lagstiftning. Tvångsäktenskap är, enligt Knocke, ett exempel på när svensk lagstiftning inte 

kan vika för kulturella olikheter och tvångsäktenskap kan inte anses vara förmildrande utan är 

ett brott mot mänskliga rättigheter (Knocke 1997:128–129).    

 

Sociologen Diana Mulinari (2004) skildrar den ”moralpanik” som uppstod i Sverige när 

begrepp som ”hedersmord” fördes in i den svenska debatten. I retoriken beskrivs Sverige som 

ett jämlikt och tolerant land och som en pionjär för mänskliga rättigheter. Mulinari menar att 

det finns en baksida av Sveriges jämställdhetsideologi och begreppet mångfald, då det 
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osynliggör verkliga maktförhållanden som finns i samhället. Åsa Eldén (1998), en av de första 

att forska om HRV i en svensk kontext, menar att det kan leda till att kulturer jämförs. Eldén 

menar att det skapar en normativ laddning och en hierarkisk position gentemot “det andra” 

och i sitt sammanhang blir något normalt eller avvikande. I linje med Mulinari (2004) 

problematiserar Aisha Gill och Avtar Brah (2014; Gill 2013) den västerländska synen på 

kultur, då kultur oftast förstås som något som endast existerar hos andra. Författarna 

problematiserar det i relation till hedersbegreppets “rasifiering” som innebär att begreppet 

associeras med minoritets- och invandrargrupper som tillskrivs bakåtsträvande, oföränderliga 

och ociviliserade stereotypa traditioner och värderingar. Konstruktionen av att tillskriva icke-

västerländska kulturer som våldsamma mot kvinnor menar Gill och Brah (2014; Gill 2013) 

bidrar till en normalisering av patriarkala strukturer. Detta innebär att kultur definieras som 

något homogent och oföränderligt, och att hedersmord konstrueras som något som sker hos 

”de andra” och drabbar ”flickor i patriarkala familjer”. Veena Meetoo och Heidi Mizra (2007) 

skriver i en forskningsartikel, att hedersrelaterat våld och förtryck är ett globalt problem och 

bör ses utifrån en migrationskontext. Meetoo och Mizra (2007) menar att HRV som ett socialt 

problem kan ses ur ett feministiskt perspektiv då det grundar sig i mäns våld mot kvinnor och 

är således en fråga om mänskliga rättigheter. Det betyder att heder som motiv för kvinnomord 

inte kan hänföras till en specifik religion, kultur eller folkgrupp (Salim 2003, ref i Meetoo & 

Mirza 2007).  

 

Eldén (1998) utgår ifrån ett svenskt domstolssammanhang och beskriver ett specifikt 

domstolsbeslut i sin artikel ”The killing seemed to be necessary” Arab cultural affiliation as a 

extenuating circumstance in a Swedish verdict. I detta fall används en arabisk mans kulturella 

tillhörighet som en förmildrande omständighet när han stod inför rätta för mordet på sin 

dotter. I domstolen jämfördes föreställningar om vilka normer som finns i ”arabisk kultur” 

och jämfördes med den ”svenska kulturen”. Domstolen dömde inte utifrån den individuella 

handlingen, utan förklarade att handlingen berodde på mannens kultur och att mannan blivit 

offer för sin egen kulturs normer och värderingar. I ett annat domstolssammanhang har Eldén 

och Jenny Westerstrand (2004) i sin artikel Heders försvarare. Den rättsliga hanteringen av 

ett hedersmord analyserat den rättsliga hanteringen av mordet på Sara i Umeå år 1996. 

Författarna problematiserar myndigheters fragmentariska förståelse av våldet, där fokus är på 

det dödliga våldet. Dödligt våld står inte för sig själv utan det finns ett före- och ett efter det 

dödliga våldet som flera samhällsinstanser idag förbiser då hela familjen blir påverkade av 
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händelsen. En konsekvens av att åtskilja det grova våldet från det lindriga våldet döljer den 

sociala och kulturella kontext i vilket våldet utövas i. 

 

Eldén och Westerstrand (2004) efterlyser en sammanhållen våldsförståelse hos myndigheter. 

Enligt författarna finns det brister i socialtjänstens dokumentation av att inte uppmärksamma 

olika våldsformer, både ”grova” och ”lindriga” former, som sträcker sig över tid och i 

varierande former. Osynliggörs barnets sammanhållna våldsverklighet redan i socialtjänstens 

utredningar, medför det svårigheter för rättsväsendet att bedöma om barnet är i behov av 

skydd och stöd i senare insatser. Tolkningsutrymmet inom straffrätten är relativt liten på 

grund av att rätten utgår från det som finns ”inom systemet” och har svårt att föra in ”ny 

kunskap”. De tolkningsargument som finns inom systemet är de traditionella rättskällorna 

som kan relatera till erfarenheter av våld. Det medför rättsliga utmaningar då det som inte kläs 

i rättsliga termer inte heller blir rättsligt giltiga frågor. Eldén & Westerstrand (2004) belyser 

vikten av att olika myndigheter samverkar och dokumenterar utifrån individens hela 

sammanhang. På så sätt kan socialtjänsten föra fram underlag och bevis som kan underlätta 

bedömningen i rättsliga sammanhang. 

 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att multikulturismen har bidragit till respekt och 

tolerans för kulturella skillnader. Samtidigt skapas det skillnader mellan ”vi” och ”dem” och 

skillnader konstrueras mellan patriarkala kulturer och svenska kulturen med sitt 

jämställdhetsideal. Våldet som sker inom familjen ska inte tillskrivas en religion, kultur eller 

folkgrupp eftersom problematiken grundas i brott mot mänskliga rättigheter. Socialtjänsten 

och andra sociala myndigheter har en viktig roll av att föra fram och synliggöra barnets 

utsatthet.  

 

2.2 Hedersrelaterat våld i familj och släkt 
 

En studie skriven av Astrid Schlytter (2004), docent i rättssociologi med huvudsakligt 

forskningsområde inom rätten, beskriver den utsatthet en del flickor med hederskulturell 

bakgrund i Sverige har hamnat i. Socialsekreterare inom socialtjänsten upplever svårigheter 

att hantera ärende som berör hedersrelaterad problematik. Svårigheten grundar sig i den 

rådande familjekonflikt, och socialtjänsten kan uppleva svårigheter med att veta om det är 

HRV-problematik eller en ”tonårskonflikt”. Det finns även en osäkerhet hos socialsekreterare 

om, och när, vårdnadshavare ska kontaktas, samt om ett ingripande från samhället sida skulle 
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leda till en bättre eller sämre situation för barnet. Osäkerheten hos socialtjänsten bottnar i 

svårigheten att kunna ställa sig objektiva och ta ställning för barnet, samt att professionen 

upplevde en saknad av tillräcklig kulturell kompetens för att hantera ärendet (Schlytter, 

2004:96). Å andra sidan problematiserar Arhe Hamednaca (2010) de sociala myndigheters 

arbete då det finns en medvetenhet om HRV-problematik men också en rädsla av att uppfattas 

som främlingsfientliga. Väljer sociala myndigheter att blunda för våldet kan det resultera i 

frånvaro av interventioner vilket kan leda till att problemet får en större acceptans och de 

utsatta lämnas själva med sina problem. 

 

I en annan studie om hedersrelaterad problematik inom familjer har Mina Sedem och Laura 

Ferrer- Wreder (2014) valt att fördjupa sig i hedersrelaterade familjekonflikter. Familjerna 

levde i Sverige under tiden problematiken uppstod. Författarna valde att intervjua 

familjemedlemmar och släkt för att på så sätt skapa förståelse för konfliktens början och hur 

konflikten upplevdes av döttrar, mödrar och fäder och andra manliga släktingar. Flickors 

pubertet var ett startskott för de flesta familjer och skapade konflikter på grund av bristande 

förståelse mellan vuxna och de unga. Respondenterna upplevde rädsla, där rädslan uttrycktes 

på olika vis. De unga kvinnornas rädsla grundades i tanken på att förlora sin familj, men även 

förlusten av sin identitet och självständighet. De kände en misstro mot familjen och hur 

familjen behandlat dem, men upplevde även en misstro mot sociala myndigheter. Flertalet av 

flickorna hade varit i kontakt med sociala myndigheter tidigare i livet och har under sin 

barndom upplevt familjehemsplaceringar och skilsmässor. Mödrar i studien upplevde rädsla 

över att förlora sina döttrar till det svenska samhället och tillämpade ytterligare kontroll av 

sina döttrar. Samtidigt upplevde mödrarna en rädsla för det våld döttrarna kunde få erfara på 

grund av det normbrytande beteende flickorna uppvisade för omgivningen. En del mödrar 

valde att skydda sina döttrar genom att själva ta emot våldet döttrarna annars hade fått ta 

emot. Fädernas rädsla bottnar i hur han som man och familjens överhuvud skulle uppfattas av 

sin omgivning. Männen uttryckte en rädsla av förlust av heder. Känsla av förödmjukelse och 

vanära kopplades till dottern, då hennes normbrytande beteende skulle dra skam över 

familjen. Sedem och Ferrer-Wreders (2014) resultat visar på komplexiteten i problematiken 

av att hela familjen drabbas och att roller som utsatt och förövare inte är förutsägbart.  

 

I en liknande studie har Björktomta (2012) intervjuat kvinnor som varit utsatta för HRV. I 

studien beskriver intervjupersonerna att de levde i traditionella värderingar där kvinnans 

sexualitet kontrolleras, att hon skulle vara oskuld, samt att det fanns ”könade praktiker” i 
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familjerna. Detta yttrade sig genom att det fanns olika roller och förväntningar samt skillnader 

i handlingsutrymmet för de olika familjemedlemmarna. Mannen hade rollen som 

familjeförsörjaren, och det var fadern, söner och manliga släktingar som upprätthöll normer 

och heder inom familjen. Heder kan ses som respekt som tillägnas en individ av 

medlemmarna i det omgivna samhället eller kollektivet. Sönerna hade rollen som faderns 

ställföreträdare, och skulle uppträda som ”mannen i huset” när fadern var borta. Hamednaca 

(2010:47) skriver att pojkar i familjen anses vara framtidens män och ska bära kulturen och 

familjens värderingar vidare. Redan i tidig ålder bär pojkarna på föräldrarnas och släktens 

förväntningar och krav och kan tvingas bevaka kvinnliga familjemedlemmar. Mehrdad 

Darvishpour (2010), sociolog och forskare inom socialt arbete, skriver om manlighet och 

heder. Darvishpour (2010) menar att familjens söner kan bli både offer och förövare på grund 

av de krav som ställs på dem att bibehålla familjens värderingar och pojkarna slits mellan de 

normer som finns i det svenska samhället och familjens normer. Björktomta (2012) skriver att 

kvinnan och flickan har rollen att ta hand om hushållsarbete och barnuppfostran. Mamman 

hade även rollen att lösa dilemman som uppstod i familjen. Det fanns också skillnad i att 

flickorna hade ett mer begränsat handlingsutrymme till skillnad från deras bröder, och där 

bröderna ofta hade till uppgift att kontrollera och begränsa sina systrar.   

 

Schlytter har tillsammans med socionomen och doktoranden Hanna Linell (2010) gjort en 

studie med syfte att förstå faktorerna för hedersrelaterad problematik i en flickas vardagliga 

liv. Studien är baserad på 37 rättsfall från Stockholm år 2006 som gällde flickor mellan 13–18 

år, där 13 av de 37 rättsfallen hade HRV-problematik. Vid analys av rättsfallen visade det sig 

att i 11 av 13 fall har flickor utsatts för fysisk misshandel såsom slag eller sparkar i ansiktet 

eller kroppen, drag i hår, spottar eller fått saker kastade på sig. Misshandeln hade pågått både 

systematisk och vid enstaka fall. Fysisk misshandel var vanligare när flickorna var yngre och i 

puberteten övergick våldet till psykisk misshandel. Det fysiska våldet beskrivs oftast vara 

utfört av pappan eller en bror, med bestraffning som syfte. När det var mamman som utsatte 

flickan för våld uppgavs syftet ofta ha varit uppfostran och i många fall beskrivs mamman har 

en aktiv roll i kontroll och begränsningar i barnets liv. Den psykiska misshandeln skedde i alla 

13 rättsfallen och utfördes primärt av mammorna men också av pappor och syskon. Flickorna 

beskriver en komplex relation till mamman då det är hon som står dottern närmast. Samtidigt 

är det modern som utövar den dagliga kontrollen, vilket gjorde att vissa av flickorna beskriver 

att de stod närmare sin pappa på grund av distansen som de fick till honom.  
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I studien av Schlytter och Linell (2010:158) fanns även en jämförande ansats mellan de 

flickor som hade HRV problematik och “vanlig” problematik. Det som skiljde grupperna åt 

var kvantiteten och kvaliteten av den psykiska och fysiska misshandeln. För barnen som var 

utsatta för HRV hade misshandeln varit mer omfattande, systematisk och under kollektiva 

former. De flickor som var utsatta för HRV hade erfarit systematisk psykisk och fysisk 

misshandel av båda sina föräldrar. I den andra gruppen hade 2 av 24 flickor blivit utsatta i 

samma utsträckning. Resultatet i studien visade att flickor utsatta för HRV levde under 

kontrollerade former både i och utanför hemmet. Flickorna var isolerade, hade inget socialt 

utrymme och upplevdes vara ensamma med sina problem. Det var en skillnad mot de flickor 

som inte levde i hedersproblematik, där flickorna istället framställdes leva allt för 

självständigt med mycket frihet och allt för frånvarande föräldrar.  

 

I Björktomtas (2012) studie berättar flickor, utsatta för HRV, att det enligt tradition var 

föräldrarna som arrangerade äktenskapet. Föräldrarna efterfrågade, både i Sverige och i 

ursprungslandet, efter tilltänkta män och ställde krav på den tilltänkta makens bakgrund. 

Äktenskapet handlade om ett allierande som finns i ett kollektivt intresse. Att flickorna var 

oskuld och inte hade något dåligt rykte om sig var betydelsefullt för familjerna som skulle 

allieras. Kvinnorna beskrev att de visste att det var totalt förbjudet med pojkvänner och sex 

innan äktenskapet, vilket ansågs vara en oskriven regel bland kvinnorna (Björktomta 

2012:149–158). Mariet Ghadimi (2007) har sin artikel undersökt föreställningar om 

oskuldsnormer bland högstadieelever under år 2002. Enligt Ghadimi fanns det ett starkt 

samband mellan religiositet och inställning till oskuldsnormer bland flickor. Oskuldsnormen 

var viktigare i familjer med religiösa värderingar och det visade sig att det fanns krav på 

flickorna att behålla sin oskuld. Schlytter (2004) förklarar att oskuldsnormer upprätthålls för 

att flickors ärbarhet kan skapa en fördelaktig förhandlingsposition vid ingående av äktenskap.  

 

Det som går att utläsa av tidigare forskning om hedersrelaterat våld och förtryck inom 

familjen och släkt visar på den komplexitet som råder i hedersrelaterad problematik. Detta 

kommer till uttryck då roller inom familjen kan skifta, hur våldet och förtrycket varierar i 

uttryck och omfattning, samt rollen som offer och förövare inte är statisk. Rädsla visar sig 

vara uttryck för komplexiteten och utsattheten. Oskuldskrav och kontroll av flickors sexualitet 

är även ett förekommande ämne hos forskare inom HRV vilket forskare menar kan kopplas 

till äktenskapets allianser.   
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3. Metod och datainsamling 
I detta kapitel beskrivs val av metod och tillvägagångssätt för insamling av studiens empiri 

som ligger till grund för undersökningen. Här presenteras även en urvalsprocess, etiska 

överväganden och arbetsfördelning.  

 

3.1 Dokumentanalys 
 

I vår studie ville vi studera socialtjänstens och förvaltningsrättens bedömningsgrunder för 

LVU- omhändertagande i ärende som berör hedersrelaterat våld och förtryck. Vi ville öka vår 

förståelse genom att studera beslutsunderlagets innehåll för att därigenom finna begrepp, 

teman och föreställningar om HRV. Val av metod motiveras med att vi ville synliggöra 

föreställningar och gränsdragningar om hur våld och heder konstrueras och kommer till 

uttryck genom en beskrivning hur barnets situation framställs i rättsfallen. Med 

dokumentanalys som metod kunde vi utläsa utlåtanden och bedömningar från både 

socialtjänst och förvaltningsrätt samt hur HRV framställs i rättsliga sammanhang. Vi kunde 

med hjälp av rättsfallen få en övergripande förståelse för problematiken än vad vi skulle med 

en intervjustudie.  

 

En kvalitativ textanalys tillämpades för att besvara våra frågeställningar, samt för att 

synliggöra hur föreställningar om hur våld och heder konstruerades i förvaltningsrättsdomar 

gällande 2§ LVU. Atkinsson & Coffey (2011:78–79) beskriver kvalitativ analys av texter som 

ett sätt att tolka empiriskt material. Det finns både för- och nackdelar med att tolka nedskrivna 

texter. Nackdelen med att använda oss av rättsfall som empiriskt material är att det är en 

sekundär källa, vilket innebär att det är material som är nedskrivit av andra personer 

(Atkinsson & Coffey 2011: 78–79). I föreliggande uppsats var vi medvetna om att vår 

användning av rättsfall som material innebär att vi tolkar det som redan är nedskrivet av andra 

professioner och har uppkommit i andra syften än i forskningssyfte. Vi var väl medvetna om 

att rättsfallen begränsar vår insyn i socialtjänstens utredningar då rättsfallen endast är 

sammanfattningar av det mest väsentliga som framkommit i rätten. Detta innebär att det är en 

begränsad del av vad som faktiskt framkom som vi har möjlighet att tolka och analysera. Då 

socialtjänstens barnutredningar står under sekretess har vi inte haft möjlighet att ta del av dem 

i vår studie vilket hade givit oss en möjlighet att ta del av socialsekreterarens subjektiva 

upplevelser av problematiken och hur socialtjänsten resonerar gällande barn utsatta för HRV.  
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Utmaningen med att använda en kvalitativ metod är att skapa mening ur en massiv mängd 

data och urskilja det som är betydelsefullt och att definiera betydelsefulla mönster (Patton ref 

i Fejes & Thornberg 2015:35). Det ställer även krav på forskaren och dennes erfarenhet, 

utbildning och kreativitet men kvalitativ forskning kan ändå generera nya förståelser och 

mänskliga insikter och erfarenheter (Fejes & Thornberg 2015: 36).  

 

Fördelen med rättsfall som empiriskt material är att tolkning och analys av texter i vår sociala 

tillvaro har betydelse för att kunna studera samhällets strukturer och diskurser samt 

samhällsfenomen (Bergström & Boréus 2012: 17). Det kan skapa en förståelse för kulturella 

värderingar och samhällsnormer som finns i vår omvärld (Widén 2015:180). En annan fördel 

med rättsfall som empiriskt material är att vi kan tolka hur språkets utformning och 

användning kommer till uttryck i förvaltningsrättens domslut. Genom detta kan vi finna 

föreställningar och gränsdragningar, och på så sätt synliggöra konstruktionen om hur våld och 

heder kommer till uttryck i förvaltningsrättens domar gällande 2§ LVU. Ytterligare en fördel 

är att det möjliggjorde för oss att på ett sätt ta del av barnutredningarna, som framställs som 

förvaltningsrättens beslutsunderlag, även om det inte skrivs ut i sin helhet. Vi var medvetna 

om att även socialsekreteraren som skrivit utredningen har gjort tolkningar utifrån den 

förförståelse och kunskap hen besitter om hedersrelaterat våld och förtryck. Det fanns även en 

medvetenhet att vår tolkning av rättsfallen utgick och förstods utifrån våra erfarenheter, 

konstruktioner och förståelse av våld och heder. Vi hade en öppenhet för vårt material genom 

att inte vara allt för teoristyrda i vår analys. I vår analys ansåg vi inte oss heller ha ”rätta 

kunskapen” om problematiken. Samtidigt var vi också medvetna om att materialet inte talar 

för sig själv utan de är först när vi gjorde våra tolkningar och satte våra analyser i relation till 

teori och tidigare forskning som våra tolkningar fick en betydelse. Hur vi valde att framställa 

vårt resultat bygger till viss del på kategoriseringar och strukturer som vi har placerade med 

utgångspunkt ifrån vår valda vetenskapsteoretiska position, samt antagande om våld och 

hedersrelaterat våld och förtryck.  

 

3.2 Urval 
 

I databasen Zeteo användes sökordet Hedersrelaterat våld och förtryck och gav oss en 

sökträff på 65 avgörande mellan åren 2012–20161. Förvaltningsrättens mål publiceras inte i 

Zeteo och för att ta del av förvaltningsrättens avgörande fick vi gå via kammarrättens mål. 

                                                 
1 Sökningen gjordes 2016-11-18. Vi är medvetna om att antalet avgörande kan ha ökat sedan vår sökning 

utfördes.  
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Kammarrätten är en andra instans vid omprövning av förvaltningsrättens beslut och på så sätt 

finner vi förvaltningsrättens avgörande som en bilaga i målen som avgörs i kammarrätten.  

 

      Figur 1.  Urvalsprocess av avgöranden 2016. 

 

När vi gjorde en avgränsning till enbart kammarrättens mål fick vi fram 59 avgöranden. Vi 

hade då ett (1) avgörande från 2012, 13 avgörande från 2013, 11 avgöranden från 2014, 14 

avgöranden från 2015 och 20 avgöranden från 2016. Mot bakgrund av detta valde vi att 

avgränsa oss till år 2016 eftersom antalet rättsfall från detta år möjliggjorde för oss att besvara 

våra frågeställningar och uppnå vårt syfte. Avgränsningen till år 2016 gjorde det möjligt att få 

svar på hur om våld och heder konstrueras i nämnders ansökan om vård enligt 2§ LVU och 

hos förvaltningsrätter idag.  

 

För att inte erhålla ett för stort material behövde vi göra en klar urvalsprocess med kriterier 

som skulle uppfyllas så att vi inte hade en för stor mängd empiriskt material (Fejes & 

Thornberg 2015: 36). Ett kriterium var att rättsfallen ska avgränsas till 2§ LVU (se förklaring 

av paragraf i kapitel 5). Avgöranden gällande §3 LVU var inte relevant i vår studie då 

paragrafen har fokus på barnets eget beteende och begränsade oss från att se omsorgssvikt i 

hemmet. 3§ LVU kan tillämpas upp till 20 års ålder men då vi ville belysa barns utsatthet 

gjorde vi en åldersmässig avgränsning med kriteriet att rättsfallen endast skulle gälla 2§ LVU 

som endast kan tillämpas på barn under 18 år fyllda (SFS 1990:52). Då vi vill synliggöra 

barns utsatthet är 3§ LVU mindre relevant då 3§ kan handla om unga vuxna (18 år – 20 år) 

utsatta för HRV. Dock visade urvalsprocessen att det år 2016 inte fanns några avgöranden 

gällande 3§ LVU med sökordet Hedersrelaterat våld och förtryck och vi behövde således inte 

välja bort rättsfall på grund av den anledningen. 

18 rättsfall 
13 rättsfall 

valda 

5 bortfall; 

Dom fastställd 

2015 

20 avgöranden 

2016 
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I 2 rättsfall av de 20 avgöranden från 2016 handlade ärendet om ersättning till offentligt 

biträde och var således inte relevant i vår uppsats. Efter denna avgränsning fick vi fram 18 

rättsfall, varav 15 stycken gällde flickor och 3 stycken rättsfall gällde pojkar. Av de rättsfall 

som vi fann utgjordes samtliga av bifall och 2§ LVU. Vi var medvetna om att avslag hade gett 

oss möjlighet att jämföra avslag och bifall. Att samtliga rättsfall berör bifall gav vissa 

begränsningar, då vi inte kunde se förvaltningsrättens bedömningar vid avslagsbeslut. 

Fördelen med enbart analysera bifall gav möjligheten till en fördjupad analys och vad som är 

avgörande i utredningarna för att barnet ska beredas vård enligt 2§ LVU. Av totalt 18 rättsfall 

som vi sökte fram berörde samtliga hedersrelaterat våld och förtryck. En annan avgränsning 

vi gjorde var att ta bort rättsfall där förvaltningsrättens dom inte avgjordes 2016, vilket 

medförde att vi till sist fick fram 13 rättsfall som stämde in i vårt målstyrda urval. Därmed 

valde vi de 13 återstående rättsfall som empiri då vi ansåg att det inte fanns en anledning att 

välja bort något av dem och att vi kunde göra en djupgående analys av de 13 resterande 

rättsfallen. 10 stycken fall gällde flickor och 3 stycken gällde pojkar. Med dessa rättsfall hade 

vi som ambition att synliggöra både flickor och pojkars utsatthet för HRV. Med detta som 

bakgrund ansåg vi att fördelningen av rättsfall av pojkar och flickor från 2016 var relevant för 

vår studie, då det speglade hur flickor respektive pojkar uppmärksammas av socialtjänsten.  

 

I de 13 utvalda rättsfallen från 2016 som var relevanta för studien är åldern på barnen mellan 

10–17 år. Rättsfall 11 berör tre bröder, den äldsta är 14 år, mellersta 8 år och den yngsta 3 år. 

Vi ansåg att rättsfallet var relevant men vi valde att fokusera på hur nämnden och 

förvaltningsrätten diskuterar den äldsta pojkens utsatthet. Vår avgränsning beror på att de dels 

på grund av ålder, och att orsak till omhändertagandet av de yngre barnen inte uppfyller våra 

kriterier. De yngre syskonen blir omhändertagna av andra anledningar än HRV.  

 

3.3 Analysmodell  
 

I en kvalitativ analys går det att rikta in sig mot att jämföra flera fall för att undersöka vad de 

har gemensamt eller vad som skiljer dem åt (Fejes & Thornberg 2015:35). Vid en 

dokumentanalys sker först en öppen kodning. Detta sker genom kodning av materialet, där 

forskare kan ställa frågor till sitt material och se på vilket sätt koder hör ihop och hur de kan 

kategoriseras. För att inte vara för låsta i syfte och frågeställningar, och allt för teori-styrd i 

vår analys, var vi öppna för vårt material i inledningen av vår analysprocess. Vi läste 
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materialet noggrant och flera gånger för att finna nya mönster. Vi kunde på så sätt finna teman 

i materialet (Thornberg & Forslund Frykedal 2015:48–51). 

 

 

     Figur 2. Analys av rättsfall. 

 

Figur 2 visar vår analysprocess. Efter urvalsprocessen valde vi att skriva ut alla rättsfall för att 

kunna koda och stryka under vad vi kom fram till i varje rättsfall. Genom att koda eller 

tematisera materialet menar Rapley (2011:277) att forskaren kan få hjälp med att finna 

mönster och kopplingar mellan olika kodningar. I vår analysprocess gjorde vi en djupgående 

läsning av samtliga rättsfall för att öka vår förståelse och få en helhetsbild av materialet. Det 

är ett sätt för forskare att bekanta sig med materialet och det sociala sammanhang den har 

producerats i. Det sammanställda materialet ska tolkas och resoneras kring i relation till 

forskningsproblemet (Boréus & Bergström 2012: 88). Efter att ha läst rättsfallen flera gånger 

och efter vår första kodning valde vi att skriva upp nyckelord på en White board för att få en 

överblick över det vi kunde utläsa i rättsfallen. På detta sätt kunde vi lättare synliggöra teman 

som kunde vara till hjälp att kunna svara på våra frågeställningar. Med en selektiv kodning 

kunde vi se vilka koder som är mest förekommande och mest frekvent i vårt material och 

därmed välja bort data som var överflödigt i förhållande till våra frågeställningar. Koderna 

kan sammanvävas och slutas samman vilket skapar övergripande kategorier (Thornberg & 

Forslund Frykedal 2015: 52–54). Efter den selektiva kodningen kunde vi slutligen skapa våra 

markörer. Markörerna vi valt ut är återkommande i rättsfallen, och flaggar för vad som var 

avgörande i nämndens och förvaltningsrättens konstruktioner av våld och heder. Markörerna 

sammanställde vi i en tabell för att tydliggöra för läsaren vad vi har fått fram i vår djupgående 

läsning av rättsfallen. Tabellen kan läsas i sin helhet i bilaga 1.  

 

3.4 Autenticitet, reliabilitet och validitet  
 

Atkinson & Coffey (2011) betonar vikten av källkritik för att studien inte ska förlora sin 

trovärdighet. Vi letade efter vad andra forskare har bidragit med och refererade till dem för att 

skapa trovärdighet i vår studie. Läsaren har på så sätt möjlighet att själv läsa och tolka vad 
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tidigare forskare har sagt. Med hjälp av tidigare forskning kunde vi i vår analys tolka både vad 

skiljer sig och vad som liknar befintlig forskning av ämnet. Vårt empiriska material är 

trovärdigt då Zeteo är en databas Linnéuniversitetet ger studenter på universitetet tillgång till 

och materialet är följaktligen autentiska.  

 

Miller och Glassner (2011:136–137) belyser att det är viktigt att vara medveten om sin roll 

som skapare av materialet. Forskaren har alltid med sig en kunskap och förförståelse in i 

processen och det påverkar hur hen uppfattar det som ses och beskrivs i materialet. Vid 

användning av textanalys som metod behövs en vetskap om att vi kan rikta ett resultat utifrån 

vår frågeställning och vårt urval av dokument (Gronmo 2004). Det betyder att forskare å ena 

sidan behöver ha en öppenhet för sitt textmaterial men å andra sidan ha frågeställningar samt 

tidigare forskning, begrepp och teori i åtanke vid läsning av materialet (Boréus & Bergström 

2012:81).  

 

Vi är medvetna om att vi som forskare har egna tankar och föreställningar om det berörda 

ämnet, som bland annat grundar sig i tidigare forskning och våra tidigare erfarenheter. Valet 

av dokumentanalys som metod påverkar också validiteten och resultatet. Med andra metoder 

skulle vårt resultat kunnat bli något annat. Vi var medvetna om vår egen roll i studiens 

utformning då vi är två kvinnliga socionomstudenter, med en viss kunskap efter sex terminer 

på socionomprogrammet och efter tidigare förvärvsarbete inom socialt arbete. Det gjorde att 

vi genom vår öppenhet mot materialet kunnat utvidga vårt perspektiv och på så sätt få fram 

resultat som vi inte hade reflekterat över innan läsning. Genom att vara just medvetna om vår 

roll i processen kunde vi undvika att reproducera stereotypa konstruktioner av vad 

hedersrelaterat våld och förtryck är och försöka förstå komplexiteten och bidra med andra 

tankar om problematiken. 

 

3.5 Etiska övervägande 
 

Föreliggande uppsats kommer utgå ifrån Vetenskapsrådets (2011) fyra forskningsetiska 

principer. De fyra principerna består av informationskravet, konfidentialitetskravet, 

samtyckeskravet och nyttjandekravet. Enligt informationskravet ska berörda parter informeras 

om att studiens syfte och metod. Konfidentialitetskravet kräver att berörda deltagare ska vara 

omöjliga att identifiera. Samtyckeskravet kräver att berörda personer ska lämna sitt samtycke 

för att medverka vilket ska kunna upphävas när som helst under studiens gång. 
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Nyttjandekravet belyser studiens nytta i förhållande till skada den kan orsaka det vill säga 

vilken nytta som måste vägas upp mot de risker studien kan medföra (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Resultaten i vår studie är inte individrelaterade, utan vårt syfte var att undersöka hur 

föreställningar om våld och heder kommer till uttryck i LVU domar och vi ansåg att det inte 

fanns behov av att informera berörda människor. Det innebär att samtyckeskravet inte kunde 

uppfyllas. Då det är barn som är involverade i LVU-ärenden är det särskilt känsligt och 

angeläget att inte kontakta berörda parter då barnen kan känna sig ytterligare utsatta. Vi ville 

värna om barns och vårdnadshavares integritet och valde av den anledningen att avidentifiera 

personerna i löpande text och i citat. Det betyder att vi kan uppnå en del av 

konfidentalitetskravet. Samtidigt är rättsfall offentliga handlingar och står vanligen inte under 

sekretess. Även om dokumenten är offentliga handlingar valde vi, att i största möjliga 

utsträckning, avidentifiera alla parter för att inte peka ut individen och inte skada deras 

integritet. För att skapa en transparens i studien och öka studiens reliabilitet, har vi valt att 

skriva ned rättsfallens målnummer i referenslistan. Detta dels för att studien inte ska tappa 

trovärdighet, men även för att läsaren själv ska ha möjlighet att se vad våra tolkningar grundar 

sig på. 

 

3.6 Arbetsfördelning 
 

Vi valde att skriva tillsammans för att underlätta språkutformning och för att båda skulle ta 

ansvar för det färdigställda arbetet. Vi delade upp läsning av tidigare forskning för att på ett 

bra sätt få ett större översikt över det forskningsläge som råder gällande HRV. Vi delade även 

upp teoriavsnittet så att båda tog större ansvar för en teori, detta för att effektivisera vårt 

arbete. Vi har dock tillsammans gått igenom texten via google-drive för att kunna ta del av 

vad den andra har skrivit och kunnat komplettera och ändra texten även om vi inte alltid 

fysiskt satt och skrev tillsammans. Rättsfallen delade vi upp till en början men tillsammans 

sammanfattade vi rättsfallen, vilket går att finna i bilaga 2. Vi har båda läst samtliga rättsfall 

för att se om det är något som vi inte uppfattat i vår första läsning och för att båda ska ta lika 

stort ansvar för det empiriska materialet. Resultat och analys skrev vi tillsammans. Texten har 

diskuterats flera gånger för att arbetet ska vara enhetligt och för att vi tillsammans kunde ta 

ansvar för hela arbetet.  
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4. Teori 
 

Nedan kommer vi att presentera vår vetenskapsteoretiska ansats, som grundar sig i våra valda 

teoretiska utgångspunkter och begrepp som vi anser vara fruktbara och relevanta att applicera 

i vår analys. Ett centralt teoretiskt begrepp som vi kommer att utgå ifrån är ”en sammanhållen 

våldsförståelse”. Vi har även valt att fördjupa oss i maktstrukturer och intersektionalitet som 

begrepp med centrala kategorier som kön, klass, etnicitet och sexualitet.  

 

4.1 Socialkonstruktivistisk ansats 
 

Föreliggande uppsats utgår ifrån en socialkonstruktivistisk ansats. Socialkonstruktivismens 

centrala utgångspunkt är språket och hur människor väljer att tolka och använda språket i det 

sociala samspelet. På detta vis konstruerar och bildar vi vår verklighet (Thomassen 2007:205). 

Lagar och regler är ett resultat av sociala processer. Den sociala ordningen är föränderlig och 

skapas och omskapas i tid och rum (Barlebo Wennerberg 2000: 57–62). Språket har på så sätt 

en skapande kraft. Hur vi använder språket och ger det ett innehåll, skapar en föreställning om 

hur verkligheten är konstruerad (Alvesson och Kärreman 2004: 104–105).  

 

För att öka förståelsen om föreställningar om HRV i LVU-domar kunde vi utifrån en 

socialkonstruktivistisk ansats blottlägga kulturella föreställningar, normer och 

gränsdragningar som framkom i rättsfallen. En socialkonstruktivistisk ansats ger oss en 

möjlighet att förstå hur verkligheten konstrueras och hur människor skapar kategorier i 

samhället (Thomassen 2007). I vår studie kunde vi förstå hur kulturella och sociala kategorier 

som våld och heder, inte är statiska, självklara. Det har inte heller oföränderliga betydelser 

och innebörder utan snarare skapas och omskapas i olika kontexter. Med vår studie ville vi 

förstå hur detta meningsskapande ser ut i ett förvaltningsrättsligt sammanhang. Detta 

sammanhang är en process och en pågående konstruktion av gränsdragningar och innebörder 

som skapas av flera aktörer i samhället.  

 

4.2 En sammanhållen våldsförståelse 
 

Eva Lundgren, professor inom sociologi med särskild inriktning mot kvinnoforskning, har 

presenterat en sammanhållen våldsförståelse som framträdde i studien Slagen dam (Lundgren 

et al. 2001). En sammanhållen våldsförståelse innebär att erfarenheter av våld bör ses utifrån 

hela sitt sammanhang och inte som åtskilda händelser. En sammanhållen våldsförståelse kan 

ses som ett kontinuum, en skala där grovt våld finns på samma skala som mindre grovt våld. 
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Detta innebär att hot, kontroll, begränsningar och verbalt, psykisk, fysiskt våld och sexuellt 

våld är handlingar som inte kan åtskiljas från varandra utan ses som delar i en helhetsbild för 

att förstå och begripliggöra barnets situation. Gränserna mellan de olika våldsformerna är 

flytande och tar färg av varandra. Gränserna tolkas och görs begripliga utifrån de sociala och 

kulturella sammanhang som den våldsutsatta och förövaren ingår och deltar i (Lundgren & 

Westerstrand 2005:492). I kontrast till en sammanhållen våldsförståelse finns en fragmenterad 

våldsförståelse vilket innebär att olika våldsformer hålls isär och åtskiljs från varandra. Det 

innebär att det skapas kategoriseringar och avvikande beteende, exempelvis när fysiskt våld 

separeras från sexuellt våld, våld mot kvinnor från hedersrelaterat våld och förtryck. 

Våldsutövare delas in i kategorier som misshandlare, våldtäktsmän eller sexuella förövare mot 

barn. På motsvarande vis separeras även våldets offer, de utsatta, från varandra (Lundgren 

2005:485). Figur 3 illustrerar hur olika våldsformer, i en sammanhållen våldsförståelse, kan 

förstås och begripliggöras. 

 

 
Figur 3. En sammanhållen våldsförståelse (Egen tolkning av Lundgren et al. 2001). 

 

Kopplat till vår studie om nämnders och förvaltningsrätters föreställningar om våld och heder, 

kan detta perspektiv synliggöra samband mellan våldets olika former och förstå barnets 

våldserfarenheter i ett sammanhang. Det som i juridisk mening definieras som relativt lindriga 

handlingar kan för det utsatta barnet vara allt annat än lindrigt (Lundgren & Westerstrand 

2005:492). 

 

4.3 Maktstrukturer, hierarkier och kategorisering av grupper 
 

Sociologen Charles Tilly (2000) skrev om samhällets beständiga ojämlikhet och hur 

kategoriseringar av människor i samhället bidrar till att grupper som erhåller en viss egenskap 

stänger ute andra grupper. Ett exempel är att gruppen kvinnor stänger ute gruppen män, 

gruppen ”vita” stänger ut gruppen ”svarta” (Tilly 2000:74). Det blir en förenkling av det 

Hedersrelaterat våld och förtryck 
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sociala livet (Tilly 2000: 96). Genusforskaren Tina Mattsson (2015) skriver att kategorisering 

och konstruerandet av motsatspar skapar över- och underordnade positioner. Mattsson anser 

att ett intersektionellt perspektiv kan belysa komplexiteten på individnivå och hur det 

förhåller sig till maktrelationer på en högre nivå. På en strukturell samhällsnivå skapas 

maktstrukturer utifrån samhällets kategorisering. Kategoriseringen utgår ifrån tankar, 

ageranden och bidrar till att ojämlikhet accepteras men samtidigt synliggörs. När samhället 

skapar kategoriseringar och hierarkier i och mellan grupper kommer det sociala arbetet att 

förhålla sig till det.  

 

Mattsson (2015:45–47) menar att, av kategoriseringar och skapandet av motsatspar uppstår 

generaliseringar av människor som tillhör en viss grupp och tillskriver hela gruppen 

stereotypa egenskaper. Egenskaper kan vara positiva och negativa men det begränsar hur 

individen blir sedd, tolkad och uppfattad av andra grupper. På grund av uppdelningar av 

grupper finns olika förväntningar på hur individen ska vara och agera. Det som 

uppmärksammas som avvikande beteende är när individen bryter mot de normer och 

förväntningar som förväntas av dem (Mattsson 2015:35). Mattsson (2015:185) skriver att den 

stereotypa och strukturella maktordningen i samhället skapas och omskapas i det sociala 

arbetet då lagar, regler och organisationskultur rekonstruerar vad som är normalt och 

avvikande. Å ena sidan ger intersektionellt perspektiv möjligheten att utmana och öka 

förståelsen för hur samhällets kategoriseringar leder till förtryck och diskriminering. Å andra 

sidan innebär inte intersektionalitet att vi ska upplösa kategorier, utan istället synliggöra 

komplexiteten, samspelet och föränderligheten i kategoriseringen. Det betyder att vi kan 

problematisera maktstrukturer och stereotyper hos nämnder och förvaltningsrätter (Mattsson 

2015:64).  

 

I texter speglas föreställningar som människor i texternas tillkomstmiljöer hyser. På så sätt 

speglar, reproducerar och ifrågasätts makt. Texter förmedlar tankar och föreställningar om 

samhällsfenomen (Bergström & Boréus 2012: 17, 20). Utan en viss förförståelse är inte en 

tolkning möjlig då vi bär på olika värderingar och uppfattningar om världen. Det är omöjligt 

att rekonstruera vad förvaltningsrätten vill säga med sin text och hur mottagare ska uppfatta 

den (Bergström & Boréus 2012: 31). Vi som författare av vår studie, behöver tolka rättsfallen 

med vetskapen att vi inte kan veta om det vi läser speglar en verklighet eller om det är 

värderingar som framhävs. Vi som författare av den här studien, har makt att förmedlar och 

reproducerar andra myndigheters föreställningar om vad HRV innebär. Myndigheter som 
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socialtjänst, men även nämnder och förvaltningsrätter har makten att fatta beslut om 

människors liv och hur HRV regleras i rättsliga sammanhang. Makt som begrepp i vår teori 

blir väsentlig för att synliggöra hur makt kommer till uttryck i vår analys av det empiriska 

materialet.  

 

4.4 Intersektionalitet- begrepp och centrala kategorier 
 

Intersektionalitet uppkom ur den feministiska teorin och teorins olika inriktningar 

(exempelvis black- feminism, queer-teori och postkolonial teori). En av de första forskarna att 

använda sig av begreppet var amerikanskan Kimberlé Crenshaw som uppmärksammade 

intersektionalitet på sent 1980-tal (Lykke 2003:48). Crenshaw (1989) menade att begreppet 

kunde tydliggöra hur svarta kvinnor i Nordamerika kunde uppleva diskriminering på grund av 

både sitt kön och sin hudfärg2. Crenshaw ansåg att svarta kvinnor osynliggjordes av 

feminismen då den feministiska teorin inte förklarade svarta kvinnors upplevda svårigheter, 

utan fokuserade på den patriarkala strukturen och hur (vita) kvinnor hade det svårare att ta sig 

in på arbetsmarknaden. De svarta kvinnorna osynliggjordes då de redan förekom på 

arbetsmarknaden och levde således inte upp till föreställningen om att kvinnor inte 

förvärvsarbetade (Crenshaw 1989:156). Begreppet intersektionalitet beskrivs som en 

skärningspunkt mellan de feministiska inriktningarna och belyser de maktstrukturer som finns 

samt hur olika kategorier vävs samman och påverkar varandra (Lykke 2003:48, 50).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Intersektionalitet, samspel mellan kategorier (Eriksson- Zetterquist & Styhre 2007:12, 

ref i Mattsson 2015: 21) 

 

Figur 4 visar komplexiteten i hur kategorierna kan vara sammanvävda, för sig själv eller 

kopplade med flera kategorier samtidigt (Mattsson 2015:21). Det visar på den komplexitet av 

                                                 
2 Crenshaw använder ordet ”race” (svenska översättningen; ras). Då vi inte anser att människor är 

uppdelade i raser kommer vi översätta ordet till hudfärg istället, vilket vi tolkar är vad Crenshaw (1989) 

menar med ”race” och ”black women”. 
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samspel mellan kategorier, som feministiska teorier inte kan fånga upp (Mattsson 2015:19). I 

figur 4 har vi valt att synliggöra kategorier inom det intersektionella perspektivet: kön, klass, 

sexualitet och etnicitet vilka Mattsson (2015) anser vara centrala kategorier. Professor i 

genusvetenskap Nina Lykke (2003) menar att kategorierna kan ge en oändlig rad av 

maktsymmetrier och att forskare står inför valet att välja ut vilka kategorier som ska 

analyseras med varandra. Det betyder att vissa kategorier kan anses vara viktigare än andra. 

Genom att argumentera för anledningen till att inkludera och exkludera kategorier anser 

Lykke att forskare kan undkomma problematiken. På så sätt uppmärksammas kategorier i en 

större omfattning än vad som tidigare gjorts (Lykke 2003:53–54). Detta kritiserades av Maria 

Carbin och Sofie Thornhill (2004:111) som menar att det är problematiskt att välja ut 

kategorier. Författarinnorna framförde sin kritik mot intersektionalitet, som de anser blir en 

tom markör som inte kan kopplas till ett specifikt problem eller till en maktförståelse. Att 

sammanväva olika kategorier kan ge oss en förklaring till olika föreställningar och fördomar 

som råder i samhället.  

 

Kön men framförallt genus är något som feminismen har fokuserat på. Kön och genus 

konstrueras av oss människor. De skillnader som finns mellan de biologiska könen har olika 

betydelser i ekonomiska och sociala sammanhang i olika samhällen (Freedman 2003:25).  

Genusbegreppet är inget statiskt utan förändras i sociala, historiska och kulturella kontexter 

och synliggör föreställningar om hur män och kvinnor ska vara och bete sig (Mattsson 

2015:49). De feministiska teorierna har synliggjort kvinnans underordnade position i 

samhället och kräver förändring i den sociala, ekonomiska och kulturella ordningen som 

skapar kvinnans underordnade position och mannens överordning (Freedman 2003:7).   

 

Sexualitet är utöver den biologiska reproduktionen och uppdelning av hetero-, bi- och 

homosexualitet ett begrepp som förklarar vad människor begär och vad som är åtråvärt i den 

sociala kontext vi befinner oss i (Mattsson 2015:65–68).  

 

Klassbegreppet är något som finns inom flera teorier. Mattsson (2015:75–80) menar att klass 

är något som konstrueras och människor betraktar sig tillhöra en viss klass. Mattsson 

fortsätter med att förklara att klass kan förstås som ekonomisk ojämlikhet och att det kan 

hjälpa oss förstå klassdynamiken i samhället och mellan människor. Människor kan känna sig 

självklara eller avvikande i olika sociala sammanhang på grund av klasstillhörighet (Mattsson 

2015:75).   
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Ytterligare ett centralt begrepp är etnicitet. Etnicitet skapar gemenskap och samhörighet inom 

grupper men innebär också att det kan konstrueras hierarkisk ordning i samhället (Mattsson 

2015:84). Mattsson (2015) gör skillnad på etnicitet och kultur även om det finns likheter med 

gemensamma värderingar, normer och identitetsskapande. Kultur är något som styr grupper 

och skapar gemensamma beteenden. Kultur kopplas inte sällan samman med religion, språk 

och nationaliteter som också hamnar under begreppet etnicitet (Mattsson 2015:85).  

 
Intersektionalitet kan hjälpa oss förstå om hur föreställningar om våld och heder kommer till 

uttryck när kategorier som kön, klass, sexualitet och etnicitet sammanvävs. Detta kan 

synliggöra komplexiteten av HRV, och sammanvävda kategorier kan ge en förståelse för hur 

nämnder och förvaltningsrätters konstruerar våld och heder. Mattsson (2015) ger tydliga 

exempel på hur kategorier vävs samman och skapar under- och överordnade 

grupptillhörigheter. En missbrukande kvinna som kategori, vävs samman med sexualitet och 

klass. Det ger föreställningen att hon på grund av sitt missbruk, antas vara från en lägre klass, 

prostituerad och/eller sexuellt utsatt. Kvinnan bryter på så sätt mot normer och föreställningar 

om hur en kvinna bör vara och agera (Mattsson 2015:134–135). Ett annat exempel är män 

som våldsförövare. När en våldsam man tillhör en viss etnicitet kategoriseras han till ”de 

andra” som inte står för ett jämställt ”vi” och ger män med invandrarbakgrund egenskap av att 

vara våldsamma mot kvinnor och barn, då de förutsätts ha en nedvärderande och problematisk 

kvinnosyn. När svenska män utför våld mot kvinnor och barn anses problemet bottna i 

individens problematik, som exempelvis missbruk eller psykisk ohälsa då män med svensk 

etnicitet som grupp inte erhåller egenskapen av att vara våldsamma (Mattsson 2015:144). 

Kvinnor med en annan etnisk bakgrund än den svenska kan anses vara utsatta och förtryckta 

av sin kultur vilket kan resultera i att samhället skapar insatser utifrån föreställningar om 

hennes utsatthet och inte utifrån hennes individuella tankar eller svårigheter (Mattsson 

2015:145–146). Föreställningar om att kvinnor med en viss etnisk bakgrund är förtryckta 

framstår tydligt när flickor med invandrarbakgrund ses som ”frigjorda” när de klär sig i linnen 

och på så sätt har frigjort sig från förtrycket de lever med vilket uppfattas som något positivt 

av omgivningen (Mattsson 2015:148).  
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5. LVU – Från utredning till beslut 

Nedan presenteras socialtjänstens arbete samt förvaltningsrättens ansvar i det rättsliga 

sammanhanget. Detta för att skapa förståelse för ärendegången från utredning till beslut i 

förvaltningsrätten inför kapitlet resultat och analys.  

 

5.1 LVU - Ett utredningsperspektiv 

Om ett barn far illa har socialtjänsten ett särskilt ansvar vid sidan av vårdnadshavaren att 

skapa trygga och goda uppväxtförhållanden för barn, 5 kap 1§ Socialtjänstlagen (SoL) 

(Lundgren, Sunesson & Thunved, 2016; Schlytter & Linell 2008:16; Friis 2005:60–61). I 

socialtjänstens arbete där åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas, detta anges i 1 

kap 2§ SoL och 1§ LVU (Lundgren, Sunesson och Thunved 2016:22). Sverige anslöt sig till 

FN:s barnkonvention år 1990, vilket är en konvention som belyser barns rättigheter. En av 

konventionens grundläggande principer är principen om barnets bästa, vilket går att läsa i 

konventionens tredje artikel. Barnets bästa är förankrad i all svensk lagstiftning som rör barn 

och belyser att i alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa alltid komma i främsta rummet. 

Konventionen belyser att barn har ett fullt och lika människovärde som vuxna människor, och 

att barn är sårbara och behöver stöd och skydd från samhället. I socialtjänstens arbete där 

åtgärder rör barn ska barnets bästa synnerligen utredas och redovisas. Socialtjänstens beslut 

ska på så sätt alltid innefatta ett barnperspektiv (Lundgren, Sunesson & Thunved 2016:22). 

Socialtjänstens arbete ska ske i nära samarbete med hemmet och ge föräldrarna och barn det 

stöd och hjälp de behöver. Ibland nås inget samförstånd och det kan uppstå en intressekonflikt 

mellan barnets behov och vårdnadshavarens intresse att tillgodose dessa. Schlytter och Linell 

(2008:20) menar att när intressekonflikter uppstår i rättssammanhang blir det en fråga om de 

olika parternas trovärdighet. Förvaltningsrätten ser till trovärdigheten hos barnet och 

föräldrarna vid beslut i LVU-mål.  

 

Socialtjänsten har en skyldighet att ingripa när ett barn misstänks fara illa och det kan bli 

aktuellt med ett tvångsomhändertagande enligt LVU (Lundgren, Sunesson & Thunved 2016). 

LVU är en tvångslagstiftning som kompletterar SoL, och kan tillämpas utan ett samtycke från 

den enskilde eller vårdnadshavare för att kunna ge den unge den vård den unge behöver. 

Beredandet av vård kan ske enligt 2§ eller 3§ i LVU. I 2§, de så kallade ”miljöfallen”, får 

vård ges till den som är under 18 år på grund av; 
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[…] fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen 

eller något annat förhållande i hemmet då det finns en påtaglig risk att den unges 

hälsa eller utveckling skadas  

(SFS 1990:52) 

 

I 3§ LVU, så kallade beteendefall, får ges till den som fyllt 18 år men inte 20 år;  

 

[…]om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas 

genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något 

annat socialt nedbrytande beteende 

(Lundgren, Sunesson och Thunved 2016:342–345)  

 

Det förekommer fall då vård med stöd av LVU behöver beredas den unge skyndsamt. I dessa 

fall kan den nämnd som socialtjänsten står under, besluta om ett omedelbart omhändertagande 

enligt 6 § LVU, vilket innebär att socialtjänsten inte behöver avvakta på ett beslut från 

förvaltningsrätten (Lundgren, Sunesson och Thunved 2016:342–345).  

 

När ett ärende som rör barn aktualiseras hos socialtjänsten har socialsekreteraren, som 

representerar en myndighet, ett ansvar att utreda barnets situation och sammanställa 

utredningen som mynnar ut till ett förslag till beslut. Förslaget lyfts upp för att få ett 

ställningstagande av nämnden (Friis 2005:67). Utredningens syfte är att ge nämnden ett 

tillförlitligt beslutsunderlag och utgöra grund för behandlingsarbete (Lundgren, Sunesson & 

Thunved 2016: 238–247). 

 

5.2 LVU – Ett domstolsperspektiv 

Förvaltningsrätten är en del av den offentliga rätten som reglerar offentliga institutioner på 

statlig och kommunal nivå. Det finns tre instanser; förvaltningsrätten, kammarrätten och 

Högsta förvaltningsdomstolen. De två sistnämnda är instanser som hanterar ärenden som 

omprövar förvaltningsrättens beslut. Förvaltningsrätten har till uppgift att ta ställning till hur 

olika statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter ska handlägga ärenden inom de 

verksamhetsområden som dessa myndigheter ansvarar över (Staaf & Zanderin 2015:28). 

 

Socialtjänstens utredningar spelar en central roll för domstolens bedömningar och beslut 

(Schlytter & Linell 2008: Friis 2003:57). Förvaltningsrättens uppgift är att ta ställning till 

nämndens ansökan om ett omhändertagande mot bakgrund av den skriftliga utredningen 

inklusive bilagor från socialtjänsten och av huvudförhandlingen med parterna, deras ombud 
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och socialtjänsten (Schlytter & Linell 2008:18). Innehållet i nämndens ansökan om vård enligt 

LVU regleras i 4 § LVU vilket fastslår att ansökan ska innehålla: en redogörelse för den 

unges förhållanden, de omständigheter som utgör grund för att den unge behöver beredas 

vård, tidigare vidtagna åtgärder och den vård som socialnämnden avser att anordna. 

Nämndens beslut fokuserar på frågan om vad som är den behövliga vården för den unge och 

förvaltningsrättens beslut avser frågan om de juridiska förutsättningarna för vård enligt LVU 

är uppfyllda utifrån lagens rekvisit (Friis 2003:16). 

 

Hedersrelaterat våld och förtryck är relativt nyligen erkänt som en social problematik i 

Sverige. Detta medför att socialtjänsten och domstolen har otillräckliga riktlinjer och metoder 

att följa i sitt arbete angående HRV (Schlytter & Linell 2008:30). HRV är framförallt fokus på 

hemförhållanden och vårdnadshavarens relation till den unge där 2§ LVU blir 

relevant. Rekvisiten: fysisk misshandel, psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i 

omsorgen eller annat förhållande i hemmet innefattar att det ska vara en påtaglig risk för 

skada. Det ska gå att konstatera att risken för skada har en sådan inverkan på barnets hälsa 

eller utveckling att barnet har ett tydligt vårdbehov. Det ska vara konkreta omständigheter 

som talar för risk för skada, subjektiva antagande som samhällsvärderingar- eller inställningar 

i trosfrågor, får inte läggas till grund för ett vårdingripande. Uttrycket ”hälsa eller utveckling” 

innefattar att på grund av brister i hemmiljön riskerar ett barn att få sin fysiska eller psykiska 

hälsa eller sociala utveckling skadad (Lundgren, Sunesson & Thunved 2016:343). 

 

Fysisk misshandel innebär fysiskt våld och att ett barn av någon annan orsakas smärta, 

kroppsskada, sjukdom eller blir försatt av vanmakt eller liknande tillstånd. Varje form av 

kroppslig bestraffning räknas som fysiskt våld (Schlytter & Linell 2008:27) Även en ringa 

grad av misshandel kan vara en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling, om det 

inte är fråga om en överilad handling. Vid allvarlig misshandel, bör den unge regelmässigt 

beredas vård utanför hemmet, i varje fall över en tid (Lundgren, Sunesson & Thunved 

2016:343). 

 

Psykisk misshandel innebär att ett barn utsätts systematiskt under en lång tid av 

nedvärderande omdömen, nedbrytande behandling eller avsiktligt känslomässigt lidande. Det 

kan också vara hån, orimliga krav, isolering, utfrysning (Schlytter & Linell 2008:27). Psykisk 

misshandel handlar inte om enskilda händelser utan är ett systematiskt lidande på grund av 

kränkningar, nedvärderingar och terrorisering (Lundgren, Sunesson & Thunved 2016:344). 
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Otillbörligt utnyttjande innebär i första hand att någon av föräldrarna utnyttja barnet sexuellt 

eller i pornografiskt syfte. Det kan innebära att barnet tvingas göra ett alltför ansträngande 

kroppsarbete eller få för stort självständigt ansvar för föräldrar eller syskon så att det finns en 

påtaglig risk för skada för barnets hälsa eller utveckling (Lundgren, Sunesson & Thunved 

2016:344; Schlytter & Linell 2008:29). 

 

Brister i omsorgen innefattar situationer när barnet utsätts för vanvård och kan handla om när 

barnet allvarligt missköts i fråga om hygien, kläder eller mat. Det kan innebära att föräldrarna 

inte ser till att barnet får lämplig sjukvård eller behandling. Det kan också innebära att barnets 

grundläggande behov av exempelvis känslomässig trygghet, uppmärksamhet, vägledning, 

fostran och stimulans inte tillgodoses och uteblir under en lång tid. Det kan handla om 

föräldrarnas djupgående konflikter där barnet kommer mitt emellan eller inte kan tillförsäkras 

en trygg uppväxtmiljö och att barnets hälsa eller utveckling risker att skadas (Lundgren, 

Sunesson & Thunved 2016:344; Schlytter & Linell 2008:28). 

 

Något annat förhållande i hemmet innebär att missförhållande i hemmet inte i första hand 

beror på vårdnadshavaren själv utan kan gälla en sambo till hen. Det kan handla om ett 

förhållande när föräldern inte knyter an till sitt barn eller lever i en sjuklig symbios med 

barnet. ”Hemmet” har en abstrakt betydelse, då det kan avse bostaden men också andra 

situationer då barnet direkt eller indirekt står under vårdnadshavaren eller annan fostrares 

inflytande. LVU ska tillämpas även om barnet befinner sig i ett annat hem än där den unge 

stadigvarande vistas (Lundgren, Sunesson & Thunved, 2016:344) 

 

6. Resultat och Analys 
 

Nedan kommer vi att presentera resultat och analys. Vi kommer börja med en 

materialbeskrivning för att förklara vårt material för läsaren inför vår kommande analys. I vår 

analys har vi valt att dela upp hur föreställningar om våld och heder kommer till uttryck i 

rättsfallen för att därigenom få svar på våra ställda frågeställningar, detta genom att koppla 

vår analys till tidigare forskning och vald teori.  

 

6.1 Materialbeskrivning  
 

Den sökande parten i förvaltningsrätten är en kommunal nämnd och benämns olika beroende 

på hur kommunen är organiserad (exempelvis socialnämnden, arbete och välfärd och 
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stadsnämnden). Det är socialtjänsten i kommunen som skriver barnutredningar och framför 

till nämnden som blir den sökande parten i förvaltningsrättsliga mål. I vår studie benämner vi 

den sökande parten för endast ”nämnden” för att uppnå en enhetlig läsning. Vid citat är 

namnen utbytta mot pronomen som exempelvis ”flickan” och ”pojken” för att inte benämna 

barn eller vårdnadshavare vid deras namn.  

 

I samtliga 13 fall bifalls nämndens ansökan om 1 och 2§§ LVU. Det gör att vi inte kan 

jämföra bifall och avslag, men samtidigt ger det oss ett resultat. Då förvaltningsrätten bifaller 

ett tvångsomhändertagande med stöd av 1 och 2§§ LVU tolkar vi det som att myndigheter 

anser att HRV är ett legitimt socialt problem och att socialtjänsten anser att det finns behov av 

att tillämpa 6§ LVU när det framkommer att barnet är utsatt för hedersrelaterat våld och 

förtryck.  

 

I 11 av 13 fall samtycker barnet till den planerade vård som nämnden har föreslagit. I två fall, 

fall 4 och fall 7, har barnet tagit tillbaka sin berättelse och samtycker inte längre till vården. 

Vårdnadshavare i samtliga 13 fall motsäger sig till vård utanför hemmet.  

 

I fall 1–10 berör rättsfallen endast flickor och i fall 11, 12 och 13 berör rättsfallen endast 

pojkar. Vi valde att dela upp rättsfallen utifrån kön, och att placera dem efter varandra i vår 

analys, detta för att underlätta för läsaren när vi i löpande text refererar till fallen.   

 

6.2 Föreställningar om våld och heder 
 

I avsnittet nedan kommer vi belysa hur förvaltningsrättens och nämndens föreställningar om 

våld och heder kommer till uttryck med hjälp av tidigare forskning och teoriavsnitt.  

 

6.2.1 Våldets systematik 
 

I nämnders och förvaltningsrätters beskrivningar av de ungas situation framträder våld som ett 

systematiskt inslag. Analysen av det empiriska materialet, visar att förvaltningsrätten och 

nämndens konstruktioner av våld präglas av ett åtskiljande av våld i nära relationer, samt 

hedersrelaterat våld och förtryck. Trots det, visar även analysen att förvaltningsrätters och 

nämnders föreställningar av våld är kontextbundet och bör ses i sitt sammanhang. 
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Vid analys av rättsfallen framkommer en tendens att föreställningar om våld i nära relationer 

separeras från föreställningar om hedersrelaterat våld och förtryck. Det kommer till uttryck i 

fall 7; 

 

Systematiskt kränkande, fysiskt och psykisk misshandel samt ett hedersrelaterat 

förtryck inom familjen som pågått under en längre tid, vilket påtagligt riskera att 

skada flickans hälsa och utveckling.  

(Fall 7, s.3)  

 

Nämnden menar att våldet har skett över tid, och har inslag av fysiskt och psykiskt våld. Trots 

det särskiljer nämnden det hedersrelaterade förtrycket som egen aspekt av våldet. Ett annat 

exempel på ”åtskiljandes diskurs” kommer till uttryck i fall 3. Nämndens föreställningar om 

det våld som förekommit mot flickan ” […] är ett omfattande familjevåld men även ett 

hedersrelaterat förtryck” (fall 3, s.5). Här särskiljer nämnden våldsformerna. Det fysiska 

våldet innefattar familjevåld, och hedersrelaterat förtryck innebär psykiskt våld. I linje med 

Schlytter (2004) synliggör vi den osäkerhet socialtjänsten upplever när det kommer till 

hedersrelaterat våld. Osäkerheten grundar sig inte i socialtjänstens förståelse av det fysiska 

våldet utan i det hedersrelaterade förtryck som tillskrivs annat än ett familjevåld. Enligt Eldén 

och Westerstrand (2004) kan det bero på att de erfarenheter av våld som barnet utsätts för inte 

kan relateras till de tolkningsargument som finns ”inom systemet”, våld i nära relationer. 

Kategorisering kan ge vinster av att synliggöra en viss typ av våld och på detta sätt föra in ny 

kunskap och klä erfarenheter av våld i rättsliga termer. Enligt Mattsson (2015) kan 

kategoriseringen ge konsekvenser då det konstrueras skillnader mellan olika våldsformer. I 

likhet med Tilly (2000) visar kategorisering på samhällets beständiga ojämlikhet. 

Hedersrelaterat våld och förtryck särskiljs från våld i nära relationer. På grund av 

gränsdragningar mellan våldsformer konstrueras det hedersrelaterade våldet som en våldsform 

som utövas av grupper med en annan etnicitet än den svenska (Mattsson 2015). 

 

Förvaltningsrättens bedömning i fall 13 är ett uttryck för hur våld konstrueras utifrån sitt 

sammanhang;  

” […] ...modern systematiskt och i en hedersrelaterad kontext har utsatt pojken för 

fysisk misshandel samt psykisk misshandel.”  

      

     (Fall 13, s.11).  
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Ett liknande exempel finns i fall 8;  

 

Med hänsyn till det anförda bedömer förvaltningsrätten att utredningen ger stöd för 

att flickan lever i en hederskultur och att hennes uppgifter om hot, våld och kontroll 

måste ses ur det sammanhanget.  

(Fall 8, s.9)  

 

Resultatet ligger i linje med Lundgren och Westerstrands (2005) studie, som visar att 

hedersrelaterat våld och förtryck konstrueras som våld när det sker i sitt sammanhang. 

Förvaltningsrätten och nämnden eftersträvar att uppnå en sammanhållen våldsupplevelse 

genom att tolka och begripliggöra våldet utifrån de sociala och kulturella sammanhang som de 

våldsutsatta deltar och ingår i.  

 

6.2.2 Fysiskt våld 
 

I vår analys av rättsfallen framkommer det att barn har varit utsatta för fysiskt våld, fått 

bevittna eller/och riskerar att bevittna fysiskt våld. Fysisk misshandel beskrivs som slag med 

eller utan tillhyggen eller sparkar, och ska ske över tid eller som en enskild handling. 

Nämnder och förvaltningsrätter visar skilda synsätt av det fysiska våldet och om det uppfyller 

rekvisiten för fysisk misshandel. Det ställer krav på att nämndens utredning ska redogöra för 

det fysiska våldet. I två fall redogör nämnden att barnet har varit utsatt för fysiskt våld men 

förvaltningsrätten anser att fysisk misshandel inte kan läggas till grund för vård enligt 2§ 

LVU. Ett exempel finns i fall 6. Förvaltningsrätten anser att nämndens utredning är 

detaljfattig och innehållslös;  

 

Nämnden har inte lämnat några detaljer kring den påstådda misshandeln utan 

nämnden har endast redovisat egna slutsatser av flickans berättelse. Av nämndens 

utredning går det t.ex. inte utläsa på vilket sätt, när eller hur ofta misshandeln av 

flickan ska ägt rum. 

(Fall 6, s. 5) 

 

I fall 6 efterfrågar förvaltningsrätten en sammanhållen och utförlig våldsförståelse av den 

fysiska misshandeln. Trots detta fragmentiserar förvaltningsrätten det fysiska våldet genom att 

de skiljer fysiskt våld mot annat våld. Nämnden har emellertid låtit fysiskt våld står för sig 

själv för egen tolkning. Citatet synliggör förvaltningsrättens krav på att nämndens utredning 

behöver innehålla en utförlig redogörelse av det fysiska våldet. I likhet med Eldén och 
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Westerstrand (2004) är det väsentligt att socialtjänstens dokumentation uppmärksammar olika 

former av våld och hur våldet varierar över tid. I fall 6 blottläggs en bristande kunskap hos 

socialtjänsten och sökande nämnd. Förvaltningsrättens bedömning går i linje med Friis (2003) 

som menar att förvaltningsrätten fokuserar på om de juridiska förutsättningarna är uppfyllda 

utifrån lagens rekvisit. Detta för att det fysiska våldet ska konstrueras som legitimt i juridisk 

mening. Detta betonar myndigheters skilda arbetsuppgifter, och att nämnden arbetar utifrån 

barnets behov och därmed har en mer sammanhållen våldsförståelse av barnets hela situation. 

Det blir en kontrasts till förvaltningsrättens bedömning som utgår ifrån en mer fragmentarisk 

våldsförståelse och åtskiljer våldet så det kan kläs i rättsliga termer.  

 

I fall 13 har nämnden anfört en detaljerad redogörelse av barnets uppfattning av händelser och 

situationer när den fysiska misshandeln har förekommit. Mot bakgrund av att barnet redogjort 

för sina erfarenheter för flera olika myndighetspersoner, samt hållit fast vid sin berättelse 

under en längre tid visar också analysen att barnets trovärdighet stärks och att våldet 

konstrueras som illegitimt och allvarligt. Förvaltningsrätten konstaterar att pojken har 

vidhållit sina uppgifter och redogjort samma uppgifter till flera myndigheter. Citatet nedan ger 

exempel på vad förvaltningsrätten eftersöker vid bedömning av fysiskt våld; 

 

Han har på ett sammanhängande, detaljerat och nyanserat sätt lämnat uppgifter om 

missförhållande i hemmet. Han har exempelvis berättat om när och hur mamma 

senast slog honom, vad upprinnelsen till händelsen var samt att ha därefter inte har 

utsatts för fysiskt våld av sin mor. Inga motsägelser eller överdrifter har påtalats i 

hans berättelse.  

(Fall 13, s.12) 

 

Trovärdigheten i barnets redogörelse är ett sätt för förvaltningsrätten att bedöma om fysiska 

våldet uppfyller rekvisiten för fysiskt våld i LVU:s mening. Det ställer krav på barnets 

berättelse, samt på hur socialtjänsten hanterar ärendet och hur det fysiska våldet framställs i 

utredningen. Det är de enskilda våldshändelserna som måste beskrivas detaljerat för att 

förvaltningsrätten ska anse att de har skett, och för att det ska få legitimitet i det rättsliga 

sammanhanget.  

 

Det fysiska våldet kan stärkas och illegitimeras om det kan stödjas av referenter i nämndens 

utredning. I fall 8 finns stöd av ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, som 

bekräftar med ett utlåtande att flickan lever i hedersrelaterat våld och förtryck: ” […] flickan 
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kommer ifrån ett samhälle där flickor och kvinnor är beroende av kollektivet för sin 

överlevnad” (fall 8, s. 7). Här synliggörs föreställningen om att familjer med en viss etnicitet 

som inte tillskrivs en svensk får en betydelse och negativa egenskaper som inte är förenligt 

med vad som anses vara normen i det svenska samhället. Referenter tilldelas makt då deras 

yttranden definiera hedersrelaterat våld och förtryck och får på så sätt en maktställning i 

nämndens utredning.  

 

Utlåtanden från referenter, kan ge stöd i frågan om fysiskt våld ligger till grund för om vård 

ska beredas med stöd av LVU. Det underlättar för förvaltningsrätter, när de gör sin 

bedömning angående fysisk misshandel. Exempel på referenter i analysen är: läkare, 

psykologer och skolpersonal vars utlåtande kan ha en avgörande betydelse i 

förvaltningsrättens bedömning om fysiskt våld har förekommit eller inte. I fall 3 har nämnden 

använt referenter i utredningen och stärker flickans berättelse om det fysiska våld hon har 

upplevt; 

 
[…] att flickan har ostridigt uppvisat skador, som också har dokumenterats, och att 

familjehemmet har beskrivit ett beteende som står i god överrensstämmelse med 

flickans beskrivning av hemförhållandena och tämligen skarp kontrast till pappans 

beskrivning av hennes beteende i hemmet.  

(Fall 3, s.7)  

 

Detta visar en maktobalans som uppstår mellan myndigheter och vårdnadshavare. 

Vårdnadshavare får en svagare position av att referenter stärker flickans berättelser och bidrar 

till att vårdnadshavarnas redogörelser inte anses trovärdiga. Det framkommer även att det 

finns en maktobalans mellan myndigheter och det enskilda barnet (Mattsson 2015; Schlytter 

& Linell, 2010; Tilly, 2000). Förvaltningsrätten ställer krav på barnet och att barnet ska anses 

vara trovärdigt i sin redogörelse för att det på så sätt ska bli rättsliga frågor.  

 

Maktobalansen mellan myndigheter blir även tydlig i fall 6. Förvaltningsrätten gör en 

intressant åtskillnad i myndigheters trovärdighet. I fall 6 kommer detta till uttryck när 

förvaltningsrätten anser ” […] att nämnden har dragit alltför långtgående slutsatser av en 

lärares tolkningar och gissningar av situationen” (fall 6, s.5) samt att;  
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”Inte heller vid läkarundersökningen har det kommit fram något bevis att flickan 

utsatts för fysisk misshandel, eftersom hon vid undersökningen inte haft några ärr eller 

synliga skador på kroppen” 

 (Fall 6, s.5).  

 

Här framträder en maktobalans mellan myndigheter. Förvaltningsrätten anser att nämndens 

utredning grundar sig på en intuition, och i juridiska termer har det på så sätt inte hänt. 

Läkarundersökningen tillskrivs en högre status och trovärdighet. Läkarundersökningen 

”bevisar” att det fysiska våldet inte har ägt rum då det inte finns synliga skador. Det synliggör 

förvaltningsrättens konstruktion av våld, då det kräver synliga skador på kroppen.    

 

6.2.3 Psykiskt våld 
 

I analys av det empiriska materialet har nämnder och förvaltningsrätter gjort bedömningen att 

barnen i samtliga fall har varit utsatta för psykisk misshandel. Psykisk misshandel beskrivs 

innefatta: kontroll, begränsningar, kränkningar, hot och verbala skällsord. Att bevittna 

psykiskt och fysiskt våld anses vara psykisk misshandel i LVU:s mening. Förvaltningsrätten 

och nämnden ser psykiskt våld utifrån en sammanhållen våldsförståelse. Våldet konstrueras 

som en process och som ett systematiskt inslag i barnens liv. Det blir en kontrast till 

föreställningar om det fysiska våldet där förvaltningsrätten utgår från en mer fragmenterad 

våldsförståelse, där enskilda händelser ska vara detaljerat redovisade.  

 

Förvaltningsrätter och nämnder konstruerar begränsningar som psykisk misshandel när det 

inte anses vara förenligt med barnets ålder och mognad. Ett exempel på det kommer till 

uttryck i fall 10; 

 
Begränsningar har inneburit kränkningar i form av att vårdnadshavarna begränsat 

hennes möjligheter bl.a. till adekvat socialt umgänge och fritidsaktiviteter. Hon har 

inte fått lov att ha kontakt eller umgås med pojkar. Hon har blivit kontrollerad i 

samband med att hon åkt hem från skolan då vårdnadshavarna klockat henne och 

kontrollerat den tid det tagit för henne att komma hem från skolan.  

(Fall 10, s.8) 

 

Begräsningar konstrueras till en våldsform när bedömningen görs att barnet inte får leva som 

andra i sin ålder och på sätt bryter mot föreställningar om hur barn i vissa åldrar ska leva. I 

detta sammanhang konstrueras begränsningarna som en kränkning och att barnet inte får vara 
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en person i sin egen rätt. Förvaltningsrättens och nämndens föreställningar av kontroll och 

begränsningar konstrueras som en våldsform när de tillskrivs hedersrelaterat våld och 

förtryck. Detta kommer till uttryck i fall 9; 

 

De begränsningar i flickans levnadssätt som hon beskrivit i utredningen är sådana som 

typiskt sätt utgör ett hedersrelaterat förtryck.  Flickans egen vilja har frånkänts betydelse 

av vårdnadshavaren och flickan har förvägrats möjligheten att vara en person i sin egen 

rätt. […] Flickan har beskrivit hur hon kallats för nedsättande begrepp och kränkande 

tillmälen och att hon utsatts för dessa kränkningar under en lång tid  

(Fall 9, s.8).  

 

Fall 11 och fall 12 skiljer sig från de resterande rättsfallen. Förvaltningsrätten och nämnden 

anser att psykisk misshandel även innebär situationer där barnet inte själv utsätts för våld mot 

den egna kroppen, utan inkluderar de situationer då barnen exponeras för våld mot en annan 

person. Att barnet tvingas bevittna våld är alltså tillräckligt för att rätten ska betrakta barnet 

som våldsutsatt. Ett exempel finns i fall 11; 

 

Att bevittna våld, hot och kränkningar av sin moder och sina syskon måste, trots 

att våldet och hotet inte riktar sig direkt mot pojkarna, anses utgöra psykisk 

misshandel.  

(Fall 11, s.6) 

 

Här går det att utläsa att förvaltningsrätten och nämnden har en sammanhållen våldsförståelse. 

En sammanhållen våldsförståelse kan här underlätta när förvaltningsrätten ska bedöma 

barnets skyddsbehov. Våldsformerna ses som flytande och påverkar varandra och kan på så 

sätt inte ses som åtskilda händelser då det psykiska våldet konstrueras som en 

sammanvävning. Våld ses utifrån ett kontinuum, och likt en process som sker systematiskt 

över tid och bryter ner barnet. Resultatet visar att pojkars våldsutsatthet uppmärksammas av 

nämnden och förvaltningsrätten, i likhet med Sedem och Wreder-Ferrers (2014; Harmenaca, 

2010; Darvishpour, 2010) forskning som uppmärksammar komplexiteten i pojkars utsatthet. 

 

I vår empiriska analys visar det sig att förvaltningsrätter och nämnder konstruerar våld utifrån 

en sammanhållen våldsförståelse där rädsla, hot och hot om våld ses utifrån ett kontinuum 

samt ett sätt att begripliggöra våldet i sitt sammanhang. I fall 8 kommer förvaltningsrättens 

och nämndens föreställningar om våld till uttryck;  
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Vid en samlad bedömning finner förvaltningsrätten att de uppgifter om våld, hot 

om våld och hot om att föras bort som riktats mot flickan inneburit att hon utsatts 

för fysisk och psykisk misshandel i LVU:s mening.  

(Fall 8, s.9) 

 

Här är det tydligt att våld, hot om våld och hot om att frihetsberövas räknas som våld när det 

sätts i sitt sammanhang. Det kan ses som ett kontinuumperspektiv av våld och en 

sammanhållen våldsförståelse. Samtidigt är det en fragmentiserad förståelse, det vill säga att 

våld uppfyller rekvisitet fysisk misshandel och hot om våld och hot om att frihetsberövas 

uppfyller rekvisitet psykisk misshandel när rätten dömer till LVU. Detta visar på 

verklighetens komplexitet och ambivalenta konstruktion av våld.  

 

I förvaltningsrättens bedömningar finner vi att barnets upplevda rädsla ses som en aspekt av 

psykiskt våld. Här synliggörs förvaltningsrättens och nämndens föreställningar om vad 

upplevd rädsla innebär och om våldets trovärdighet. Det visar sig i fall 13; ”Förvaltningsrätten 

har härvid särskilt beaktat pojkens rädsla för att återvända hem […]” (fall 13, s.13). Det går 

även att utläsa i fall 1; 

 

Med hänsyn till vad flickan har berättat om sin hemsituation och omständigheten 

att hon upplever en konkret rädsla för att bli utsatt för våld och annan kränkande 

behandling bedömer förvaltningsrätten att det finns en påtaglig risk för flickans 

hälsa och utveckling skadas på grund av brister i omsorgen.   

(Fall 1, s.8).   

 

Detta kan tolkas i linje med Lundgren och Westerstrands (2005) sammanhållna 

våldsförståelse. Barnens upplevda rädsla ses som en sammanvävning av barnens olika 

våldsupplevelse och på detta sätt konstrueras förvaltningsrättens föreställningar av våld 

utifrån en sammanhållen våldsförståelse. Rädslan som Sedem och Ferrer –Wreder (2015) tar 

upp i sin studie, kan även vi utläsa i vår analys av rättsfallen. I rättsfallen ger upplevd rädsla 

och ambivalens hos barnet stöd i förvaltningsrättens uppfattning av barnets utsatthet i en 

hedersrelaterad kontext. I fall 7 har flickan tagit tillbaka sina uppgifter som hon först lämnat 

till socialtjänsten. Nämnden och förvaltningsrätten menar att flickans ålder är en faktor till 

tillbakadragandet. Flickans låga ålder betyder att hon inte kan ha kunskapen om 

konsekvenserna vad hennes uppgifter skulle ha för betydelse för flickan och hennes familj; 
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Det är emellertid i mål med hedersrelaterad problematik inte ovanligt att den unga 

ändrar eller tar tillbaka sina uppgifter under ärendets gång. Förvaltningsrätten kan 

konstatera att Flickan under utredningen haft nätkontakt med en vän som grälat på 

henne och informerat henne om vad familjen ansett om vad hon gjort. Genom vad 

som framkommit om detta samtal är det inte osannolikt att hon därigenom 

påverkats att ta tillbaka sina uppgifter.  

(Fall 7, s.7) 

 

Citatet kan återigen kopplas till Sedem och Ferrer –Wreders (2015) studie som belyser den 

ambivalens barn upplever, när rädslan för att förlora familjen kontrar rädslan av att gå tillbaka 

till en våldsmiljö de tidigare har upplevt.  

 

6.2.4 Makt, kontroll och begränsningar av frihet 
 

Det som tydligt framställs i vår analys av det empiriska materialet är att nämnder och 

förvaltningsrätter anser att barnen och de unga är kontrollerade och begränsade av sina 

vårdnadshavare eller av nära familj/släktingar. Kontroll och begränsningar bedöms i 

förhållande till barnets ålder. Social kontroll och inskränkningar av frihet och 

självbestämmande utgör en central del i rättens konstruktion av heder. Ett exempel finns i fall 

5; 

[…] flickan har begränsats på ett sätt som inte är förenligt med hennes ålder och 

mognad och hon har utsatts för hot då hon inte underkastat sig familjens regler. Det 

finns en stark hotbild mot flickan från familjen. 

(Fall 5, s. 3). 

 

Kontroll och begränsningar beskrivs som något som sker i hemmet men även till viss del i 

skolan som har reagerat på de begräsningar de uppfattar att barnen lever med. I fall 9 beskrivs 

flickans begränsningar i att fadern inte låter henne se på tv, film eller ha tillgång till sociala 

medier (fall 9, s. 7).  

 

I fall 10 har nämndens utredning åskådliggjort att flickan lever i en hederskontext på grund av 

den kontroll hon utsätts för. Förvaltningsrätten tolkar nämndens utredning; ”Av utredningen 

framgår att Flickan lever i en hederskontext och hon har bl.a. utsatts för stark kontroll” (fall 

10, s. 3). Flickan har kontrollerats genom att klockas till och från skolan (fall 10, s. 8). I fall 

13 tydliggör nämnden sin föreställning om att pojken lever i en hedersrelaterad kontext och 

kopplar det till de begränsningar pojken upplever. Nämnden menar att pojken har begränsats 
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socialt och klockas till och från skolan av sin mor (fall 13, s. 3–4). I fall 13 finns det flera 

exempel på hur kontroll och begränsningar konstrueras i en hedersrelaterad kontext. Detta 

genom att pojken inte får leva som andra ungdomar i sin ålder. Modern utövar kontrollen för 

att pojken inte ska bryta hedersnormer; 

 

Vidare har den psykiska misshandeln utövats i en hedersrelaterad kontext där Pojken 

har levt i en kontrollerad värld utan tillgång till kamrater, flickvän och 

fritidssysselsättning, med ett ständigt hängande hot över sig om han bryter mot 

hederskontextens normer  

(Fall 13, s. 4)  

 

Begränsningar konstrueras på flera olika sätt och i rättsfallen radas de upp för att på så sätt ge 

en tydlig bild på omfattningen och vidden av kontrollen den unge är utsatt för i hemmet, i 

skola och i det sociala livet. Nämnden i fall 1 menar att flickan är socialt begränsad och 

”behöver få en meningsfull sysselsättning, ett socialt liv och i växande grad kunna fatta egna 

beslut kring sin person” (fall 1, s. 3). Flickan i fall 1 har berättat för socialtjänsten att hennes 

mamma övervakar henne och att hon inte alltid vet vilka regler som gäller då modern ständigt 

ändrar dem (fall 1: s. 5);  

 
Föräldrarna tänker på familjens heder och har varit noga med att hon inte får göra 

saker som drar skam över familjen. Hon får inte umgås med killar eller vara ute 

själv efter skoltid. Föräldrarna har också åsikter om hennes kläder  

(Fall 1: s. 5).  

 

Här används hedersbegreppet i samband med just kontrollen av dottern. Kontrollen, som 

underförstått även handlar om kontroll av dotterns sexualitet, det vill säga att hon inte får 

träffa pojkar. Det är dottern som är ansvarig för familjens heder och modern kontrollerar att 

flickan inte bryter mot familjens uppsatta regler. Det är flickan, som genom sin klädsel och 

sitt umgänge, anses kunna skada familjens heder. Nämnden menar att heder är det som gör att 

familjen kontrollerar och begränsar flickan, då hennes utsatthet är till följd av ställda krav. 

Hennes beteende är väsentligt för föräldrarna och deras syn på heder. Förvaltningsrätten 

menar att föräldrarnas förklaring av att bestraffning av flickan endast handlar om hennes eget 

beteende kan ”indirekt antas i termer av heder” (fall 1, s.7). Flickan i fall 10 kontrolleras i sin 

sexualitet då nämnden menar att vårdnadshavarna har krävt att flickan inte få visa sin kropp 

under simundervisning och hon måste ha sjal och heltäckande kläder (fall 10, s. 4). 
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Kontroll av barnens sexualitet går även att utläsa i åtskilliga fall. I fall 9 har fadern 

kontrollerat flickans umgänge, skola, fritid och litteratur men även hennes utseende. Fadern 

tillåter inte att flickan använder smink, och hänvisar till sin tro som han anser berättigar den 

kontroll han praktiserar (fall 9, s. 3–4). Förvaltningsrätten menar att flickan inte få använda 

parfymerad deodorant eller smink, att fadern kontrollerar hennes telefon och skolväska samt 

raderar bilder han inte tycker om (fall 9, s. 7). Detta kan kopplas till en föreställning om att 

heder innefattar en reglering och begräsning av flickans sexualitet. Det återfinns i FN:s 

definition av HRV samt i Björktomtas (2012) studie där hedersbegreppet kopplas till kontroll 

av kvinnans sexualitet och föreställningar om vad heder är. I rättsfallen uttrycks oskuldskravet 

i kontroll av flickors klädsel, utseende och det sociala umgänget. Flickans kropp ska skylas 

och inte visas inför andra. Här återfinns skilda synsätt på sexualitet som har varierande 

betydelser och föreställningar i olika tid och rum (Mattsson 2015). Det blir också 

föreställningar om att kvinnor är förtryckta när de tillhör en viss etnisk grupp. Flickor med 

invandrarbakgrund ses som ”frigjorda” när de går emot familjens regler om kläder och 

utseende (Mattsson 2015: 148).   

 

I analys av det empiriska materialet kan vi utläsa att nämndens utredningar kopplar heder till 

frihetsberövande. I fall 4 menar nämnden att flickan säger att ”allt är förbjudet” och 

utredningen tar stöd i jourfamiljen där flickan är placerad (fall 4, s.7). Utlåtandet av 

jourfamiljen betonar att flickan inte är van vid den frihet som hon nu fått uppleva i 

familjehemmet och att hon upplevs känna starka skuldkänslor när hon gör saker som är 

”förbjudna”. Nämnden gör gällande i sin utredning att flickan inte känner till några svenska 

tv-program, eller kan hantera pengar. Flickan har enligt jourfamiljen sagt ”är det så det känns 

att leva?” när de gjorde nöjsamma saker utanför hemmet (fall 4, s. 7). Förvaltningsrätten gör 

bedömningen att flickan har levt begränsat och kontrollerat på grund av vårdnadshavarnas 

övervakning och att flickan förvägras vara en självständig individ (fall 4, s. 11). Nämnden 

väljer att skriva ut flickans känsla av fångenskap och att hon inte har fått uppleva hur det 

känns att leva. Detta för att pointera för förvaltningsrätten att flickan inte kan leva 

tillsammans med vårdnadshavarna. Flickan framställs som en fånge i hemmet och har nu fått 

veta hur det är att leva utanför den fångenskapen. Citatet ger tyngd till utredningen och då det 

används i det rättsliga sammanhanget finns föreställningar om att flickan har uppfattat sig som 

”död” i hemmet och att hon endast kan leva som en ungdom i sin egen ålder om hon inte bor 

hemma.  

 



 

 

 

41 

Liknande citat finns i fall 7 där flickan har berättat att hon ”lever i ett fängelse” på grund av 

vårdnadshavares kontroll, begränsningar och krav. När flickan inte levt upp till 

vårdnadshavarnas krav och förväntningar har hon fått höra nedsättande ord (fall 7, s. 3). 

Flickan tog tillbaka sina uppgifter som hon lämnat till socialtjänsten under tiden hon var 

placerad utanför hemmet. Flickan menar att hon inte lever under dessa omständigheter, men 

nämnden åsyftar att flickan fick påtryckningar från nätverket vilket har gjort att hon inte vågar 

annat än att dra tillbaka sin redogörelse. Här blir det återigen klart att nämnden menar att 

flickan nu har nått en frihet hon inte är van vid och att flickan likt intervjupersonerna i Sedem 

och Ferrer-Wreders (2014) studie upplever rädsla över att förlora sin familj. Detta i kontrast 

till att samtidigt finna en frihetskänsla kan skapa ambivalens eller lojalitetskris hos barnet.  

 

Upplevelser av att inte få leva som andra barn och unga i sin egen ålder beskrivs som 

förtryckande och hedersrelaterat då kontrollen av barnen är grundat i att familjens heder inte 

ska skadas. Det kan bidra till att barnen lever isolerat, och har en roll i hemmet och en annan 

roll utanför hemmet. Just detta återfinns i tidigare forskning (Sedem & Ferrer-Wreder, 2014: 

Björktomta, 2012: Hamednaca, 2010: Schlytter, 2004: Eldén, 2003) och där beskrivs skolan 

som en arena där barnen jämför sig med andra och skapar normativa laddningar. En vilja att 

leva vad som betraktas som ett ungdomsliv i Sverige tillskrivs som positivt. De begränsningar 

och den kontroll som barnen utsätts tillskrivs något negativt, när barnen jämför sig med andra 

barns ”frihet” (jmf. Mattsson 2015). De unga beskrivs leva i en dubbelhet, en fot i vardera 

kultur och där den ”avvikande kulturen” laddas med negativa egenskaper som kontrollerande 

och isolerande. Detta är ett exempel på hur kulturer konstrueras som varandras motsatser, 

genom kontrasteringar som förstärker olikheter och skillnader på bekostnad av likheter och 

skapar ett vi och dem. Det är i linje med Mattssons (2015:64) framställning om hur makt 

skapas av samhället, och konstruerar vad som avviker och vad som anses vara normalt, vilket 

skapar stereotypa förväntningar av olika grupper.  

 

6.2.5 Män, kvinnor och genus 
 

Föreställningar om heder konstrueras bland annat utifrån genus. I analysen av vår empiri går 

det att utläsa hur synen på hedersrelaterat våld och förtryck kan variera beroende på barnets 

kön. Under analysprocessen kunde vi utläsa en komplexitet som uppstår av det kollektiva 

trycket, samt av komplexiteten när samma person kan vara både offer och förövare (Sedem & 

Ferrer-Wreder, 2014; Hamednaca, 2011; Darvishpour, 2010; Schlytter & Linell, 2008). Det 



 

 

 

42 

blir uppenbart förekommande i fall 11 och 12, där nämnden uttrycker en oro över att pojkarna 

skulle ta efter beteenden som anses vara negativt patriarkala.  

 

Vad som däremot inte framträder i vår analys är den komplexitet i förövarens roll som 

tidigare forskning har presenterat. Snarare framträder i förvaltningsrättens material en tydlig 

och homogen beskrivning av vem som är förövaren. Vi vet inte vilka roller som tillskrivs 

familjemedlemmar bakom stängda dörrar men vad vi kan utläsa gör nämnder och 

förvaltningsrätter det tydligt vem som utför våldet och förtrycket av barnen. I rättsfallen är det 

vanligt förekommande att modern och fadern tillsammans är förövare. Det finns fall där en 

moder och en far är ensam förövare. Det finns även de fall med en broder, som är förövare. 

Påtryckande nätverk spelar en negativ roll i flera fall. Nätverket kan påverka individen, då den 

enskilde kan dra tillbaka sin berättelse samt att kollektivet inger rädsla hos de unga eller deras 

vårdnadshavare. I enskilda rättsfall framkommer det en tydlig och homogen beskrivning av 

vem förövaren är men i en sammanställning av rättsfallen finner vi ett intressant mönster att i 

de flesta fall hade modern varierande roller. I en mening blir modern förövare av att hon 

utsätter barnet för våld, och i en annan mening blir hon förövare av att hon inte ingriper för 

barnet när barnet utsätts för våld av någon annan familjemedlem. Samtidigt framkommer det i 

fall 1 att modern är en kontrollerande person i flickans vardag, men att modern utsätts för 

påtryckningar av nätverket, vilket gör att hon i sin tur utsätter flickan för påtryckningar. 

Modern själv säger att hon som ensamstående inte har något socialt nätverk (fall 1: s. 3–4). 

Detta överensstämmer till en viss del med Schlytter och Linells (2010) studie där mammans 

komplexa roll uppmärksammas. Komplexiteten angående mammans roll i barnets 

livssituation visade att mamman kunde ha en roll som aktiv förövare, eller en roll som passiv 

förövare när andra utsätter barnet för våld, uppmuntrare av våld eller ett offer för våldet (jrf. 

Sedem & Ferrer-Wreder 2014). Samtidigt som vårt resultat visar att modern har en 

framträdande roll som förövare, säger tidigare forskning såsom Sedem och Ferrer-Wreder 

(2014). Moderns roll som förövare kan förklaras i att mödrar ofta upplever rädsla av att låta 

sina barn bli ”försvenskade” och kanske inte vill leva efter de roller och normer som finns i 

familjen vilket kan föranleda till att modern kontrollerar sina barn.  

 

Men det finns även en framställning om hur flickor, i förhållande till pojkar, befinner sig i en 

underordnad position. I flera rättsfall framkommer föreställningar om att det är på grund av 

sitt kön de unga blir kontrollerade. I fall 3 kontrolleras flickan i egenskap av sitt genus och 

genom det hushållsarbete som är kopplade till detta, vilket i detta fall kringskär hennes frihet 
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och sociala liv (fall 3, s. 4). I fall 9 gör förvaltningsrätten bedömningen att flickan inte får leva 

sitt liv som en person i sin egen rätt; 

 

De begränsningar i flickans liv som beskrivit i utredningen är sådana som typiskt 

sätt utgör ett hedersrelaterat förtryck. Flickans egen vilja har frånkänts betydelse av 

vårdnadshavarna och flickan har förvägrats möjlighet att vara en person i sin egen 

rätt. Begränsningar har enbart tillämpats i förhållande till Flickan och inte till 

hennes bröder  

(Fall 9, s. 8). 

 

Flickan har på grund av sitt kön blivit utsatt och underordnad i familjen. Nämnden tillskriver 

negativa egenskaper av att familjen lever med tanken om att flickan ska ta mer ansvar på 

grund av sitt kön och ålder. I fall 4 gör nämnden en liknande bedömning av flickans situation; 

 
Flickan har levt under stark kontroll av sina föräldrar i en kontext av 

hedersrelaterat våld och förtryck. Föräldrarna har inte gett Flickan möjlighet att 

göra egna val utan hon har tvingats leva ett isolerat liv utan vänner eller 

fritidssysselsättning. Hon har inte tillåtits vara en person i sin egen rätt utan har 

behövt leva upp till föräldrarnas bild av hur en flicka ska vara  

(Fall 4, s. 5). 

 

Nämnden menar att heder har en koppling till genus och att flickan måste leva upp till 

föräldrarnas förväntningar. Här ställs olika syn på genus i konstrast till varandra, samt i en 

makthierarki där det som anses avvikande får en lägre ställd position. Nämnden menar att 

vårdnadshavarna står för en avvikande syn på det kvinnliga könet och att det finns en tanke 

om att det är kulturella skillnader som gör att det uppstår olika syn på hur kvinnor och män 

ska vara (Björktomta 2012). Det blir likt det Mattsson (2015) menar, att grupper tilldelas 

egenskaper och det finns förväntningar på hur individen, som anses tillhöra gruppen, skall 

tänka och agera. I likhet med Björktomta (2012) har vi kunnat utläsa att det finns roller inom 

familjen som speglar ”könade praktiker” och där nämnder och förvaltningsrätter ger 

rollsättningen en negativ egenskap i sin framställning till koppling till hedersbegreppet. 

Mulanari (2004) menar att när något avviker ifrån det vi i Sverige anser vara 

”jämställdhetsideologi” sätts detta i motsats till det andra. Det bidrar till att nämnder och 

förvaltningsrätter anser att barnen är förtryckta och lever i hederskontexter när deras kön 

tillskrivs roller som inte är i linje med en tanke om jämställdhet mellan könen.  
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Ur ett intersektionellt perspektiv, genom en sammanvävning av genus och etnicitet kan vi 

förstå hur nämnder och förvaltningsrätter framställer flickor och pojkars frigörelse från det 

som anses negativt. Nämnder och förvaltningsrätter har föreställningar om att flickor försöker 

frigöra sig från något negativt, vilket tillskriv något positivt. Däremot anses pojkarna vara 

offer för den kultur de främst har vuxit upp i (Eldén, 1998). Enligt Mattsson (2015) kan 

människor som kategoriseras tilldelas en egenskap och begränsas i de som individer 

framställs. Flickor med utländskt ursprung framställs som en utsatt familjemedlem, som inte 

har fått möjlighet att fatta egna beslut eller kunna frigöra sig från de roller hon tillskrivs. 

Pojkarna anses vara oförmögna att inte omfatta negativa patriarkala värderingar som tillskrivs 

kultur och etnicitet.  

 

6.2.6 Män, manlighet och heder  
 

Skillnader mellan män och kvinnor framkommer tydligt i fall 11 och 12, där 

hedersproblematiken berör pojkar. I fall 11 görs bedömningen att pojkarna riskerar att 

bevittna och utföra våld vilket nämnden anser är att leva under hedersrelaterat förtryck;  

 

Det bedöms föreligga en hög risk för att de unga kommer att utsättas för ytterligare 

hedersrelaterat förtryck om de inte skyddas. Exempelvis föreligger det en risk för 

att de unga skulle få i uppdrag att kontrollera sin mor och sina syskon eller att 

använda våld mot alternativt döda sin mor. 

(Fall 11, s.3) 

 

I nämndens utredning framkommer det att den äldre pojken utstår påtryckningar av det 

kollektiva nätverket som kräver att pojken ska mörda sin mamma om hon skulle leva med en 

ny man (fall 11, s. 3). Tolkningen av citatet är att nämnden har en föreställning om heder som 

något som kan resultera i mord, och att det är män som är förövare i det sammanhanget. Det 

är pojkens mormor som har givit pojken uppdraget;  

 

Mormodern har sagt till Pojken att om han inte dödar modern så kommer pojkens 

morbror att döda pojken. Pojken ska mått dåligt efteråt, men har uttryckt att ”har 

man lovat så har man. 

(Fall 11, s. 4) 

 

Enligt utredarna uppvisar pojken beteende som innebär inslag av patriarkala negativa 

värderingar. Mormodern beskrivs som en påtryckande person i familjen som försöker få 

pojken att tänka i termer av heder, då mormorden och familjen anser att modern inte ska leva 



 

 

 

45 

tillsammans med en annan man. Pojken ska på så sätt vara den person i familjen som ska 

upprätthålla hedern även om han endast är 13 år gammal. Nämnden uttrycker en oro över hur 

kollektiva påtryckningar gör att hedersproblematik kan fortsätta hos de yngre pojkarna. 

Pojken tillskrivs en underordnad position då han säger att han inte vill mörda sin egen mor, 

men måste, eftersom han har lovat sin mormor. Det är underförstått kopplat till heder då han 

får uppdrag, på grund av sitt kön, att kontrollera sin mors sexualitet och liv.  

 

Förvaltningsrätten menar att pojkarna i fall 11 har fått utstå saker som gör att de redan har 

tagit skada, på grund av de händelser de varit med om och att de själva har börjat utveckla ett 

kontrollerande och våldsamt beteende. Ett exempel är i fall 11 där den äldste av bröderna har 

börjat ta ett större ansvar över sin mor och syskon, samt att han utsätts för påtryckningar av 

släkt (fall 11, s. 9). I fall 12 finns en liknande syn på moderns roll när det kommer till 

hedersrelaterat våld och förtryck av barnen i familjen. Modern är den som inte kan skydda 

sina barn mot faderns våld och därför brister modern i omsorgen. Även i fall 12 talar nämnden 

om att modern lever med kollektiva påtryckningar (fall 12, s.6). Likt fall 11 har pojken i fall 

12 börjat efterlikna ett beteende som består av kontroll och ansvar över sina syskon och familj 

(fall 12, s. 7).  

 

Fall 13 skiljer sig mot fall 11 och 12. Nämnden och förvaltningsrätten har inte gjort 

bedömningen att pojken i fall 13 riskerar att ta efter ett beteende utan har i likhet med 

flickorna i de andra fallen, bedömts riskera sin hälsa och utveckling på grund av brister i 

omsorgen. Pojken framställs inte vara utsatt på grund av sitt kön, utan på grund av den heder 

som modern vill upprätthålla genom sitt kontrollerande beteende och våldsutövande. Inte 

heller i de fall där flickor är utsatta bedöms flickorna i framtiden vara den som utsätter andra 

för HRV, trots att det synliggörs i rättsfallen att modern har en betydande roll i kontroll och 

våldsutövandet.  

 

Hamednaca (2010) menar att pojkar i hederskulturella kontexter anses vara framtidens män i 

familjen och redan i tidig ålder har förväntningar och krav på att bära kulturen och familjens 

värderingar vidare. Det blir tydligt att genus har en betydelse i hur män och kvinnor 

framställs, även gällande hur barn kommer att växa upp till. Likt det Hamednaca (2010), 

Darvishpour (2010) och Schlytter (2004) tar upp i sin forskning, är det vanligt att mannens 

uppgift är att kontrollera kvinnliga familjemedlemmar. Här framkommer synen på hur män 

och kvinnor i hedersammanhang, att mannen är den kontrollerande makthavaren, och kvinnan 

befinner sig i en svagare position och underordning. Det visar i fall 11 och 12 att det kan 
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skapa en lojalitetskris och ambivalens hos barnen när de ställs inför att själva vara en förövare 

(Hamednaca 2010; Darvishpour: 2010). I fall 11 blir det tydligt att pojkens mormor har en 

maktställning gentemot pojken och att hans roll är att upprätthålla hedern genom att bestraffa 

sin moder. Nämnden och förvaltningsrätten gör bedömningen att det finns en risk att pojkarna 

redan i tidig ålder går med på påtryckningar av familjen eller släktingar, vilket även 

Hamednaca (2010) skriver om. De unga blir kategoriserade av den maktstruktur som finns i 

samhället, och som nämnder och förvaltningsrätter förmedlar genom sina föreställningar. 

Nämnder och förvaltningsrätter skapar en föreställning på gruppnivå och stereotypa 

föreställningar om hur pojkar och flickor ska vara när de kategoriseras med etnicitet och kön 

(Mattsson 2015:35). Här skapas förställningar om hur flickor och pojkar lever i 

hederskontexter, och att män och patriarkala värderingar sammanvävda med kön och etnicitet 

har betydelse för hur nämnder och förvaltningsrätter framställer pojkarnas utsatthet. Det som 

är intressant är att nämnder och förvaltningsrätter inte gör bedömningen att flickor skulle ta 

över ett beteende även om vi i vår analys av empirin kan utläsa kvinnans roll som förövare i 

rättsfallen. Flickorna anses försöka frigöra sig mot kulturen medan pojkarna anses vara 

oförmögna att kunna undgå det (jfr. Eldén 1998; Knocke 1997). Det uppfattas som att flickor 

vill och ska bli frigjorda från sina vårdnadshavares negativa patriarkala värderingar och 

pojkar måste beredas vård för att inte ”ärva” de oönskade värderingarna. Här visar sig dock 

att kunskapen om pojkars utsatthet för HRV har uppmärksammats även om det går i linje med 

FN:s definition (1997:7) som synliggör kvinnans utsatthet. Nämnder har i fallen rörande 

pojkar sett en dubbelhet, då pojkarna kan vara både förövare och offer. Detta kan vara svårt 

att bedöma om problematiken inte ses ur ett hederssammanhang, och att det finns ett 

skyddsbehov för att förebygga brott och utsatthet.  

 

6.2.7 Flickvän och pojkvänsförbud 
 

I rättsfallen framgår det att de unga lever med ett flick- och pojkvänsförbud, men även ett 

förbud att vara i kontakt eller ha en vänskaplig relation med det andra könet. Det är 

framförallt i rättsfallen som rör flickor som förbudet visar sig. I fall 2 har flickan berättat att 

hon begränsas i sitt sociala liv. Hon får inte umgås med killar eller inte ha manliga vänner. 

När det enligt familjen har visat sig att flickan har umgåtts med killar får hon höra glåpord, 

och flickan menar att de är så grova att hon inte vågar säga dem (fall 2, s. 5). I fall 4 menar 

flickan att hon inte ens får titta på människor omkring henne då hennes pappa anser att hon 

tittar på män (fall 4, s. 6). I fall 5 säger flickan att hon inte får träffa vem hon vill, i 
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synnerlighet inte pojkar, och hon får inte ha en pojkvän (fall 5, s. 4). I fall 10 tillåts inte 

flickan att ha vardaglig kontakt med pojkar utanför skolan och förvaltningsrätten gör 

bedömningen att flickan inte har möjlighet till ”adekvat socialt umgänge” (fall 10, s. 8). I fall 

9 berättar flickan i den muntliga förhandlingen att ”hon vet att hon inte får ha några 

killkompisar eller någon pojkvän” (fall 9, s. 4). Det är inte endast flickorna som lever med 

förbudet. Pojken i fall 13 blir en kontrast till tanken på att det är flickor som är förbjudna att 

umgås med det andra könet, då pojkens moder har försökt kontrollera skolans utflykter och 

skolresor eftersom pojken på så sätt får kontakt med flickor. Nämnden menar att modern inte 

godkänner pojkens flickvän och har varit tydlig med det sitt ställningstagande. Modern ska 

även ha begärt att en bild av pojken och hans flickvän skulle tas bort från internet eftersom de 

pussar varandra: ”Modern säger att det skulle vara en vanära för familjen om det kom fram” 

(fall 13, s. 6). Här blir det underförstått att heder visas inför andra och att bilder på 

normbrytande beteenden kan skada familjens heder.  

 

Av beskrivning i rättsmaterialet framställs de ungas situation som underordnad genom att de 

unga framställs leva i en situation med en lägre makt än resterande familjemedlemmar, då det 

är familjen som bestämmer vem hon/han ska träffa och själv inte får bestämma en umgänges 

eller kärlekspartner. Kontrollen av det sociala umgänget och förbud mot kärlek mellan två 

människor, konstrueras som avvikande, då det anses vara en kontrastering gentemot normen 

att det är upp till individen själv att välja en partner. Det kan kopplas till FN:s definition 

(1999) och Björktomta (2012) som belyser att detta är ett förekommande fenomen inom 

HRV. Här blottläggs även kopplingen mellan heder och oskuldsnormer (Ghadimi 2007). Vi 

kan tolka att nämnden och förvaltningsrätten framställer en maktobalans mellan barn och 

vårdnadshavare, men även mellan familjen och kollektivet, då det finns en rädsla av 

normbrytande rykten skulle vanära familjens heder.  

 

6.2.8 Tvångsgiftemål/ Bortgifte 

  
I rättsfallen framkommer det att de unga står inför tvångsgiftemål och att det är föräldrarna 

som står bakom planeringen av ett äktenskap. I de rättsfall som benämner 

tvångsgiftemål/bortgifte har nämnder och förvaltningsrätter bedömt att bortgifte har skett, 

eller att risk om ett bortgifte/tvångsäktenskap finns. I fall 2 har flickan berättat för 

socialtjänsten att hon är rädd för att bli bortgift då, mamman har lovat bort henne till en man i 

Afghanistan (fal1 2, s. 7). I fall 10 finns en liknande redogörelse och förvaltningsrätten gör 



 

 

 

48 

bedömningen att flickan riskeras att giftas bort till en man i Turkiet och framför att flickan 

upplever rädsla för konsekvenserna av att återvända hem om hon inte går med på ett 

äktenskap (fall 10, s. 7). 

 

Flickan i fall 6 berättar att hon vanhedrat sin familj genom att inte fullborda äktenskapet hon 

ingått med en man i ett annat europeiskt land. Flickan menar att hon lever under dödshot om 

hon inte går med på att leva med mannen, både ifrån mannens släkt men även flickans släkt i 

Sverige (fall 6, s. 6). Förvaltningsrätten menar att den 16-åriga flickan är bortgift, och att de 

hot som hon upplever är rimliga då hon inte vill fullborda äktenskapet (fall 6 s. 7). 

Förvaltningsrätten tror inte på modern som säger att hon har annullerat äktenskapet då 

förvaltningsrätten anser att modern inte har den makten att göra det. Modern anses inte vara i 

den position att kunna upplösa ett äktenskap, då modern själv har sagt att det är männen som 

bestämmer i frågor gällande äktenskap. Här gör förvaltningsrätten bedömningen att flickans 

hemland, och det området hon kommer ifrån, styrker det faktum att hon är utsatt för 

hedersrelaterat våld och förtryck på grund av ett bortgifte (fall 6, s. 8). I fall 13 hotar modern 

med att gifta bort pojken och nämnden och förvaltningsrätten gör inte en bedömning att 

moderns hot skulle vara tomma, utan anser att hotbilden som riktas mot pojken är trovärdig 

(fall 13, s.12). 

 

Kvinnor framställs i en underordnad position i frågor som gäller äktenskap och detta skildras 

som patriarkala bestämmelser (Björktomta 2012; jmf. Mattson 2015; Tilly 2000). I fall 13 blir 

pojkens underordnade position till sin mor, sammanvävd med familjens utländska bakgrund, 

en anledning till att nämnden och förvaltningsrätten anser att det finns en hotbild om ett 

tvångsäktenskap. I likhet med Tillys (2000) teori om maktstrukturer hamnar makten även hos 

nämnder och förvaltningsrätter då de tillskriver grupper negativa egenskaper. Flickors 

ursprung har enligt förvaltningsrättens bedömning i fall 6, en betydande faktor i hennes 

utsatthet. Flickors etnicitet och kön sammanvävda ger dem en underordnad position, och det 

finns föreställningar om att flickor inte har makten att ta sig ur vårdnadshavares beslut om 

bortgifte. Det finns i likheter med Björktomtas (2012) studie, då transnationella familjer har 

en betydande del i planering av äktenskap. Här tydliggörs det att nämnden och 

förvaltningsrätten anser att flickan i fall 6 har ingått ett äktenskap (men inte enligt svensk lag). 

Kunskapen om riskerna för bortgifte är betydande för nämnder och förvaltningsrätten, som 

anser att myndigheter ska ingripa när det finns en risk för ett bortgifte av barn och att det är 

något som ska tas på största allvar.  
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Nämnder och förvaltningsrätter skapar ett ”vi” och ”dem”, genom att kategorisera den ungas 

kön och etnicitet och hemland. Det är likt det Gill och Brah (2014) menar, att det finns risker 

att se kultur och traditioner som något som endast existerar hos andra. Förställningen att 

flickan riskerar att bli bortgift bottnar i föreställningar om att alla flickor från det område 

familjer kommer ifrån riskerar bortgifte. Det kan klassas som en stereotyp indelning av 

människor. Ur ett intersektionellt perspektiv kan vi förstå nämnders och förvaltningsrätters 

föreställning om flickans etnicitet och kultur och hennes kön, att hon som utländsk flicka står 

maktlös inför ett tvångsäktenskap. Det blir på ett sätt en kulturkrock, när olika synsätt på 

äktenskapet uppmärksammas. Det gör det tydligt att nämnder och förvaltningsrätter anser att 

normen är att äktenskapet ska vara av kärlek mellan två vuxna människor. Det ska inte vara 

en kollektiv fråga, och definitivt inte ett tvång (Björktomta 2012). Äktenskapet och 

oskuldsnormer kan betraktas som viktiga för familjen och med koppling till Schlytter (2004), 

kan dotterns ärbarhet vara ett sätt att skapa fördelaktiga förhandlingspositioner vid ingående 

av äktenskap. I likhet med Knocke (1997:128), kan äktenskapet ses som en tradition som 

familjen väljer att behålla eller har en mindre möjlighet att påverka när de kommer till Sverige 

och att kulturen har makt över familjen. Det kan tolkas som att bortgifte uttrycker den 

maktposition vårdnadshavare har gentemot sina barn, vilket nämnder och förvaltningsrätter 

ser som allvarliga brister i omsorgen och ett realt hot riktat mot de unga.  

 

7. Slutdiskussion 
 

I vår avslutande slutdiskussion kommer vi att föra fram våra viktigaste slutsatser, men även 

egna reflektioner samt vad vi anser vore intressant för framtida forskning. 

 

Vi har i vår studie, med hjälp av en kvalitativ textanalys av dokument, analyserat rättsfall som 

berör hedersrelaterat våld och förtryck och 2§ LVU. Vi valde att fokusera på hur 

förvaltningsrätter och nämnder konstruerar våld och heder. Som teori valde vi en 

sammanhållen våldsförståelse, maktstrukturer och ett intersektionellt perspektiv för få svar på 

våra frågeställningar.  

 

Det vi kunde utläsa var att det fanns både vinster och begränsningar när nämnder och 

förvaltningsrätter valde en sammanhållen våldsförståelse. En begränsning av en 

sammanhållen våldsförståelse återfanns i det fysiska våldet som åtskildes från andra 

våldsformer, och där förvaltningsrätter kräver ett detaljerat återberättande för att rekvisitet för 
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fysisk misshandel ska uppfyllas. I fall där socialtjänsten i sin utredning, hade med experter på 

våld och heder ansåg förvaltningsrätten att det styrkte att den unge är utsatt för HRV. Det 

ställer höga krav på socialtjänstens dokumentation av barnets berättelser, men även krav på att 

barnet kan berätta om traumatiska upplevelser när de har upplevt fysiska skador på sina 

kroppar. Vinster med en sammanhållen våldsförståelse, som framkommit i vår analys, är när 

våldet ses utifrån ett kontinuum sker det en sammanflätning av barnets våldserfarenheter och 

bildar en helhetsbild. Samtidigt är verkligheten mer komplex än så. Att fragmentera våldet 

kan ge vissa fördelar, då det synliggör olika våldsformer och hur de påverkar varandra, vilket 

visar på komplexiteten i HRV-problematiken. Det kan föra in ny kunskap i rättsliga termer, 

vilket underlättar både för socialtjänsters utredningar och förvaltningsrätters bedömningar i 

mål rörande 2§ LVU. Det psykiska våldet och andra sidan bedömdes som en sammanhållen 

våldsförståelse, då våldsformer som: kontroll, hot, kränkningar och att bevittna våld flöt 

samman och bedömdes som psykisk misshandel i LVU:s mening.  

 

Heder konstruerades som frihetsberövande av att den unge. Det gjordes tydligt när nämnder 

och förvaltningsrätter ansåg att de unga inte fick leva som andra unga i Sverige, och på så sätt 

förtryckes av sina vårdnadshavare. Att inte få möjlighet till en fritidssysselsättning utanför 

hemmet, att inte få umgås med motsatta könet, inte ha flick- eller pojkvän var en del av 

föreställningar om när heder synliggörs i familjer. Tvångsgifte/bortgifte var vanligt 

förekommande i flera rättsfall där nämnder och förvaltningsrätter ansåg att den unge, på 

grund av sitt genus och etnicitet var bortgift eller riskerade att bli bortgift. 

 

I vår analys av det empiriska materialet framkom det föreställningar om män och kvinnor i 

hederskontexter. De pojkar som återfanns i rättsfallen ansågs vara framtida förövare, där 

nämnder och förvaltningsrätter ansåg att det fanns risker för våld och dödligt våld. Det går i 

linje med FN:s definition av HRV, där männen är förövare och kvinnor utsatta. Samtidigt 

kunde vi se att det fanns en homogen förståelse av förövaren som i flera fall var en kvinna och 

de ungas mor. Trots detta, gick det inte att utläsa att nämnder eller förvaltningsrätter ansåg att 

flickor riskerar att få rollen som förövare i framtiden. Det fanns en föreställning om att 

flickorna i fallen hade frigjort sig från sin familj och var i behov av skydd. Samtidigt visar det 

sig att socialtjänster och domstolar har en ökad förståelse om pojkars utsatthet i familjer med 

hedersproblematik. Att bevittna våldet anses vara psykisk misshandel men även en påtaglig 

risk att pojkar ska efterlikna det negativa patriarkala värderingar hedern för med sig. Dock ser 

vi att hedersbegreppet fortfarande fokuserar på kvinnans utsatthet på grund av hennes 



 

 

 

51 

könstillhörighet och underordnade maktposition i samhället, detta sammanvävt med 

kulturtillhörighet och etnicitet. 

 

Förslag på vidare forskning skulle vara att undersöka hur klasstillhörighet som kategori kan 

kopplas till nämnders och förvaltningsrätters föreställningar om våld och heder. Vi kunde inte 

utläsa klasstillhörighet som en kategori i vår analys av rättsfallen. Att synliggöra 

klasstillhörighet hos de unga och deras familjer, skulle kunna blottlägga ännu en del i 

samhällets maktstrukturer. På detta sätt skulle det skapa en djupare förståelse för hur nämnder 

och förvaltningsrätter konstruerar våld och heder. Det skulle vara intressant att, likt Schlytter 

och Linell (2010), göra en jämförelse av HRV och ”vanlig” LVU-problematik, utifrån ett 

intersektionellt perspektiv. Detta skulle synliggöra komplexiteten och de maktförhållande som 

finns i samhället och hur det påverkar beslut enligt 2§ LVU. Samtidigt skulle en studie om 

olika svenska myndigheters föreställningar om våld och heder vara intressant för forskningen.  

Detta för att se om det förekommer en diskrepans beträffande HRV bland olika myndigheter 

såsom skola, hälso- och sjukvård och polis. Det skulle bidra till att synliggöra kunskapsluckor 

som kan förhindra samverkan mellan myndigheter när ärenden berör familjer som antas leva i 

en hederskontext. 

 

Våra egna reflektioner landar i definitionen av HRV. Det skulle vara en vinst att 

könsneutralisera FN:s definition av HRV för att synliggöra att pojkar och män kan vara offer 

för problematiken, även när de tvingas ta rollen som förövare. Samtidigt har vi ett fall där en 

pojke är utsatt likt flickorna i rättsfallen, vilket gör att vinster av en könsneutral definition 

hade kunnat bidra till att socialtjänster och domstolar inte skapar stereotypa framställningar 

om HRV kopplat till genus. Vi tror att osäkerheten hos socialtjänster i Sverige hade minskat 

om det fanns mer kunskap om pojkar och mäns utsatthet, då vi tror det finns ett mörkertal i 

antalet pojkar och män som lever med HRV-problematik.  
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Bilaga 1 
 

 
Markörer Fall 

1 

Fall 

2 

Fall 

3 

Fall 

4 

Fall 

5 

Fall 

6 

Fall 

7 

Fall 

8 

Fall 

9 

Fall 

10 

Fall 

11 

Fall 

12 

Fall 

13 

Totalt  

Psykiskt våld x x x x x x x x x x x x x 13 av 13 

Kontroll & begränsningar x x x x x  x x x x x x x 12 av 13 

Pojk- och flickvänsförbud x x x  x   x  x   x 7 av 13 

Förväntningar/ krav  x x x   x    x x x 7 av 13 

Hot x  x  x x x x   x  x 8 av 13 

Kränkningar/nedvärderingar x x x  x   x     x 6 av 13 

Rädsla x x x x x x x x x x   x 11 av 13 

Ambivalens   x x   x   x    4 av 13 

Fysiskt våld x x x x   x x x x x x x 11 av 13 

Bortgifte / Hot om bortgifte x x  x  x x  x x   x 8 av 13 

Totalt antal markörer 8/10 8/10 9/10 7/10 6/10 4/10 8/10 7/10 5/10 7/10 5/10 4/10 9/10  

 

Tabell 1. Sammanställning av markörer  

 
I tabell 1 finns de markörer vi har kunnat utlästa i vår analys av rättsfallen. På den lodrätta 

axeln finner vi 10 valda markörer som är återkommande i rättsfallen och som flaggar för vad 

som är grundläggande i nämnders och förvaltningsrätters konstruerande av våld och heder. På 

den vågräta axeln finner vi de 13 rättsfallen som utgör vår empiri. Vi har summerat hur många 

markörer som rättsfallen hanterar i den vågräta raden ”totalt antal markörer”. Vi har även 

skrivit ut totalt antal av rättsfall som berör vardera markör, detta i den lodräta axeln. 

 

Vi kan tydligt se vilka markörer som är mest återkommande i rättsfallen och utläsa mönster av 

hur många markörer som återfinns i rättsfallen. Det psykiska våldet som ett tydligt inslag i 

samtliga rättsfall. Det fysiska våldet återkommer i 11 av 13 rättsfall. En annan tydlig markör 

är beskrivningar av kontroll och begränsningar, vilket återkommer i 12 av 13 rättsfall. 

Bortgifte och hot om bortgifte återkommer i 8 av 13 rättsfall. En annan markör som är mycket 

framträdande i nästan samtliga fall är rädsla. Andra markörer som återfinns i analysen av vårt 

material är det så kallade pojk- och flickvänsförbudet som nämns i 7 av 13 rättsfall. 

Förväntningar och krav berörs i 7 av 13 rättsfall, hot förekommer i 8 av 13 rättsfall, 

kränkningar och nedvärderingar i 6 av 13 rättsfall samt ambivalens i 4 av 13 rättsfall.  
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Bilaga 2 
 

Fall 1. Flicka 16 år 

Enligt nämnden har en 16-årig flicka utsatts för fysiskt våld i form av sparkar och slag med 

tillhyggen. Flickan ska även utstått verbala kränkningar och dödshot och vilket har försiggått 

under längre tid. Nämnden menar att flickan behöver få tillgång till meningsfulla 

fritidssysselsättningar, ett socialt liv och i växande grad fatta egna beslut. Fadern förnekar 

uppgifterna och att det skulle finnas en hederskultur i familjen. Fadern menar att familjen gör 

saker som vilken annan normal familj. Modern förnekar att det förekommer våld i familjen 

och menar att flickan har begränsats på ett rimligt sätt i förhållande till sin ålder. Föräldrarna 

är separerade och flickan har bott växelvis hos de båda föräldrarna. Enligt nämnden har 

flickan begränsats socialt och inte kunnat fatta beslut kring sin egen person. Flickan uppger i 

muntlig förhandling att hon är rädd för att bli bortgift, tvingas bära slöja, bli religiös och flytta 

till London. Flickan menar att familjen tänker på familjens heder och att hon inte får göra 

saker som drar skam över familjen. Förvaltningsrätten anser att de efter en samlad bedömning 

kan konstatera att flickan bär på många sår och minnen som påverkar hennes hälsa samt 

hennes framtidstro. Förvaltningsrätten menar att våldet har blivit normaliserat och en del av 

flickans vardag. När föräldrarna menar att det är flickans beteende som är problemet kan det 

förklaras i termer av heder. Förvaltningsrätten menar att flickan situation är allvarlig och 

farlig detta då förövarna är närstående men också att det har skett systematiskt. 

Förvaltningsrätten bifaller nämndens ansökan om vård med stöd av 1 och 2 §§ LVU.  

 

Fall 2. Flicka 17 år 

Nämnden ansöker om vård med stöd av 1 och 2§§ LVU gällande en 17-årig flicka. Flickans 

14-åriga syster avskrivs i fallet, då nämnden återkallat ansökan rörande 14-åringen. 17-

åringen har kommit till nämndens kännedom då skolan fått veta av hennes far att hon skulle 

giftas bort. I nämndens utredning framgår det att flickan är kontrollerad av sina 

vårdnadshavare socialt men också att de kontrollerar hennes klädsel och att modern kräver att 

flickan ska bära slöja. Flickan har berättat att modern har slagit henne när flickan inte vill 

prata med den tilltänkta maken och moden ska även ha hotat med att döda flickan om hon inte 

pratar med mannen. Modern förnekar alla uppgifter och menar att hon inte förstår varför en 

utredning är startad. Modern menar att flickan lämnar uppgifter till socialtjänsten eftersom 

modern inte tycker om flickans pojkvän. Nämnden menar att modern har påtryckningar från 

nätverket och utsätter i sin tur flickan för påtryckningar. Modern förnekar att hon har ett 
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socialt nätverk som kan påverka henne. I muntliga förhandlingar, via ombud, berättar flickan 

att brödernas våld mot henne förekommer när hon går emot moderns vilja och hon berättar att 

hon får höra grova glåpord när familjen fått veta att hon umgås med killar. Flickan säger att 

hon kommer få utstå fysiskt våld och giftas bort om hon återvänder hem. Flickan vill 

återvända till hemkommunen även om hennes familj bor kvar, då hon vill vara med sin 

pojkvän och att hon känner sig trygg då hon har kontakt med socialtjänst och polis. 

Förvaltningsrätten anser att flickan har lämnat trovärdiga uppgifter då hon är detaljerad och 

bestämd i sin uppfattning. Förvaltningsrätten menar att hennes hälsa visar på att hon har fått 

utstå fysiskt och psykisk misshandel och bifaller nämndens ansökan.  

 

Fall 3. Flicka 16 år 

En flicka på 16 år är tillsammans med sin far, syskon och styvmamma asylsökande i 

Sverige. En orosanmälan från skolan inkom till nämndens kännedom och skolan kände oro 

var över skador flickan hade på kroppen och då hon hade berättat att hon utsätts för våld i 

hemmet både av sin far och sin styvmamma. Flickan har framfört till nämnden att hennes far 

slår, kränker och kontrollerar henne. Även styvmamman har slagit flickan och uppmanat 

fadern att slå. Flickan har berättat att hon blir rädd när fadern slår henne. Flickan har även 

berättat att hon inte tillåts: vara med vänner, ha tillgång till mobil och internet, ha pojkvän, 

delta i simundervisning och idrotten samt att hon måste komma hem direkt efter skolan. 

Nämnden anser att det förekommer familjevåld och ett hedersrelaterat förtryck i hemmet och 

att flickan riskerar utsättas för våld. Fadern förnekar uppgifterna om misshandel, kränkningar 

eller hedersrelaterat förtryck. Fadern menar att flickan är lat och inte gör saker i hemmet. I 

muntliga förhandlingen säger flickan även att hon är rädd för att bli slagen av sin pappa om 

hon återvänder hem och att han kommer slå henne mer och förmodligen gifta bort henne. Då 

flickan upplever en rädsla och har lämnat trovärdiga uppgifter, gör förvaltningsrätten 

bedömningen att flickan har utsatts för fysiskt och psykiskt våld och bifaller nämndens 

ansökan.  

 

Fall 4. Flicka 12 år 

En flicka på 12 år bor tillsammans med sina föräldrar och tre yngre syskon. Flickans situation 

kom till nämndens kännedom på grund av orosanmälan från skolan. Nämnden menar att 

flickan lever i en kontext av hedersrelaterat våld och förtryck. Flickan isoleras och är utan 

tillgång till vänner eller fritidssysselsättning. Flickan har tagit tillbaka en del av sin berättelse 

men nämnden yrkar att flickans ursprungsberättelse ska ligga till grund för förvaltningsrättens 
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beslut. Enligt nämnden har flickan berättat att hon tar mycket ansvar i hemmet och tar hand 

om sina syskon. Flickan säger att föräldrarna inte tillåter att hon pratar eller tittar på pojkar. 

Flickan har skurit sig i armen flera gånger och har svårt att andas i vissa sammanhang när det 

är människor rörelser. Skolan har varit oroliga för flickan, då de upplever henne hårt hållen, 

introvert samt isolerad med få vänner. Skolan anser att föräldrarna inte tar flickans ohälsa på 

allvar. Flickan har enligt familjehemmet haft svårt att göra det som ”är förbjudet”. 

Familjehemmet ska enligt nämndens utredning hört flickan säga att hon är rädd för att bli 

bortgift med sin kusin i Irak. Vårdnadshavarna förnekar det som står i nämndens utredning 

och menar att flickan inte är kontrollerad, isolerad eller att de ska ha hotat att gifta bort 

flickan. Vårdnadshavarna säger att flickan har kommit i skymundan då hennes yngre 

funktionshindrade syskon får mer uppmärksamhet. Förvaltningsrätten anser att flickans 

uppgifter är trovärdiga. Förvaltningsrätten anser att de begränsningar flickan lever med inte är 

förenligt med hennes mognad och ålder, att begränsningar och inskränkningar i hennes 

rörelsefrihet och kontakt med andra medför att hon förvägras rätten till en normal uppväxt. 

Förvaltningsrätten anser att nämndens utredning är ostrukturerat, men bifaller ansökan då de 

anser att flickan förvägrats en normal uppväxt och har fått utstå psykisk misshandel.  

 

Fall 5. Flicka 16 år 

En flicka, 16 år, har omhändertagits av nämnden på grund av brister i hemmet. Flickan kom 

som ett ensamkommande barn och är asylsökande. Flickan bor tillsammans med sin mor och 

bror, som nu är i Sverige. Nämnden menar att flickan inte har underkastat sig familjens regler 

och fått utstå såväl fysiskt som psykiskt våld. Flickan lever under en hotbild och skuldbeläggs 

av sin familj. Enligt nämnden får flickan utstå fysisk och psykisk misshandel då hon utsätts 

för fysiskt våld, hot om våld, kontroll och hit om att bli bortförd till hemlandet. Nämnden 

framför att flickan lever under hedersrelaterat förtryck. Flickan har berättat för nämnden att 

hon fick utstå våld från brodern och sin far i hemlandet och att brodern utsatt henne för fysiskt 

våld i Sverige. Modern har inte ingripit för att skydda flickan. Flickan menar att hon inte kan 

flytta hem då hon inte kommer tillåtas umgås med vem hon vill och framförallt inte umgås 

med pojkar. Hon skulle inte heller få klä sig som hon vill eller flytta hemifrån när hon blir 

myndig. Enligt utredningen lever flickan med en hotbild från familjen, som innefattar en 

typisk hedersproblematik. Modern menar att flickan inte är psykiskt stabil och anser att 

flickans skulle få hjälp av socialtjänst i hemmet. Flickan berättar i den muntliga förhandlingen 

att hon känner sig sviken av sin mamma och att familjen skuldbelägger henne för allt som 

sker. Flickan menar att familjen har skickat hot via sms om att dra tillbaka hennes 
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asylansökan. Förvaltningsrätten bedömer flickans berättelse som trovärdig då den 

återberättats för flera myndighetspersoner. Dock anser förvaltningsrätten, att då brodern inte 

längre är i Sverige uppfylls inte rekvisiten för fysisk misshandel i hemmet. Förvaltningsrätten 

menar att moderns bristande omsorg, det flickan varit med om och den upplevda rädsla hon 

beskriver utgör psykisk misshandel i LVU:s mening. Förvaltningsrätten bifaller nämndens 

ansökan.  

 

Fall 6. Flicka 16 år 

Nämnden anser att en flicka på 16 år utsätts för fysisk och psykisk misshandel i hemmet. 

Nämnden menar att flickan lever under dödshot av sin familj och andra släktingar i Sverige 

och att det är kopplat till att flickan inte vill fullfölja äktenskapet med en man i Tyskland. 

Flickan har berättat att hon vanhedrat sin familj då hon inte vill fullborda äktenskapet och att 

hon lever med ständiga dödshot av mannen i Tyskland samt av släktingar i Sverige. Flickan är 

rädd för att bli mördad och att hennes äldre syster blev mördad när hon drog skam över 

familjen. Modern menar att äktenskapet grundas av kärlek, men säger att hon har upplöst 

äktenskapet för flickans skull. Modern säger att hon inte har haft ett barn som blivit mördat, 

men att hon förlorade två barn innan flickan föddes. Förvaltningsrätten anser att modern inte 

ljuger när det kommer till det förlorade barnet då flickan inte kan berätta om det på ett 

trovärdigt sätt. Förvaltningsrätten menar dock, att flickan är bortgift och att hotbilden är 

trovärdig då det är osannolikt att modern har upplöst äktenskapet. Förvaltningsrätten menar 

att då flickan kommer ifrån ett område i Syrien där hedersrelaterat våld förekommer är det 

troligt att flickan är utsatt för detta. Förvaltningsrätten bifaller nämndens ansökan.  

 

Fall 7. Flicka 13 år 

En flicka på 13 år har kommit till nämndens kännedom då skolan har lämnat en 

orosanmälan efter flickan sagt att hon är rädd för att gå hem och att hon utsätts för psykiskt 

och fysiskt våld i hemmet. Nämnden menar att flickan lever under kontroll och begränsningar 

av sina vårdnadshavare och att flickan lever med ett påtryckande nätverk vilket har gjort att 

flickan har tagit tillbaka sina uppgifter. I nämndens utredning har flickan sagt att hon lever i 

ett fängelse och att föräldrarna har höga krav och kallar henne för nedsättande ord. Flickan 

berättar att föräldrarna har hotat med att skicka hem henne till Irak, där hon kommer giftas 

bort. Efter det omedelbara omhändertagandet tog flickan tillbaka sina uppgifter, men det finns 

enligt nämnden uppgifter som säger att hon påverkats av nätverket. Nämnden framför i sin 

utredning om de uppgifter flickan först har lämnat och att flickan har varit utsatt för 
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systematisk kränkande, fysiskt och psykiskt våld samt ett hedersrelaterat förtryck inom 

familjen. Under tiden flickan har varit familjehemsplacerad har modern sagt att hon ska ta sitt 

liv och nämnden anser att det är skrämmande för ett barn men det är även något flickan själv 

har tagit efter. Nämnden framför att det inte är en fråga om långvarig placering utan flickan 

anses kunna återförenas med familjen igen men att vård behöver vid tillfället beredas med 

stöd av LVU. Vårdnadshavarna motsätter sin nämndens ansökan och menar att socialtjänsten 

borde gjort en grundläggande utredning av vad flickan berättat. De förnekar att det utövats 

våld i hemmet och att det inte finns hot om bortgifte. Förvaltningsrätten gör bedömningen att 

flickan har utstått fysiskt och psykiskt våld samt brister i omsorgen av vårdnadshavare men 

framför även att vården inte är långvarig. Förvaltningsrätten menar att det inte är ovanligt att 

mål med hedersrelaterad problematik att barnen tar tillbaka sina berättelser och att det inte är 

rimligt att en 13-åring kan veta konsekvenserna av de uppgifter hon lämnat. 

Förvaltningsrätten bifaller nämndens ansökan om vård enligt 2§ LVU.  

 

Fall 8. Flicka 16 år 

En 16-årig flicka, levde innan det omedelbara omhändertagandet, tillsammans med sin mor 

och två yngre bröder. Flickans syster blev bortgift vid 14 års ålder. Fadern finns inte i Sverige 

men hennes äldre bror har kommit till Sverige och levde en tid hos flickan och modern. 

Nämnden menar att brodern har utsatt flickan för fysiskt våld och att flickan lever i en 

hederskultur. Brodern har bland annat slagit henne när han såg att hon skrev dikter och när 

hon, enligt honom, hoppade av vid fel busshållplats. Flickan har berättat att hon är rädd för 

sina bröder. Flickan har även uppvisat ett självskadebeteende. Nämnden tar stöd i uttalande 

från ORIGO (resurscentrum för hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholm) som menar att 

det finns risker för flickan att återvända hem eftersom ORIGO menar att flickan lever i en 

hederskultur, vilket gör att flickan kan riskera att fara illa och giftas bort då hon nu skadar 

familjens heder med att inte leva i familjen. Flickan har tidigare fått erfara hot om att hon 

kommer skickas tillbaka till ursprungslandet. Flickan säger i de muntliga förhandlingarna att 

hon inte får röra sig fritt utan måste ständigt berätta för sin bror och mor var hon befinner sig. 

Flickan har berättat att hon inte får ha några killkompisar eller pojkvänner. Modern berättar 

att hon inte har sett sonen slå flickan och säger att hon inte skulle tillåta att det. Modern menar 

att flickans syster är tillbaka hos familjen, vilket inte hade varit möjligt om de levde i en 

hederskultur. Modern menar att flickan är bortskämd och har fria tyglar. Förvaltningsrätten 

anser att flickan är tillförlitlig då hon har berättat samma uppgifter konsekvent. Flickan har 

även berättat om sina föräldrars bra sidor, som enligt förvaltningsrätten gör hennes berättelse 
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balanserad och nyanserad. Nämnden menar att flickan lever i en hederskultur och 

förvaltningsrätten menar att flickans uppgifter måste ses ur det sammanhanget. 

Förvaltningsrätten gör bedömningen att moderns passivitet är brister i omsorgen, och att 

flickan har utsatts för fysisk och psykiskt våld i LVU:s mening samt att modern inte har 

skyddat flickan från broderns våld. Ansökan bifalles.  

 

Fall 9. Flicka 17 år  

Flicka på 17 år lever tillsammans med sin far och syskon. Nämnden yrkar att flickan 

utsätts för hedersrelaterat förtryck samt fysisk och psykisk misshandel. Flickan är kontrollerad 

och får ta ansvar i hemmet och hon beskrivs uppleva en rädsla att bli bortförd till hemlandet 

och där bortgift. Fadern har örfilat henne och kallat henne för nedsättande ord. Fadern har 

även kontrollerat hennes utseende då hon måste bära heltäckande kläder och inget smink, 

vilket han hänvisar till religiösa tro. Flickans föräldrar lever inte tillsammans. Flickan kan inte 

bo tillsammans med sin mor, men fadern menar att flickans biologiska mamma påverkar 

henne. Fadern påstår även att flickan är psykiskt instabil. Fadern förnekar, samtidigt som han 

säger, att han kontrollerar henne för att se att flickan inte umgås med fel personer. Då flickan 

har lämnat anteckningar om hemförhållanden till nämnden och lämnat samma uppgifter till 

flera olika personer anses hon tillförlitlig. Utredningen tar stöd i referenter i form av personal 

på boendet flickan varit placerad hos som menar att flickan är mogen och reflekterande. 

Förvaltningsrätten anser att de begränsningar nämnden beskriver att flickan lever med utgör 

ett typiskt hedersrelaterat förtryck och tillämpats i förhållande till flickan och inte hennes 

bröder. Förvaltningsrätten menar att flickan har begränsats på grund av att hon är flicka och 

att det finns en risk att fadern tar henne till hemlandet. Förvaltningsrätten ser allvarligt på 

flickans upplevda rädsla för sin far. Förvaltningsrätten anser att det finns en risk för hennes 

hälsa och utveckling och bifaller ansökan.  

 

Fall 10. Flicka 14 år 

En flicka på 14 år har kommit till nämndens kännedom då en orosanmälan inkommit från 

skolan om att flickan planeras att giftas bort, vilket vårdnadshavare förnekar. Nämnden tog 

beslut att omedelbart omhänderta flickan, med stöd av 6 § LVU, när skolan gjorde en 

orosanmälan efter fadern skulle tagit kontakt med skolan för att prata om flickans bortgifte. I 

utredningen har flickan berättat att fadern tog flickan och hennes syster för att ordna med 

deras pass. Detta förnekas av fadern. I utredningen framgår det att det finns en historik om 

bortgifte i flickans släkt. Nämnden menar att flickan lever i en hederskontext och är 
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kontrollerad av sina vårdnadshavare vilket nämnden anser vara kränkande för flickan. 

Flickans ska även blivit slagen och dragen i håret av sina föräldrar, men främst av modern. 

Vårdnadshavarna säger att föräldrar får begränsa sina barn så att de inte far illa eller umgås 

med fel vänner. Flickans offentliga biträde berättar att flickan har berättat om fysiskt våld i 

form av slag med öppen hand och att föräldrarna har lyft frågan om giftermål samt att 

familjen ska flytta tillbaka till Turkiet. Flickan ska vara orolig för vad som sker om hon 

återvänder till hemmet. Förvaltningsrätten gör bedömningen att flickans berättelse är 

trovärdiga och att det finns en risk att flickan kommer att giftas bort i hemlandet. Enligt 

förvaltningsrätten har flickan har fått utstå psykisk misshandel, då hon kontrolleras av sina 

föräldrar. Förvaltningsrätten anser att flickans rädsla för att giftas bort måste tas på största 

allvar. Förvaltningsrätten bifaller nämndens ansökan om 1 och 2 §§ LVU.  

 

Fall 11. Pojkar 10 år och 13 år 

Pojkar på 10 och 13 år lever tillsammans med sin mamma under skyddade personuppgifter, då 

modern har fått utstå våld från sin make lever i dödshot från sin familj utifrån en 

hederskontext. Modern har nu upptagit kontakt med barnens far och nämnden menar att 

modern inte kan skydda barnen från eventuellt våld. Nämnden anser att barnen riskerar att 

efterlikna ett våldsamt och kontrollerande beteende mot sin egen mor. Barnen blev 

omhändertagna, med stöd av 6 § LVU, när socialtjänsten fick kännedom om att modern hade 

tagit upp kontakten med barnens far. Barnen placerades i familjehem. Familjehemmet har 

uppmärksammat att 13-åringen kontrollerar och tar ansvar över sina syskon. Nämnden anser 

att det finns en risk att barnen kommer utsättas för hedersrelaterat våld om de återvänder hem 

till modern. Nämnden menar att det finns en risk att pojkarna skulle få i uppdrag att 

kontrollera och/eller utöva våld mot mor och syskon, men även att det finns en risk att 

pojkarna kommer utöva dödligt våld mot sin mamma. Pojkarna uppfattas må dåligt och är i 

behov av kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin. Pojkarnas mormor har fått 13-åringen att 

lova att han ska döda sin mor om hon träffar en ny man. Nämnden anser att det finns en risk 

att pojkarna börjar internalisera negativa värderingar som tillhör en hederskultur. 13-åringen 

ska enligt nämnd vara den som har mest kontakt med fadern. Förvaltningsrätten gör 

bedömningen att modern inte kan skydda barnen och då modern röjt vistelseorten kan hon 

inte skydda barnen från faderns våld eller släktens påtryckningar och dödshot. 

Förvaltningsrätten bifaller nämndens ansökan. 
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Fall 12: Pojke 14 år  

Pojke på 14 år lever tillsammans med sin mamma, pappa och syskon. Nämnden ansöker om 

vårdenligt 1 och 2§§ LVU för pojken och hans två yngre bröder. Pappan i familjen är dömd 

för relationsvåld mot sin fru och döttrar och att våldet har varit hedersrelaterat och kan inte 

bidra till en trygg miljö för barnen. Nämnden är oroliga för pojken har bevittnat våld samt att 

de riskerar att bli utsatta eller ta efter faderns beteende. Modern och fadern förnekar att det 

finns våld i familjen och att barnen särbehandlas på grund av sitt kön. Modern säger att de 

uppgifter hon lämnat hos socialtjänsten inte är sanna, då det är till grund av språkbrister som 

det skett missförstånd mellan socialsekreterare och modern. Modern har berättat om sin 

makes våld, men tagit tillbaka sin berättelse vilket nämnden anser är på grund av 

påtryckningar från nätverket. Förvaltningsrätten menar att det är sannolikt att barnen lever i 

en våldsmiljö och hederskontext, och tror inte på att modern blev missförstådd på grund av 

språkbrister då det fanns en tolk närvarande. Förvaltningsrätten menar att pojken genom att 

bevittnat våld mellan fadern och hans systrar och mor har utstått psykisk misshandel i LVU:s 

mening. Att modern inte har kunnat skydda barnen anses vara brister i omsorgen. Pojkarna 

har levt i en hedersrelaterad kultur under en lång tid att det finns risk för deras hälsa och 

utveckling. Förvaltningsrätten bifaller ansökan om vård enligt 1 och 2 §§ LVU. 

 

Fall 13: Pojke 17 år 

En 17-årig pojke lever tillsammans med sin mor. Nämnden tog beslut om ett omedelbart 

omhändertagande av pojken på grund av systematiskt psykiskt och fysiskt våld i hemmet. 

Pojken har berättat att hans mor är den som står för våldet och att han lärt sig lyda henne för 

att slippa våldet. Pojken menar att modern har hotat att gifta bort pojken. Modern ska inte ha 

låtit pojken använda internet eller mobiltelefon. Pojken har förvägrats ett socialt umgänge och 

att ha en flickvän. Enligt nämnden lever pojken i en hederskontext. Nämnden menar att 

pojken inte har behandlats utifrån sin ålder. Modern har inte tagit pojken till somatisk 

läkarvård eller psykiatrisk vård, detta även om pojken skurit sig och försökt ta sitt liv. I 

utredningen har läkarutlåtande och psykolog bekräftat att det förekommer våld i hemmet och 

att pojken lider av en depression. En orosanmälan inkommer från skolan då pojken berättat att 

han vill ta sitt liv. Modern förnekar att det förekommer hedersproblematik i familjen och 

förnekar att pojken har suicidaltankar och ett pågående självskadebeteende samt att det saknas 

grund för dessa påståenden. Modern berättar att hon inte tycker det är lämpligt att pojken har 

en bild på sig själv och en flicka pussandes på internet, då det skulle vara en vanära för 

familjen om det kom fram. Modern har vittnen som framför att pojken och hans moder har en 
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bra relation. Förvaltningsrätt gör bedömningen att pojken har fått utså psykisk och fysisk 

misshandel och att det brister i omsorgen då modern inte förstår pojkens vårdbehov. 

Förvaltningsrätten menar att pojken lever i en hederskontext och att pojkens berättelse är 

trovärdig då han berättat samma sak för flera olika myndigheter. Förvaltningsrätten har 

särskilt beaktat att pojken uttryckt att han är rädd för att återvända hem och bifaller nämndens 

ansökan om vård med stöd av 1 och 2 §§ LVU.  
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