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The aim of this study was to extend comprehension of which approaches and attitudes 

towards violence and oppression in the name of “honour” may be of significance in 

the social services investigations and judgments relating to section 2 of the LVU. The 

empirical material are based on ten verdicts, some including girls who were exposed 

to “honour related violence” and others including girls who were not exposed. To 

analyze the verdicts in this study, we examined the arguments authorities used for the 

decision on LVU through a text-analysis. The main conclusion of the study were that 

the social welfare authorities combined the concept of “honour” with culture and that 

“honour” was seen as something dangerous for the girls. This cultural interpretation 

creates an Orientalist view and divides people into "us” and “them" which can lead to 

discrimination and racism of certain cultural groups.  
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1. Inledning 

Vintern 2002 mördades Fadime Sahindal av sin pappa i Uppsala. Fadime hade innan 

hon blev mördad pratat offentligt om kontroll, våld och hot inom familjer som hon 

själv och många andra kvinnor utsatts för. Även om detta inte var det första 

“hedersmordet” i Sverige var det efter mordet på Fadime som debatten tog fart på 

allvar (Sahin, Mwany & Ljungberg 2017). Det är cirka femton år sedan Fadime 

mördades och debatten om våld i hederns namn är fortfarande aktuell. Forskaren 

Carbin (2014) skriver att diskussionen om “hedersrelaterat våld” har kommit att ta 

stor plats i svenska medier och att svenska staten har lagt stora resurser på att hantera 

problemet. Debatten om “hedersrelaterat våld” uppstod enligt Carbin (2014) i början 

av 1990-talet och blev då ihopkopplat med vissa kulturer. Därefter har professionella 

haft problem med att diskutera “hedersrelaterat våld” utan att upprätthålla stereotypa 

och rasistiska undertoner (Carbin 2014). Utifrån detta ämnar vi i denna uppsats att 

närmare undersöka attityder och förhållningssätt till våld och förtryck som begås i 

hederns namn.  

 

Enligt socialstyrelsens utbildningsmaterial Vänd dem inte ryggen (2014, 11) är 

“hedersrelaterat våld och förtryck” idag ett etablerat begrepp som behövs för att 

synliggöra det våld och förtryck som barn och vuxna utsätts för. “Hedersrelaterat våld 

och förtryck” är enligt hedersförtryck.se (Länsstyrelsen Östergötland u.å.) ett problem 

både i Sverige och globalt, men enligt regeringen finns det inte några siffror på hur 

många brott som begås i hederns namn i Sverige. Detta eftersom det inte finns någon 

brottskod gällande “hedersbrott” och mörkertalet uppskattas vara stort.  

 

1.1 Bakgrund 

Det finns inom forskarvärlden inte någon allmänt godtagen definition av vad 

“hedersrelaterat våld” är, hur det ska förstås eller huruvida begreppet “heder” ska 

användas eller inte. I Nationellt Centrum för Kvinnofrids rapport (NCK 2010) 

beskrivs en komplex bild av hur “hedersrelaterat våld” kan förstås utifrån tre olika 

tolkningsramar. Den första tolkningsramen förklarar våld utfört i hederns namn 

utifrån ett kulturellt perspektiv baserade på starkt patriarkala strukturer. Den andra 

tolkningsramen tar ansats utifrån ett könsperspektiv och menar att “hedersrelaterat 
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våld” kan förstås utifrån ett patriarkalt system på samma sätt som mäns våld mot 

kvinnor. Den tredje tolkningsramen innebär att en intersektionell förklaring behövs 

för att förstå det våld som utförs i hederns namn vilket betyder att våldet bör förstås 

utifrån flera olika aspekter som kultur, kön, klass, etnicitet och hur dessa påverkar 

varandra (NCK 2010). 

 

Trots att det finns olika definitioner och tolkningsramar gällande hur våld i hederns 

namn kan förstås, har regeringen valt att definiera att “hedersrelaterat våld och 

förtryck” handlar om kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet 

(Regeringens skrivelse 2007). Därmed har regeringen tagit ställning för en förståelse 

genom en kulturell tolkningsram vilket kan innebära att andra aspekter och 

förklaringar går förlorade. Regeringen har även påtalat att det är viktigt att öka 

kunskapen och informationen om “hedersrelaterat våld och förtryck” och satsade 

därför mellan åren 2003 och 2010 minst 250 miljoner kronor på information och 

insatser till både myndigheter och allmänheten gällande våld i hederns namn (NCK 

2010, 12).  

 

Trots dessa satsningar beskriver Socialstyrelsen (2014, 7) att de flickor och kvinnor 

som utsätts för våld och förtryck i hederns namn inte alltid får den hjälp och det stöd 

som de behöver och har rätt till enligt socialtjänstlagen. Enligt socialtjänstlagen har 

socialnämnden i varje kommun ansvar för att barn växer upp under goda och trygga 

förhållanden och de har även ett ansvar att stödja och hjälpa barn som utsatts för brott 

(Socialstyrelsen 2014, 34f). Därmed är socialtjänstens arbete och attityder viktigt för 

de barn som utsätts för våld och förtryck i hederns namn. Socialnämnden kan även 

omhänderta barn och unga enligt 2 § i LVU, (Lagen om särskilda bestämmelser av 

unga, SFS 1990:52) om de anser att den omgivande miljön är skadlig och föräldrarna 

inte tar emot frivilliga insatser enligt socialtjänstlagen. Kriterierna för att tillämpa 2 § 

LVU (SFS 1990:52) är att barnet eller den unga är under 18 år och blir utsatt för fysisk 

eller psykisk misshandel, att föräldrarna brister i omsorgen eller att barnet blir 

otillbörligt utnyttjat och att det finns en påtaglig risk för att barnet eller den unges 

hälsa eller utveckling skadas. Enligt länsstyrelsens metodstöd för socialsekreterare 

som arbetar med barn och unga kan risk för att bli utsatt för våld, könsstympning eller 

tvångsäktenskap vara skäl till att tillämpa 2 § LVU (Länsstyrelsen Stockholms län 

2009, 11). I regeringens proposition (2002/03:53, 82) tydliggörs att “flickor som växer 
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upp i familjer med starkt patriarkala värderingar och vars utveckling hindras genom 

hot från i första hand manliga släktingar” ska kunna räknas som psykisk misshandel.  

 

1.2 Problemformulering 

Regeringen har trots forskningens oenighet gällande huruvida begreppet “heder” ska 

användas och hur det ska förklaras beslutat att “hedersrelaterat våld och förtryck” är 

ett samhällsproblem som kan förstås utifrån ett kulturellt perspektiv (Regeringen 

skrivelse 2007). Regeringen har även lagt ner stora resurser på information och 

kunskap om våld i hederns namn (NCK 2010, 12). Regeringens egen utredning visar 

dock (SOU 2015:55) att det fortfarande finns stora kunskapsluckor och att många 

socialsekreterare är osäkra på hur de ska bemöta barn som anses vara utsatta för våld 

i hederns namn. Tidigare forskning (Peréz 2014, 262) visar i enlighet med detta att 

socialsekreterare menar att det finns en risk att barn blir omhändertagna enligt LVU 

på svagare grunder om fallet misstänks vara kopplat till “heder”. Annan forskning 

(Schlytter & Linell 2009, 152) visar att kunskapsbrist gällande “heder” kan göra att 

flickor som utsätts för våld inte får tillräcklig hjälp. Mycket av den forskning som 

gjorts visar enligt NCK (2010, 9) att även om begreppet “heder” används kan det leda 

till förstärkning av stereotyper samtidigt som det finns en risk att våldet bagatelliseras 

om begreppet inte används. Därmed skulle både socialtjänstens och domstolarnas syn 

på våld i hederns namn kunna ha betydelse för vilken hjälp och bemötande utsatta får 

då beslut om 2 § LVU kan vara ett stort ingrepp i en familj och i ett barns liv.  

 

Det finns mycket forskning, riktlinjer och information om våld som utförs i hederns 

namn och om hur detta kan och bör bemötas. Flera studier tar även upp vilka 

konsekvenserna kan bli av socialtjänstens bemötande och att många socialsekreterare 

är osäkra på hur de ska hantera dessa fall (Peréz 2014, SOU 2015:55). Trots detta 

saknas studier om hur attityder och förhållningssätt till våld i hederns namn ser ut i 

verkligheten. Denna kunskapslucka undersöker vi genom att analysera hur 

socialnämnden, förvaltningsrätten och kammarrätten tar hänsyn till begreppet “heder” 

i sina bedömningar och om det finns några skillnader i hur familjer bedöms i LVU-

domar där “heder” benämns jämfört med i andra LVU-domar. För att undersöka detta 

använder vi en argumentationsanalys av domar som handlar om 2 § LVU för att 
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undersöka hur socialnämnden, förvaltningsrätten och kammarrätten använder och 

tolkar begreppet “heder”. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att skapa en ökad förståelse för vad olika förhållningssätt och 

attityder till våld och förtryck som utförs i hederns namn kan ha för betydelse i 

socialtjänstens utredningar och domar gällande 2 § LVU.  

 

1.4 Frågeställningar 

Nedanstående frågeställningar användas för att utreda syftet: 

1. Hur uttrycks och beskrivs våld och förtryck som utförs i hederns namn i domar 

gällande 2 § LVU?   

2. Vilka bedömningar görs och vilka argument används av socialnämnd, 

förvaltningsrätt och kammarrätt i domar gällande 2 § LVU när en flicka 

uppges leva i en “hederskontext”. 

3. Vilka bedömningar görs och vilka argument används av socialnämnd, 

förvaltningsrätt och kammarrätt i domar gällande 2 § LVU där det inte förs 

någon diskussion om “heder”?  

1.5 Avgränsningar 

Denna uppsats syftar till att närmare undersöka hur socialtjänsten/socialnämnden och 

domstolarnas attityder och förhållningssätt till begreppet “heder” kan se ut i domar 

gällande 2 § LVU. Vi har avgränsat oss till att endast använda domar som gäller 2 § 

LVU trots att begreppet “heder” även förekommer i många andra domar, som 

exempelvis brottmål. Detta då vi i denna uppsats inte i första hand är intresserade av 

juridiken eller utgången av målet utan av socialtjänstens och domstolarnas attityder 

och förhållningssätt. Ytterligare en avgränsning som har gjorts i uppsatsen är att 

endast undersöka fall med flickor mellan tolv och sjutton år, trots att det även 

förekommer domar enligt 2 § LVU som gäller pojkar i samma åldersspann. Att även 

använda domar gällande pojkar hade kunnat ge ytterligare kunskap om attityder och 

då hade en genusanalys även varit möjlig. Avgränsningen till att endast studera domar 

gällande flickor gjordes av både tids- och utrymmesskäl då uppsatsens omfång annars 
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hade blivit för omfattande. Anledningen till att vi endast studerar domar där flickorna 

är mellan tolv och sjutton år är att de flesta LVU-domar som benämner begreppet 

“heder” gäller flickor i den åldern. Det finns även LVU-domar som använder 

begreppet “heder” där flickorna är under tolv år, dessa skiljer sig dock mycket från de 

domar där flickorna är i tonåren då de fokuserar på andra saker eftersom barnen är 

mindre och därmed behöver mer stöd och hjälp från sina föräldrar. Därav har vi valt 

att utesluta dessa domar ur uppsatsen. I denna uppsats använder vi endast domar från 

år 2015 och 2016 och denna avgränsning har gjorts eftersom vi ville ha resultat som 

kan säga något om nutiden eftersom attityder och förhållningssätt ständigt förändras. 

I denna uppsats använder vi tio domar gällande 2 § LVU varav fem domar benämner 

familjens problematik som “heder” och fem domar som inte gör det. Även 

begränsningen till tio domar är gjort av tids- och utrymmesskäl då fler domar hade 

kunnat tillföra fler aspekter samt ge resultatet mer legitimitet. Vi anser ändå att vi 

genom dessa tio domar har kunnat utreda syftet och frågeställningarna. Vi vill dock 

poängtera att detta resultat endast kan säga något om just dessa tio domar och att ett 

annat eller ett större urval hade kunnat ge andra resultat.  

1.6 Disposition 

Denna uppsats är indelad i fem kapitel. I det första kapitlet introduceras och förklaras 

begreppet “heder”, hur begreppet är relevant för socialt arbete och vad som kommer 

att undersökas i denna uppsats i en bakgrund och problemformulering som mynnar ut 

i syfte och frågeställningar. I det andra kapitlet presenteras teorier och tidigare 

forskning som är relevant för området. Mycket av den tidigare forskningen som har 

gjorts kring “heder” är teoretisk och utgår från olika teoretiska tolkningsramar. De 

teoretiska tolkningsramar som framkommer i den tidigare forskningen kommer även 

att användas som teoretiska utgångspunkter. Detta för att närmare förklara och 

analysera resultatet och därav har inte tidigare forskning och teorier delats upp i 

separata kapitel. I kapitel tre presenteras och diskuteras vald metod, urval, etiska 

ställningstaganden och arbetsfördelning. I kapitel fyra redovisas uppsatsens resultat 

och analys vilket mynnar ut i en slutsats, detta kapitel innehåller även en tabell där 

delar av resultatet presenteras. Avslutningsvis förs i kapitel fem en slutdiskussion 

kring uppsatsens viktigaste resultat.    
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2.  Teoretiska tolkningsramar och tidigare 

forskning 

Detta kapitel är uppdelat i två delar. Den första delen fokuserar på forskning gällande 

hur våld som utförs i hederns namn kan förstås utifrån olika perspektiv. Forskningen 

beskriver hur våld som utförs i hederns namn bland annat kan förstås genom en 

kulturell tolkningsram, utifrån patriarkala system eller genom ett intersektionellt per-

spektiv samt orientalism. Forskningen behandlar även en postkolonial och 

orientalistisk förståelse av problematiken kring “heder”. Dessa olika perspektiv och 

teoretiska förståelser kommer vi att använda för att analysera resultatet. Den andra 

delen i detta kapitel beskriver socialtjänstens syn på våld i hederns namn och hur de 

arbetar med dessa frågor. 

 

2.1 Olika tolkningsramar och teorier för förståelsen av 

våld och förtryck som utförs i hederns namn 

Ett sätt att förklara våld i hederns namn är genom en kulturell tolkningsram. Eldén 

och Westerstrand (2003, 41) beskriver att ett “hederskulturellt sammanhang” är när 

individens beteende är sammankopplat med kollektivets heder och då främst hur mäns 

heder är kopplad till kvinnors beteenden. Kollektivet kan enligt Eldén och 

Westerstrand (2003) innefatta antingen familj och släkten eller ett större kollektiv, 

exempelvis de som tillhör samma religion eller etnicitet. Eldén och Westerstrand 

(2003, 41) menar att kollektivets heder är beroende av kvinnornas beteende och kan 

därmed ses som förklaring till varför mord sker i hederns namn. de los Reyes (2003, 

32) menar däremot att en kulturell förklaring inte är tillräcklig utan snarare förminskar 

problemet genom att peka ut en grupp som problematisk vilket får följden att den egna 

(svenska) gruppen felaktigt framstår som jämställd och lyckad. de los Reyes (2003, 

32) beskriver även hur vissa forskare anser att det är viktigt att lyfta upp de strukturella 

patriarkala systemen som orsaker till våld. Några som lyfter fram patriarkala 

strukturer är Sever och Yurdakul (2001) som skriver att oavsett om våld i hederns 

namn sker på grund av kulturella eller religiösa skäl finns det en gemensam nämnare, 

nämligen att våldet sker på grund av patriarkala strukturer i samhället eller i “kulturer” 

där kvinnor inte har möjlighet att göra fria val, inte är ekonomiskt självförsörjande 
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och där deras kroppar objektifieras och utnyttjas. Sever och Yurdakul (2001) 

beskriver att våld i hederns namn sker globalt och att det är övervägande kvinnor som 

blir utsatta, vilket förklaras utifrån patriarkala strukturer som finns i samhället. Carbin 

(2014) beskriver dock hur det kan vara problematiskt att enbart se våld i hederns namn 

utifrån patriarkala system eftersom begreppet ”mäns våld mot kvinnor” kan leda till 

att det endast inkluderar den vita medelklasskvinnan.  

 

Vidare menar Schlytter och Linell (2009) att våldet ska benämnas i en 

“hederskontext” för att de som utsätts ska få rätt hjälp. De beskriver liknande 

förklaringar till våld utfört i hederns namn som Sever och Yurdakul (2001), med 

skillnaden att Schlytter och Linell menar att dessa patriarkala strukturer är kulturella. 

I Schlytter och Linells (2009) studie av LVU-domar beskrivs “hederskultur” som 

något kollektivt som resulterar i en krock mellan “hederskulturen” och den svenska 

familjepolitiken med värderingar om jämlikhet och individens rättigheter. Schlytter 

och Linell (2009) utgår därmed från en tolkningsram som innebär att våld i hederns 

namn begås av kulturella skäl.  

 

I motsats till de forskare som menar att våld i hederns namn bör förklaras utifrån 

kulturella eller patriarkala strukturer (Schlytter & Linell 2009, Eldén & Westerstrand 

2003, Sever & Yurdakul 2001) anser Eliassi (2013) att ett mer kritiskt perspektiv 

behövs i socialt arbete. Detta för att motarbeta strukturella olikheter och synen på 

andra grupper som annorlunda, vilken han menar är utbredd i såväl det svenska 

samhället som inom socialt arbete. Eliassi (2013) beskriver även att socialarbetare 

som ser sociala problem i minoritetsgrupper som kulturella problem istället för 

strukturella är med och reproducerar dessa gruppers redan underordnade ställningar 

och även rasism. Eliassis (2013) resonemang liknar det som Mohanty (2001) vill 

synliggöra gällande hur “tredje världens kvinnor” övervägande framställs som 

ensamma ensidiga objekt och hur denna bild reproduceras i västvärldens texter. Enligt 

Mohanty (2001) summerar texter från västvärlden kvinnor som en enskild grupp, som 

exempelvis afrikanska kvinnor, arabiska kvinnor eller indiska kvinnor. Detta leder till 

en bild av att exempelvis alla indiska kvinnor har samma kulturella samhörighet. I 

dessa texter framkommer dessutom en bild av att det är en självklarhet att kvinnorna 

inte har samma status och position som männen oavsett klass eller etnicitet. Detta 

skapar dikotomier mellan män och kvinnor där mannen alltid ses som överordnad och 
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dominerande gällande ekonomi, rättsligt och religiöst (Mohanty 2001). de los Reyes 

(2003, 41) beskriver i likhet med Mohanty (2001) att flickor som blir utsatta för våld 

i hederns namn framställs dikotomt. Exempelvis att flickor är offer för familjens 

patriarkala värderingar och dessa situationer beskrivs som konflikter mellan “det 

moderna svenska samhället” och “familjens traditionella livsstil”.   

 

2.1.1 Orientalism 

Vidare beskriver Mohanty (2001) och Eliassi (2013) att framställningen av “tredje 

världens kvinnor” är en uppdelning av Öst och Väst utifrån orientalism. Eliassi (2013) 

skriver att orientalism innebär att det finns en diskurs i samhället där Mellanöstern/ 

Orienten framställs som en sluten homogen grupp utan individuellt tolknings-

utrymme, medan Västvärlden framställs som demokratisk, jämställd och kulturellt 

dynamisk. Orientalism är en central del av postkolonial teori och beskriver hur vi i 

Västvärlden har konstruerat en bild av “orienten” och “de andra” som sin egen raka 

motsats. Denna motsats är skapad genom att “de andra” beskrivs i stereotypa bilder 

av hur andra människor tänker, tror och agerar. Orientalismen beskriver processer som 

innebär att vi i Väst tillskriver “de andra” negativa och fiktiva bilder (Lindgren 2015, 

178–183). Edward Said (1978) skriver i boken Orientalism hur Västvärlden 

reproducerar en missledande, oriktig och stereotypifierad kulturell representation av 

Orienten och att detta hindrar Västvärlden från en total förståelse för dess människor 

och kulturer. Den bild som övervägande målas upp om Orienten är mystisk, barbarisk 

eller exotisk och som är i behov av att civiliseras. Detta reproduceras genom film, tv, 

nyheter, böcker, konst men också genom akademiska texter. Detta görs möjligt då 

Västvärlden är blind för att se sin egen stereotypifiering och tror sig överordnad 

Orienten, därmed kan reproduceringen av Orienten göras utifrån Västvärldens 

värderingar och förståelse. Ett annat återkommande antagande från Västvärlden är att 

människor från Orienten har samma kultur, traditioner och språk trots stora 

geografiska avstånd (Said, 1978). Orientalism beskriver därmed hur Västvärlden tror 

sig vara överordnad andra kulturer som inte tillhör väst och därmed har en 

nedvärderande syn på dessa kulturer, detta eftersom Västerländska värderingar och 

normer anses som det “rätta”.  
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 Eliassi (2013), likt Mohanty (2001), menar att västvärldens kvinnor framställs som 

att de är sekulariserade, frigjorda och har kontroll över sina liv av den västerländska 

feminismen. Detta skiljer sig från hur “tredje världens kvinnor” (se Mohanty 2001) 

ses, då de istället framställs som objekt och som förtryckta, exempelvis på grund av 

att kvinnorna bär slöja eller att kvinnornas sexualitet kontrolleras. Denna 

orientalistiska framställning leder till att den Västerländska feminismen ses som norm. 

Mohanty (2001) menar att när strukturer i samhället såsom rättssystem, ekonomi, 

religion och familj blir kritiserat utifrån Västerländsk standard producerar Västvärlden 

en bild av att kvinnorna är fast i dessa strukturer som Västvärlden anser vara 

outvecklade. Även de los Reyes (2003) diskuterar hur kategorisering av individer och 

handlingar som “heders-relaterade” kan leda till att den individuella situationen och 

problemen inte uppmärksammas. Flickorna riskerar därmed att inte få rätt hjälp och 

att problemen inte tas på allvar på grund av distansering som uppstår när en “vi och 

dem”-syn görs gällande. Eliassi (2015) menar att invandrare ofta problematiseras och 

definieras i relation till sociala problem utifrån en kulturalistisk attityd vilket leder till 

en uppdelning av “vi och dem”. Enligt Eliassis (2015) resonemang spelar social-

arbetarnas definitioner stor roll för förståelsen av problem och de individer som 

kommer i kontakt med socialt arbete samt för vilken hjälp och insatser som ges. 

 

2.1.2 Intersektionell tolkningsram för våld i hederns namn 

Dessa olika tolkningsramar och teorier som nämns ovan ger var för sig en ensidig bild 

av hur våld och förtryck i hederns namn ska förstås och förklaras. de los Reyes (2003) 

studie visar att våld som utförs i hederns namn främst har förklarats utifrån en kulturell 

tolkningsram och hon menar att detta har bidragit till ett ökat förfrämligande och en 

distansering till de flickor som utsätts. de los Reyes (2003) menar därför att det är 

viktigt att synliggöra hur andra maktstrukturer som könsförtryck och etnisk 

diskriminering samverkar för att förhindra den strukturella diskrimineringen i 

samhället. Även Carbin (2014) och Eliassi (2013, 39) anser att det finns en risk att 

minoriteter stereotypiseras om våld i hederns namn förstås kulturellt och anser därför 

att en intersektionell ansats behövs för att förklara våld i hederns namn. Det 

intersektionella perspektivet ger möjlighet till en förståelse för hur kategorier som 

exempelvis kön, klass, etnicitet, kultur, ålder, profession och sexualitet samspelar och 
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konstruerar varandra (Lykke 2003), men också för hur kategoriernas samspel används 

för att analysera komplexa maktstrukturer (Mattsson 2014).  

 

I den intersektionella analysen anses kategorierna kön, klass och etnicitet alltid kunna 

säga något om maktstrukturen, detta eftersom organiseringen i samhället och för-

delning av symboliska och materiella resurser fördelas efter kön, klass och etnicitet. 

Detta görs på micro-, meso- och marcronivå, men trots att en person kan röra sig 

exempelvis mellan olika klasser eller tänjer på föreställningarna om etnicitet på 

micronivå påverkar det inte på macronivå och den hierarkisk ojämlikhet består 

(Mattsson 2010). Kategorierna kön, klass och etnicitet kan alla ses som sociala 

konstruktioner, där innebörden av kategorierna skapas genom kommunikation mellan 

människor. Inom kategorierna kan dikotomier skapas, vilket innebär att exempelvis 

man-kvinna, heterosexuell-homosexuell ställs mot varandra som motsatspar och kan 

rangordnas hierarkisk (Mattsson 2010). Dessa motsatspar konstrueras i förhållande 

till varandra genom att vara det som det andra motsatsparet inte är; vad det innebär att 

vara kvinna konstruerar utifrån föreställningen om vad som är en man och tvärtom.  

 

Att rangordna kategorierna hierarkiskt innebär att den ena kategorin anses vara mindre 

värd än den andra. Föreställningen om vilka dikotomier som anses vara mest 

värdefulla leder till att den hierarkiska ordningen och maktstrukturen upprätthålls (de 

los Reyes & Mulinari 2005, Mattsson 2010, 39–41). Samtidigt som dikotomierna kan 

stå som självständiga kategorier där det ena är överordnat det andra, är det när 

kategorierna kön, klass, sexualitet och etnicitet sammanvävs och interagerar med 

varandra som maktstrukturen blir synlig (Lykke 2003, Mattsson 2010). En eller flera 

kategorier kan ha större betydelse i vissa sammanhang medan en annan kan då få 

mindre betydelse och därmed blir kategorierna beroende av kontext. En kategori ger 

även föreställningar om andra kategorier, exempelvis ger en kvinna även en bild av 

vilken klass hon tillhör och vilken sexualitet hon har (Mattsson 2010). Mattsson 

(2010) beskriver även studier som visat att mäns våld mot sina barn osynliggörs och 

att det som istället lyfts fram är mammans problematik och ansvar över att våldet sker. 

Eftersom mannen utgör den grundläggande normen i samhället blir andra, 

underordnade, kategorier viktiga när en man pekas ut som våldsförövare. Exempelvis 

länkas mannen samman med etnicitet för att kunna ta skepnaden av “den Andre” och 

därmed ses som avvikande från det “svenska”. Män med invandrarbakgrund, från 
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Mellanöstern, Nordafrika och vissa delar av Asien och Latinamerika konstrueras som 

våldsamma och upprätthållare av patriarkala strukturer utifrån kultur (Mattsson 2010, 

129-130).  När det handlar om en “svensk man” som förövare ses problematiken som 

individuell istället för kollektiv och anledningar som missbruk eller psykiska 

sjukdomar blir i fokus (Mattsson 2010, 131).  

 

Lykke (2003) beskriver dock att det är viktigt även vid en intersektionell analys att stå 

fast vid idén om en könsmaktsordning i samhället och att alltid inkludera kön och 

genus i analysen av maktstrukturer. Detta betyder dock inte att kategorierna kön eller 

genus alltid är överordnade andra kategorier i den intersektionella analysen utan det 

är kontexten som avgör vilka kategorier som är mest betydelsefulla. Lykke (2003) 

diskuterar precis som Mohanty (2001) dikotomier och hur motsatspar skapas inom 

olika kategorier. Lykke (2003) menar dock likt Mattsson (2014) att även om olika 

kategorier kan vägas mot varandra, där det ena är överordnat det andra, är det när 

kategorierna kön, klass, sexualitet och etnicitet sammanvävs och ordnas hierarkiskt i 

en intersektionell analys som maktstrukturen blir synlig. Vidare menar Carbin (2014) 

att även om den intersektionella ansatsen kan ge en bra analys över varför våld i 

hederns namn sker behövs även en feministisk postkolonial1 ansats eftersom den kan 

ge förståelse för att benämningen “heder” skapar uppfattningar om “vi” och “dem”.  

 

2.2 Socialtjänstens arbete med våld och förtryck i 

hederns namn 

Carbin (2014) skriver att ett huvudtema i socialtjänstens policys kring frågor om 

“hedersrelaterat våld” är att låta flickorna som blir utsatta få sin röst hörd och 

möjlighet att tala om sin situation. Denna policy blev till eftersom regeringen efter att 

Fadime och Pela mördades i hederns namn ansåg att det svenska samhället hade svikit 

dessa unga flickor när myndigheter inte tagit deras berättelser på allvar. Flickornas 

berättelser ger viktigt kunskap om hur vi kan förstå våld i hederns namn. Samtidigt 

har flickornas berättelser och upplevelser fått bli den enda sanningen för hur våldet 

                                                 
1 Postkolonial feminism syftar främst till att synliggöra kön inom den postkoloniala analysen. Inom 

den postkoloniala feminismen poängteras även vikten av att tillföra andra perspektiv, som klass och 

etnicitet i analyser för att undvika att se alla kvinnor som en homogen grupp med samma svårigheter 

och gemensamma intressen (Lindgren 2015). 
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som utförs i hederns namn ska förstås i socialtjänstens policys, trots att ingen kan säga 

vad som är den absoluta sanningen och att alla berättelser är olika (Carbin 2014). 

Carbin (2014) ställer sig frågan varför inte socialsekreterare, genusforskare eller 

forskare kring frågor om rasism, migration och etnicitet också har fått ge förklaringar 

och beskrivningar gällande hur våld i hederns namn kan förstås för att tillföra 

ytterligare kunskap och aspekter om ämnet i utformandet av policys. Vidare skriver 

Carbin (2014) att trots att dessa flickor genom sina berättelser får en röst och blir tagna 

på allvar framställs dessa röster i policydokument utifrån det svenska samhället 

normer. Policydokumenten framställer det svenska samhället som skyddande för 

flickorna, medan flickornas familjer eller kulturella bakgrund gestaltas som farliga. 

Detta menar Carbin (2014) leder till stereotypa bilder av flickorna då de framställs 

dikotomt som antingen kulturella, icke- svenska och offer eller som att de själva aktivt 

har lämnat sina familjer vilket skapar en bild av att dessa flickor då lämnar sin kultur 

och då blir ”svenska”.  

 

De olika tolkningsramar som tidigare beskrivits för hur våld utfört i hederns namn kan 

förstås och tolkas kan påverka socialtjänstens arbete. Baianstovu (2012, 236) 

beskriver att flera socialarbetare i hennes studie tror att den pågående debatten i 

samhället om våld utfört i hederns namn påverkar alla i hela samhället. Detta menar 

Baianstovu (2012, 236f) kan leda till att både de som anmäler att barn far illa och de 

som arbetar på offentliga myndigheter feltolkar situationerna som “hedersrelaterade”, 

trots att det inte finns något som tyder på det. Peréz (2014, 260ff) beskriver även att 

många socialsekreterare känner oro över att reagera för starkt eller för svagt i 

“hedersrelaterade” ärenden. Baianstovu (2012, 237) beskriver dock att de flesta fall 

som anmälts som “hedersrelaterade” inte har någon koppling till “heder”. Det 

framkommer även tankar hos socialsekreterare i Baianstovus (2012, 239) studie om 

att det inte automatiskt innebär att ett barn utsätts för hot och våld för att barnet lever 

i en starkt patriarkal familj. Flera av socialsekreterarna i studien uttrycker även att det 

ibland kan vara det bästa för ett barn att fortsätta leva i en begränsad miljö eftersom 

det kan vara värre att tvingas leva åtskild från sin familj (Baianstovu 2012, 250). 

 

Peréz (2014) beskriver i sin studie hur socialtjänsten arbetar med “hedersrelaterade 

konflikter” inom familjer och visar på att många socialsekreterare hanterar dessa 

ärenden på olika sätt. En slutsats som Perez (2014, 262) drar av sin studie är att 
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socialtjänsten ofta underlåter att undersöka nätverkets agerande eller möjligheterna 

för familjen eller nätverket att vara en del av lösningen. Några av socialsekreterarna i 

studien menar även att de utifrån Länsstyrelsens rekommendationer kring “heders-

relaterade” frågor prioriterat flickornas skydd och placerat dem på svaga grunder. 

Baianstovus (2012) studie gällande socialtjänstens arbete visar liknande resultat. 

Några av respondenterna i studien upplever att det kan krävas mindre bevis för att 

omhänderta ett barn om det finns misstankar om att “heder” är inblandat (Baianstovu 

2012, 239). Vidare beskriver Peréz (2014, 264) att de socialsekreterare som skiljer på 

“hedersrelaterat våld” och annat våld ofta även är kategoriserade och diskriminerande 

mot klienter. Peréz (2014) drar även slutsatsen att kultur inte är den enda förklaringen 

till “hedersrelaterat våld” och han beskriver att det är viktigt att se helheten i fall med 

konflikter i familjen, vilket han menar är en stor utmaning för socialsekreterare (Peréz 

2014, 288). Även Eliassi (2013, 39) beskriver hur socialarbetare som har en övertro 

på kulturella förklaringar till sociala problem kan missa andra viktiga strukturella 

aspekter som arbetslöshet, fattigdom, marginalisering, exkludering och rasism som 

tänkbara motiv och förklaringar. Eliassi (2015) skriver att ett kulturellt 

förhållningssätt inom socialtjänsten leder till en reproducering av negativa 

föreställningar i samhället om immigranter. Immigranters dåliga beteende förklaras 

därmed utifrån kultur till skillnad från den svenska dominerade gruppen i samhället 

där exempelvis våld mot kvinnor beskrivs som ett individuellt avvikande beteende.  

 

Schlytter och Linell (2009, 152) menar dock att arbetet med “hederskulturer” är 

någonting nytt för socialtjänsten vilket kan göra att de flickor som de anser lever i en 

“hederskultur” inte får tillgång till samma rättsliga skydd som andra, då 

socialsekreterarna kanske inte känner igen denna typ av ärenden. I sin studie av LVU-

domar delar Schlytter och Linell (2009) upp flickorna i två grupper; ”hedersgruppen” 

och “de andra” utifrån egna kriterier gällande “heder”. De kriterier som används är 

bland annat om flickorna begränsas hemma, på fritiden eller i skolan eller om det finns 

bevis gällande tvångsäktenskap eller könsstympning. Vid en jämförelse av dessa 

grupper kunde flera skillnader utläsas, till exempel att flickorna i ”hedersgruppen” var 

mer kontrollerade och instängda än de andra flickorna (Schlytter & Linell 2009). 

Schlytter och Linell (2009, 159) pekar på att psykisk misshandel sker i alla de fall som 

de kategoriserar som ”heder” och menar att detta sker som ett kollektivt förtryck i 

form av typiska karaktärsdrag av “heder”, såsom hot om att sändas utomlands för att 
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bli bortgift eller att könsstympas. Schlytter och Linell (2009, 159f) menar utifrån detta 

att flickorna skulle få bättre skydd genom att benämna problematiken i en 

“hederskontext” och genom att bättre uppmärksamma dessa flickors situationer. Både 

Eliassi (2015) och Peréz (2014) menar att Schlytter och Linells (2009) forskning med 

kulturella synsätt har blivit tongivande inom socialt arbete i Sverige. Peréz (2014) 

menar att deras rekommendationer för hur “heder” ska bemötas och förstås har varit 

tongivande i den kommun där han har gjort sin studie. 

 

Den tidigare forskningen visar att flera studier har gjorts gällande både socialtjänstens 

och domstolarnas arbete med våld och förtryck som utförs i hederns namn. Alla tre 

studierna (Peréz 2014, Schlytter & Linells 2009, Baianstovu 2012) visar på att det 

finns en osäkerhet hos de olika instanserna för hur de ska hantera fall som ses som 

“hedersrelaterade” och att fallen även hanteras på olika sätt. En slutsats utifrån Peréz 

(2014) studie är att socialtjänsten inte bör kategorisera fall som “hedersrelaterade” 

eftersom de då riskerar att diskriminera grupper. En slutsats från Schlytter och Linells 

(2009) studie är tvärtom att fall bör kategoriseras som “hedersrelaterade” för att de 

berörda flickorna ska få bättre hjälp. Det forskarna är eniga om är dock att detta är en 

komplex och viktig fråga och kunskapen i ämnet och förhållningssättet till begreppet 

“heder” spelar stor roll för de berörda parterna i form av olika beslut och bemötanden. 

 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning och teori 

Våld och förtryck som utförs i hederns namn förklaras av olika forskare med hjälp av 

olika tolkningsramar och teorier och det förekommer olika ståndpunkter gällande 

huruvida begreppet “heder” bör användas eller inte. Forskningen beskriver hur 

“heder” kan förstås genom en kulturell tolkningsram, utifrån patriarkala system och 

ur ett intersektionellt perspektiv samt orientalism. Det finns även forskare som 

förespråkar att en ännu bredare analys i form av en intersektionell tolkningsram i 

kombination med postkolonial feminism behövs för att förstå våld och förtryck i 

hederns namn. Flera forskare diskuterar även hur den kulturella tolkningsramen leder 

till orientalism och en “vi och dem”-inställning till Väst och Öst. Dessa tolknings-

ramar och teorier för hur våld i hederns namn kan förstås påverkar hur socialtjänsten 

förstår och arbetar med våld som utförs i hederns namn. Den tidigare forskningen 

visar att socialsekreterare kan reagera för starkt vid misstanke om ”heder” (Peréz 
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2014) eller att det inte behövs lika stark bevisning för att gå in med insatser i familjer 

där våld i hedern namn sker (Baianstovu 2012). Socialtjänsten har även svårigheter 

med att bilda en helhetsbild av våld i hedern namn eftersom de automatiskt eller enbart 

kopplar samman våldet med kultur vilket kan leda till diskriminering (Eliassi 2013, 

Carbin 2014). Trots detta anser vissa forskare att “hedersbegreppet” behövs för att ge 

flickorna adekvat hjälp från socialtjänsten (Schlytter & Linell 2009).  

 

För att analysera resultatet och för att öka förståelsen för vad olika förhållningssätt 

och attityder till våld och förtryck som utförs i hederns namn kan ha för betydelse i 

socialtjänstens utredningar och domar gällande 2 § LVU använder vi oss av den 

tidigare forskningens olika förklaringar och förståelser. Genom de olika 

tolkningsramarna kan vi tolka socialtjänstens och domstolarnas attityder och få en 

förståelse för vilka tolkningsramar de använder sig av. Vi använder oss även av 

orientalism för att öka förståelsen kring hur tankar och uppdelningar av ”vi och dem” 

uppstår och reproduceras i samhället och inom myndigheter.  
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras vald metod och metodologiska överväganden diskuteras. 

Även redogörelse och diskussion kring urval, etiska överväganden, förförståelse och 

arbetsfördelning görs.   

 

3.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativa metoder kan utföras på flera olika sätt exempelvis genom intervjuer, 

etnografiska studier eller genom att analysera texter. De kvalitativa metoderna hjälper 

till att undersöka samhällets “mjuka data” alltså att analysera en händelse, ett yttrande, 

en bild eller fysisk kontakt och därmed få information om känslor, tankar, intentioner 

eller hur maktförhållanden ser ut. Därmed är det mindre viktigt vid kvalitativa studier 

att undersöka hur många gånger eller hur ofta något fenomen inträffar (Ahrne & 

Svensson 2011). Vi kommer i denna uppsats undersöka socialnämndens och rättens 

attityder och förhållningssätt och därmed passar en kvalitativ metod väl eftersom 

attityder och förhållningssätt kan uppfattas som “mjuk data”. 

 

Den kvalitativa metod som vi har valt i denna uppsats är en textanalys eftersom vi har 

använt textuell data i form av domar i mål gällande 2 § LVU för att utreda uppsatsens 

syfte. David och Sutton (2016, 159) beskriver textuella data som ett sätt att få tillträde 

till dem som har skapat texterna utan att interagera med människor. En fördel med 

detta är att människors reaktioner påverkar vid intervjuer medan redan befintliga 

texter kan ge insikter och mönster som forskare annars inte kan få tillgång till (David 

& Sutton 2016, 159, Lundström 2008, 122f). Lundström (2008, 122f) beskriver även 

hur socialtjänstens utredningar kan vara användbara källor för att få vetskap om 

exempelvis vilka argument som används inom det sociala arbetet. Utifrån detta anser 

vi att LVU-domar på samma sätt kan ge information om vilka förhållningssätt och 

attityder till våld och förtryck i hederns namn som finns inom socialtjänsten, 

förvaltningsrätten och kammarrätten då alla tre instansernas ställningstaganden och 

argument finns beskrivna i domarna.  

 

Både David och Sutton (2016, 163) och Bryman (2011, 489) beskriver autenticitet, 

trovärdighet, representativitet och meningsfullhet som kriterier för att välja och 
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bedöma material. Då vi har använt oss av domar från förvaltningsrätten och 

kammarrätten bedömer vi att dessa domar är äkta och att de är en trovärdig och pålitlig 

källa. Det kan finnas vissa skillnader i domarna men vi anser ändå att materialet är 

representativt eftersom det är framställt efter tydliga regler och ramar inom 

rättsväsendet samt att domarna är offentliga. Kriteriet om meningsfullhet handlar om 

att materialet är tydligt och begripligt vilket vi anser är uppfyllt genom språk och 

struktur och då det är lätt att förstå vad domarna handlar om.  

 

3.2 Textanalys 

För att besvara uppsatsens frågeställningar har vi genomfört en textanalys av domar 

gällande 2 § LVU. Textanalys är en kvalitativ metod där texten analyseras för att 

synliggöra exempelvis olika debatter i samhället, politiska åsikter eller om det finns 

maktstrukturer som går att utläsa i texten (Widén 2015, 180). Vi anser att en textanalys 

har kunnat synliggöra förhållningssätt till “heder” och vilken betydelse användningen 

av begreppet kan ha i domarna. Domarna är sekundärkällor som användes för att reda 

ut hur verkligheten ser ut och vilka utfall domarna fick (Lundström 2008, 124). Vi har 

använt oss av Boréus och Bergströms (2012, 94) beskrivning av en 

argumentationsanalys för att tydliggöra vilka bedömningar och argument som de olika 

instanserna grundar sina bedömningar i.  

 

Boréus och Bergström (2012, 94) beskriver att en metod för att strukturera upp en 

argumentation är genom en för- och emot analys, pro et contra-. Vi har till stora delar 

använt oss av denna metod för att försöka besvara vår andra och tredje frågeställning. 

För- och emot analysen går ut på att finna en eller flera teser i en text, att finna 

argumenten för- och emot den tesen och sedan ställa dessa argument mot varandra, 

eller att se samband mellan tes och argument (Boréus & Bergström 2012, 94). I de 

domar vi har analyserat har vi utgått från domslutet som tes och sedan letat efter de 

argument som framförs gällande detta. I enlighet med pro et contra-metoden har vi 

listat alla argument som framförs i domarna. Vi har delat upp vissa meningar då de 

uttryckt flera olika argument eller påståenden och även sammanfattat flera meningar 

som vi bedömt som likvärdiga för att få ett mer överskådligt material och slippa 

upprepningar.  
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Enligt Boréus och Bergströms (2012, 100) beskrivning av pro et contra-metoden kan 

det finnas både för- och motargument i en text. Dessa argument delas i första hand in 

i “argument direkt relaterade till en tes” och i andra hand i ”argument för att styrka 

andra argument”. Vår tes är exempelvis att socialnämnden vill placera ett barn enligt 

2 § LVU. Ett för-argument som förekommer i uppsatsen är att föräldrarna brister i 

omsorgen, vilket är direkt relaterat till tesen. Ett argument för att föräldrarna brister i 

omsorgen är att föräldrarna inte stöttar barnets skolgång, vilket då är ett “argument 

för att styrka andra argument”. Vi har använt denna metod för att skilja ut argumenten 

och strukturera upp materialet. Boréus och Bergström (2012, 102) skriver att i vissa 

texter finns det mer eller mindre för- och motargument beroende på textens genre. I 

de domar som leder till ett omhändertagande enligt 2 § LVU förekommer inte någon 

direkt motargumentation från socialnämnd, förvaltnings och kammarrätt därför har vi 

enbart analyserat för-argumenten. Vi har däremot i de domar som inte leder till 

omhändertaganden kunnat hitta både för- och motargument. Boréus och Bergström 

(2012, 116) beskriver även hur underförstådda argument kan ha stor betydelse i en 

text och att det i en argumentationsanalys även går att ha med dessa, om de går att 

utläsa. De beskriver hur det kan vara ett retoriskt medel för författaren av texten att 

använda underförstådda argument för att få fram ett argument men inte behöva stå för 

det.  

 

Argumentationsanalysen som vi använde för att besvara frågeställning två och tre har 

även varit till hjälp för att besvara den första frågeställningen eftersom det därigenom 

blev tydligt vilka argument som användes för att fastställa att flickorna i domarna 

utsätts för våld och förtryck i hederns namn. Utifrån dessa argument kunde vi sedan 

utläsa olika attityder och förhållningssätt. För att kunna besvara den första 

frågeställningen krävdes dock mer information än vad vi fick genom en 

argumentationsanalys. Bergström och Boréus (2012, 17) diskuterar hur vi genom att 

studera språket i texter kan säga något om hur vi tänker och handlar. I de domar som 

ingår i vår uppsats var det därför relevant att analysera hur våld och förtryck som 

utförs i hederns namn beskrivs för att kunna få kunskap om vilka attityder och 

förhållningssätt som de olika instanserna har. Genom att göra denna textanalys har vi 

fått information som hjälp oss kunna besvara den första frågeställningen som handlar 

om hur föreställningar om “heder” uttrycks och beskrivs. Bergström och Boréus 

(2012, 37-39) beskriver att forskare kan tolka texter utifrån forskarens egen förståelse, 
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avsändarens avsikt med texten, mottagarens förståelse eller den omgivande diskursen. 

Vi har i vår analys fokuserat på att tolka texten utifrån avsändaren och den omgivande 

diskursen. Vi har fokuserat på avsändaren eftersom det är domstolarna som är 

avsändare av texten och vi var intresserade av att undersöka deras attityder. Vi 

fokuserade även på den omgivande diskursen då både kammarrätterna och 

förvaltningsrätterna beskriver varandras och socialnämndens bedömningar och 

attityder. Genom att fokusera på den omgivande diskursen och avsändaren menar 

Bergström och Boréus (2012, 39) att de styrande föreställningarna i samhället går att 

uppmärksamma samt att avsändarens idéer och språkhandlingar går att utläsa vilket 

stämmer överens med ambitionen i vår undersökning.  

 

3.3 Metoddiskussion 

Såsom andra kvalitativa metoder har även argumentationsanalysen inneboende 

begränsningar vilket kan påverkar analysens trovärdighet. Det kan enligt Boréus och 

Bergström (2012) vara problematiskt vid en argumentationsanalys att tyda hur 

avsändaren agerar i verkligheten eftersom avsändaren framställer sin åsikt genom text 

och därmed kan dölja sin faktiska handling. En annan svårighet som kan uppstå vid 

en argumentationsanalys är att uppstruktureringen av texten kan komma att bli 

komplicerad att genomföra utan att den som analyserar texten måste göra en egen 

strukturering av argumenten. Detta leder till att analytikern kan uppleva att analysen 

av texten måste ske med visst våld eftersom det i vissa texter kan vara svårt att hitta 

argument. En annan kritik som förs kring metoden argumentationsanalys är att 

tolkningen av texten kan påverkar analysens validitet. Den som analyserar texten kan 

tolka texten på två olika sätt, det först är genom hur analytikern uppfattar vad 

avsändaren har för avsikt med texten och vad hen vill säga. Den andra 

tolkningsinriktningen går ut på hur analytikern tolkar avsändarens mål med texten 

genom tolkningsverktyg som hjälper till att leta mönster i texten. Tolkningsverktygen 

kan belysa mönster i för- och emot argument som avsändaren kanske inte medvetet 

har argumenterat för och detta kan leda till att analytikern tolkar texten ur vinklar som 

avsändaren inte hade avsikt att framhäva. Därmed blir analytikerns förståelse av 

texten mer framhävd än avsändarens mening med texten (Boréus & Bergström 2012).  
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3.4 Urval 

Vi anser att vi genom att både undersöka domar som använder och inte använder 

begreppet “heder” har getts möjlighet att hitta skillnader och likheter för en bredare 

analys samt kunnat se möjliga betydelser av att benämna våld på olika sätt. Vi har 

begränsat oss till att använda domar från förvaltningsrätten och kammarrätten från år 

2015 och 2016. Totalt har vi analyserat tio domar i denna uppsats, dock är det inte 

mängden av domar som är intressant utan dess innehåll. Bryman (2011) beskriver att 

när forskaren har samlat in tillräckligt med material för att förklara syftet och då 

ytterligare material inte tillför någonting nytt så innebär det teoretisk mättnad. Vi 

anser att vi har uppnått teoretisk mättnad genom de tio domarna vi använt och att 

domarna har hjälpt oss att utreda uppsatsens syfte. 

 

Urvalet av domar i denna uppsats har gjorts utifrån ett målstyrt urval eftersom vi var 

ute efter domar med specifika kriterier. Det målstyrda urvalet är ett icke 

sannolikhetsurval (Bryman 2011) vilket innebär att det inte är slumpen som avgjort 

vilka domar vi analyserat. Det första kriteriet vi använde oss av var att domarna skulle 

handla om 2 § LVU. Detta eftersom det är enligt den paragrafen som barn kan 

omhändertas på grund av den omgivande miljön, det vill säga då föräldrarna brister i 

omsorgen. Vidare valde vi att avgränsa sökningen till att endast innefatta domar som 

gäller flickor mellan tolv och sjutton år eftersom de flesta LVU-domar som benämner 

“heder” gäller flickor i den åldern och för att de domar som vi skulle jämföra med 

skulle ha samma kriterier.  

 

Efter att vi hade ställt upp dessa kriterier sökte vi efter domar i Zeteo, vilket är en 

juridisk rättsdatabas, och började därefter läsa de domar som vi hittade och som vi 

trodde kunde vara relevanta för uppsatsen. Vår ambition var att hitta domar som 

benämnde “heder” för att undersöka attityder och förhållningssätt och att hitta domar 

som inte nämnde “heder” att jämföra med. I detta skede upptäckte vi att det fanns 

stora skillnader inom dessa två grupper av domar och vi bestämde oss därför för att 

dela in domarna i fyra olika grupper. Vi delade in domarna efter specifika kriterier 

kopplade till varje grupp där den första gruppen innehåller domar som nämnder 

“heder” och resulterar i LVU placeringar för flickorna. Den andra gruppen innehåller 

domar som nämner “heder”, men dessa domar leder inte till LVU placeringar. Den 
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tredje gruppen innehåller domar som inte nämner “heder” och leder till LVU 

placeringar. I den fjärde gruppen nämns inte “heder”, men det talas om “patriarkala 

system” och “kulturella aspekter” och även dessa domar leder till LVU 

placeringar.  Vi beslutade oss för att placera domar som nämner “patriarkala 

strukturer” i en egen grupp eftersom dessa domar annars hade hamnat i kategorin där 

det inte pratas om “heder” vilket hade kunnat bli missvisande. Detta utifrån vad som 

framkommit i tidigare forskning gällande att våld i hederns namn kan ske på grund av 

“patriarkala strukturer” eller “kulturella aspekter” och att vi därmed anser att dessa 

beskrivningar i domarna endast är andra sätt att beskriva “heder”. Vi ville dock inte 

heller placera dessa domar i gruppen där det pratas om “heder” då vi inte ville göra 

egna definitioner av vad “heder” är. Vi ansåg dock att domarna i gruppen “patriarkala 

strukturer” gav oss ytterligare möjligheter att jämföra förhållningssätt och attityder 

och för att fördjupa vår analys och vi ville därför inte utesluta dem ur uppsatsen. Vi 

valde dock att inte ha med någon grupp med domar som inte handlar om “heder” och 

inte leder till LVU placeringar eftersom vi inte fann några domar enligt de kriterierna 

inom den tidsram vi sökte domar. Vi ansåg dock att dessa domar inte utgör någon 

större relevans för uppsatsen och att vi utan dessa domar fortfarande har kunnat utreda 

syftet.  

 

De sökord som vi använt för att hitta domar med våra kriterier har varit “heder”, 

“patriarkala strukturer” och “2 § LVU”. Vi hade inga större svårigheter med att hitta 

domar med rätt kriterier till grupp 1, 2 och 4 eftersom sökorden “heder” och 

“patriarkala strukturer” gav många träffar där de flesta stämde överens med våra 

kriterier. Vi gjorde därför ett slumpmässigt urval av dessa domar och valde tre domar 

till grupp 1 och två domar till grupp 4 utan att värdera innehållet ytterligare. Vi hittade 

endast två domar från år 2015 och 2016 som innehöll beskrivningar av “heder” men 

som inte ledde till ett omhändertagande i sista instansen och därför skedde inget 

ytterligare urval i grupp 2 utan dessa två domar valdes. Det var däremot mer 

problematiskt att hitta domar som stämde med kriterierna i grupp 3 där domarna inte 

skulle handla om “heder”. Detta eftersom vi inte kunde söka på ord som “flickor” eller 

specifik ålder då domarna inte innehåller dessa ord. Vi fick därför söka på “2 § LVU” 

och därefter läsa igenom en stor mängd domar tills vi hittade några som passade våra 

kriterier. Urvalet av domar gällande grupp 3 skedde därmed genom att vi använde oss 

av de tre första domarna vi hittade som stämde överens med våra kriterier. Vi vill även 



 

22 

 

betona att resultatet i denna uppsats endast kan säga något om de attityder och 

förhållningsätt till “heder” som går att utläsa i de domar vi har analyserat och att andra 

domar kan visa andra attityder och förhållningssätt till “heder”. Det material i form av 

domar som vi har valt att använda oss av ger en bild av hur attityder och 

förhållningssätt kan se ut inom myndigheterna. Vi kan dock inte veta vilka attityder 

och förhållningssätt som individuella tjänstemän inom socialtjänsten och domstolarna 

har i verkligheten då domarna är textuella data som är skrivna utifrån ett specifikt 

syfte med vissa ramar. Nedan kommer ett schema över vilka grupper som rättsfallen 

är indelade i samt vilka kriterier som har använts vid urvalet. 

Tabell 1. Urval av domar 

Domar Kriterier Frågeställningar  Antal domar 

1.“Heder” -LVU  

Domar där problematiken framställs som 

“hedersrelaterad” och det leder till ett 

omhändertagande enligt 2 § LVU. 

 

 Flickor 12–17 år. 

 Ordet “heder” används. 

 Flickan beskrivs leva i en 

“hederskontext”. 

 Flickan omhändertas enligt 2 § 

LVU. 

  Fastställd 2015 eller 2016. 

1 & 3 3 

(A, B, C) 

2. “Heder” - Inte LVU 

Domar där problematiken framställs som 

“hedersrelaterad” av socialtjänsten men 

domstolen anser inte att det finns 

tillräckliga skäl till ett omhändertagande 

enligt 2 § LVU. 

 

 Flickor 12–17 år. 

 Ordet “heder” används. 

 Flickan beskrivs leva i en 

“hederskontext”. 

 Domen leder inte till ett 

omhändertagande enligt 2 § 

LVU. 

  Fastställd 2015 eller 2016. 

1 & 3 2 

(D, E) 

3. Inte “heder”- LVU 

Domar som leder till ett omhändertagande 

enligt 2 § LVU där problematiken inte 

benämns i en “hederskontext”. 

 

 Flickor 12–17 år. 

 Ordet “heder” används inte. 

 Flickan omhändertas enligt 2 § 

LVU.  

 Fastställd 2015 eller 2016. 

2 3 

(F, G, H) 

4. “patriarkala strukturer”-LVU 

Domar där det pratas om “patriarkala 

familjer” och “kulturella skäl” och inte 

pratas om “heder”. Domen leder till 

omhändertagande enligt 2 § LVU.  

 Flickor 12–17 år. 

 Ordet “heder” används inte. 

 Beskrivningar av “patriarkala 

familjer” eller “kulturella skäl” 

används.  

 Fastställd 2015 eller 2016. 

2 2 

(I, J) 
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3.5 Etiska ställningstaganden 

I denna uppsats har etiska ställningstaganden gjorts utifrån individskyddskravet vilket 

innebär att personer som deltar i en studie inte ska komma till skada (Vetenskapsrådet 

u.å. 6). Individskyddskravet kan delas upp i de fyra delarna informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Den första delen är 

informationskravet som innebär att personer som deltar i en studie ska få information 

om vad studien kommer handla om och att det är frivilligt att delta. Då inga personer 

aktivt deltar i denna uppsats behöver vi inte informera om uppsatsens syfte och 

samtyckeskravet behöver heller inte uppfyllas. Däremot undersöker vi i denna uppsats 

LVU-domar vilket gör att ställningstaganden enligt personuppgiftslagen § 8 (SFS 

1998:204) har gjorts. Utifrån lagen har vi kommit fram till att LVU-domar är allmänna 

handlingar som lyder under offentlighetsprincipen vilket gör att vi kan undersöka 

dessa. Vi är dock medvetna om att LVU-domar innehåller information och 

personuppgifter som kan vara känsliga, men eftersom syftet med denna uppsats är att 

undersöka socialtjänstens och domstolarnas attityder till våld i hederns namn fyller 

det ingen funktion att redovisa personuppgifter i uppsatsen.  Vi kommer därför att 

avidentifiera materialet och vi har även valt att inte redovisa domarnas målnummer i 

uppsatsen då det genom dem går att ta reda på personuppgifter om de individer som 

domarna gäller. Detta eftersom vi har analyserat domar som innehåller personlig och 

känslig information om barn och unga och deras familjer i denna uppsats. Genom att 

utesluta målnummer menar vi att familjerna skyddas från att någon ska komma till 

skada eller lida men till följd av denna uppsats. I detta fall blir istället konfidentialitets-

kravet relevant vilket vi uppfyller genom att förvara personuppgifterna i LVU-

domarna säkert och respektfullt. Därmed uppfylls också nyttjandekravet, vilket 

innebär att det insamlade materialet enbart används för att undersöka studiens syfte 

(Vetenskapsrådet u.å. 7-14).  

 

Författarna Andersson och Swärd (2008) menar att studier om grupper i samhället 

kräver etiska överväganden eftersom forskningsprocessen påverkar hur vi förstår och 

uppfattar studiens resultat och därmed har forskaren makt över hur grupper framställs. 

Vi anser därmed att begrepp som “hedersvåld” kan medverka till en bild av att våldet 

hör ihop med “heder” och att det är begränsat till en viss grupp eller kultur. Utifrån 

detta har vi valt att använda förklaringar som “våld och förtryck som utförs i hederns 
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namn” i ett försök att inte reproducera en stereotyp bild och för att tydliggöra att allt 

våld mot barn oavsett motiv är en allvarlig våldshandling utifrån individens eget 

ansvar. Dock finns det en risk att även beskrivningar som “våld i hederns namn” kan 

leda till stereotypifiering eller antaganden om att våldet hör ihop med “heder” då 

många redan har en bild av vad “heder” innebär. 

   

3.6 Förförståelse 

Innan arbetat med denna uppsats påbörjades saknade vi båda uppsatsförfattare 

kunskap och erfarenheter kring begreppet “heder”. Vi hade båda två endast kommit i 

kontakt med begreppet genom medias berättelser och till viss del genom 

informationsmaterial på socialtjänsten. En av oss fick under den verksamhetsförlagda 

utbildningen höra att flera socialsekreterare kände att de saknade kunskap kring 

“hedersvåld”. Utifrån detta började vi intressera oss för varför socialsekreterarna inte 

var pålästa i ämnet och hur kunskapen skulle kunna ökas inom socialtjänsten och vi 

började därför läsa in oss på ämnet. Ganska tidigt stod det klart för oss att 

problematiken kring “heder” är väldigt komplex och att det inte finns någon enkel 

lösning för att “öka kunskapen” i frågan. Att vi har valt att skriva en uppsats om ett 

ämne som vi i princip inte hade någon förförståelse om har många gånger varit 

påfrestande och svårt men vi har båda två lärt oss otroligt mycket under arbetets gång 

och vi är väldigt glada över att vi tog oss an detta komplexa och intressanta ämne.    

 

3.7 Arbetsfördelning 

I denna uppsats har alla kapitel och texter övervägande producerats gemensamt. Vi 

har i vissa kapitel delat upp materialet och skrivit olika avsnitt, som i bakgrund, 

tidigare forskning och metod. I alla delar har vi båda dock läst in oss på materialet och 

diskuterat och ändrat varandras texter. Vi har båda läst alla utvalda domar och 

gemensamt samlat in resultaten och analyserat dessa. I slutändan är allt innehåll i 

denna uppsats ett resultat av bådas gemensamma insatser.   
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4. Resultat och analys 

I denna del presenteras först hur våld och förtryck i heders namn uttrycks och beskrivs 

samt vilka attityder och förhållningssätt till begreppet “heder” som vi har kunnat 

utläsa. Sedan följer en tabell där vi presenterar de viktigaste argumenten och 

bedömningarna gällande 2 § LVU som socialnämnd, förvaltningsrätt och kammar-rätt 

har angett i domarna. Tabellen syftar till att sammanfatta vilka argument som förs 

inom de olika grupperna för att på ett tydligare sätt kunna ställa dessa grupper mot 

varandra.  Efter tabellen presenterar vi mer ingående resultatet och analysen av 

socialnämndens, förvaltningsrättens och kammarrättens argument och grunder för 

besluten om 2 § LVU och vad detta kan få för betydelse.  

 

Som beskrivs i metodavsnittet har vi delat in domarna som ingår i uppsatsen i fyra 

olika grupper. Grupp 1 innehåller domar som leder till LVU placeringar och där det 

talas om “heder”, domarna i den gruppen benämns som A, B och C. I grupp 2 anser 

socialnämnden att fallen är relaterade till “heder” men domen leder inte till en LVU-

placering, domarna i den gruppen benämns som D och E. Domarna i grupp 3 leder till 

LVU-placeringar och det talas inte om heder, domarna i den gruppen benämns som 

F, G och H. I grupp 4 leder domarna till LVU-placeringar och problematiken benämns 

som “kulturell” eller som att familjen har “patriarkal struktur”, domarna i den gruppen 

benämns som I och J. I resultatet refererar vi både till de olika grupperna och till 

enskilda domar. För en översikt av vilka domar som hör till vilken kategori se tabell 

1. Det finns även en kort beskrivning av varje dom som bilaga till uppsatsen.  

 

4.1 Attityder och beskrivningar kopplade till “heder” 

I domarna i grupp 1 och 2 finns begrepp kopplade till “heder” för att beskriva 

flickornas och familjernas situationer. Exempelvis används begreppen “heders-

kontext”, “hedersrelaterat våld och förtryck”, “hederskultur”, “hedersproblematik” 

eller “patriarkalt våld med heder som motiv”. I domar i grupp 1 och 2 uttrycks det 

tydligt att flickornas situation handlar om “heder”, exempelvis genom beskrivningar 

som att “det finns en hederskultur i familjen” (dom A) eller att “... är utsatt för 

hedersrelaterat våld och förtryck” (dom C). Begreppet “heder” (i olika 

konstellationer) används därmed som att det är någonting som existerar i familjerna 
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och det tas även för givet att läsaren vet vad begreppet innefattar. Peréz (2014) menar 

att Schlytter och Linells (2009) kulturalistiska syn på “heder” har blivit vedertagen 

inom socialtjänstens arbete vilket därmed kan innebära att det även tas för givet att 

“heder” ska förknippas med kultur. Det stämmer även överens med vad vi kunnat se, 

då alla domar i grupp 1 och 2 benämner problematik utifrån begreppet “heder” och 

utifrån att läsaren förväntas känna till vad begreppet innebär. Endast i en av domarna 

(dom D) finns en tydlig beskrivning av “hedersrelaterat våld och förtryck”; 

 

“hedersrelaterat våld och förtryck innefattar hot, tvång och våld och 

förekommer i grupper med starkt patriarkala familjesystem och ett grupp-

centrerat skamtänkande, där släkt och familj utifrån detta ofta förespråkar att 

bestraffning måste ske för hederns upprättande. Alla familjemedlemmar bidrar 

genom sitt beteende till familjens heder. Inom den kollektiva gruppen av 

patriarkala familjesystem bedöms individen i första hand vara en familje-

medlem istället för en enskild individ och individens behov är underordnat 

heder. Inom patriarkala familjesystem där heder och rykte upphöjs krävs ofta 

stark kontroll över familjemedlemmar för att familjens och släktens heder kan 

komma att skadas. Den sociala kontrollen utförs av såväl kvinnor som män, 

både inom och utanför den egna familjen”  

  

I detta exempel framställer socialnämnden tydligt orientalistiska “vi och dem”-

attityder och ger exempel på stereotypa bilder av “de andra” när de beskriver våld i 

hederns namn. Eliassi (2015) beskriver hur immigranters dåliga beteende utifrån en 

kulturell förståelse förklaras med kultur medan dåliga beteenden hos någon från den 

dominerande svenska gruppen förklaras utifrån individuella svårigheter. I exemplet 

från dom D blir detta väldigt tydligt, då heder förklaras som någonting kollektivt, som 

alla i familjen bidrar till och individens behov uppges vara underställd familjens 

“heder”. Detta kan tolkas som ett förhållningssätt som inte ger något utrymme till 

individuella levnadsberättelser utan snarare är en stereotyp framställning av familjer 

där våld i hederns namn förekommer. Denna framställning leder till att familjer som 

kopplas samman med “heder” ses som en homogen grupp och som avvikande vilket 

skapar attityder gällande “vi och dem” (Carbin 2014, Eliassi 2013). Denna 

orientalistiska uppdelning av människor är en del av den kulturella förståelsen för 

varför våld och förtryck sker i hederns namn och genom att anta detta förhållningssätt 

riskerar flickorna som utsätts enligt de los Reyes (2003) att ses som främlingar och att 

det skapas en distans till dem som i sin tur leder till utanförskap.  
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Vidare beskrivs “heder” i domarna som hot, våld, begränsningar, kontroll och 

kränkningar som kommer från den egna familjen och släkten. Våldet beskrivs i 

domarna som återkommande och ibland dagligt och “heder” beskrivs som något 

kollektivt. I domarna beskrivs att “hedersvåld” exempelvis är när det är fler i familjen 

som slår flickan och ingen ingriper (Dom E & D). Hoten beskrivs bland annat 

innefatta hot om våld och om att flickan måste anpassa sig efter familjens regler eller 

att flickan riskerar ytterligare våld genom att inte följa “hedersnormerna” i familjen 

(Dom E). I dom E beskrivs dessutom att alla flickor i familjen kontrolleras utifrån 

ålder och att detta är ett tecken på en “hederskontext” samt att det handlar om “heder” 

eftersom flickan isoleras och får ta emot hot som begränsar hennes liv. Ett annat 

argument som används i en av domarna för att flickans situation handlar om “heder” 

är: “Den hederskultur som finns i familjen innebär dock att hon är begränsad och 

kontrollerad i en omfattning som gör det svårt för henne att fungera i samhället på ett 

sätt som annars kan förväntas av en person i hennes ålder” (Dom A). Ett annat 

argument är att “Flickan kommer från ett område i Syrien där hedersrelaterat våld 

förekommer” (Dom C). Dessa beskrivningar skulle kunna tänkas vara andra sätt att 

säga att kultur spelar roll för bedömningarna socialnämnd gör när det kommer till 

“heder”.  

 

Enligt Schlytter och Linell (2009) bör våld som utförs i hederns namn 

uppmärksammas och benämnas som att det handlar om en “hederskontext” vilket 

även görs i de domar vi har analyserat. Att en familjs ursprung används som argument 

för att flickan lever i en “hederskontext” tyder på en bild av att alla som kommer från 

samma kultur eller land agerar på samma sätt utifrån en kollektiv tanke och därmed 

förbises individuella skillnader. Att våld och förtryck i domarna kopplas samman med 

kultur skulle kunna betyda att socialnämndens beskrivningar av våldet visar på ett 

kulturalistiskt förhållningssätt gällande “heder”. Det kulturalistiska förhållningssättet 

kan leda till en snäv bild av att människor som kommer från en viss kultur är en 

homogen grupp vilket i sin tur leder till “vi” och “dem”- attityder och att strukturella 

förklaringar till våld i familjer därmed går förlorade (Carbin 2014, Eliassi 2013).  

 

Ytterligare beskrivningar av tecken på “heder” i domarna är att flickorna blir negativt 

särbehandlade av föräldrarna och att flickorna får ta stort ansvar i hemmet i jämförelse 
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med bröder (Dom A & B). I flera domar beskrivs även hur flickorna är rädda för att 

giftas bort vilket socialnämnden anser är tecken på “heder” (Dom A, B, C & D). Om 

våld och förtryck ses genom en kulturalistisk tolkningsram förklaras övergrepp, som 

exempelvis tvångsgifte, med hjälp av familjens ursprung och kultur (Eldén & 

Westerstrand 2003). Det blir då inte speciellt överraskande att använda seder i 

hemländerna som argument för att familjen lever i en “hederskontext” eftersom det 

kulturalistiska förhållningssättet innebär en syn av att “heder” är något kollektivt där 

individen inte har eget utrymme att ta individuella beslut. Synen på att föräldrar gifter 

bort sina barn av kulturella skäl blir även en tydlig uppdelning mellan “vi och dem”. 

Genom att se barnäktenskap och tvångsgifte genom ett könsperspektiv blir istället 

mannens överordnade ställning det problematiska (Sever & Yurdakul 2001) och andra 

skäl som exempelvis kulturella sedvänjor kan förbises. Att istället använda en 

intersektionell tolkningsram (se Lykke 2003) ger förmodligen en analys som är 

närmare sanningen då en trolig förklaring till att någon vill gifta bort sitt barn kanske 

handlar om en blandning av kultur, seder, patriarkala system, klasstillhörighet och 

ekonomi.  

 

På samma sätt skulle en intersektionell analys av våld och förtryck i hederns namn 

kunna ge en bredare helhetsförståelse för flickornas situationer och för familjens 

agerande. Detta eftersom den intersektionella analysen utgår från könsmakts-

ordningen i samhället och kopplar samman med fler aspekter och därmed inte bara 

fokuserar på det kulturella (Mattsson 2014). Barnäktenskap eller att flickor tar mer 

ansvar i hemmet kan exempelvis handla om kön eller ekonomi och behöver inte 

handla om kultur. Utifrån ett könsperspektiv (se Sever & Yurdakul 2001) skulle det 

istället kunna handla om strukturella föreställningar i samhället om att flickor/ kvinnor 

ska ha hand om hushållet. Exempel på detta finns även i de domar där det inte talas 

om “heder” (grupp 3) där flickorna anges få ta ett onormalt stort ansvar för sig själva 

och sina syskon, vilket i de domarna istället förklaras utifrån socioekonomiska 

tolkningsramar. 

 

4.2 Argument och bedömningar för placering  

Socialnämnden, förvaltningsrätten och kammarrätten använder en mängd olika 

argument för besluten gällande att placera eller inte placera flickorna enligt 2 § LVU. 
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Vilka argument som används i domar som anses vara relaterade till “heder”, i 

jämförelse med andra domar, har därmed stor betydelse för utfallen av domarna och 

därmed flickornas liv. I denna del av resultat och analys presenteras och analyseras 

därför olika argument som används. De argument och bedömningar vi har hittat i 

domarna presenteras först i en tabell (se tabell 2) utifrån de fyra olika grupperna för 

att på ett överskådligt sätt visa vilka argument som används. Efter tabellen följer en 

närmare genomgång av analys och resultat gällande argument och bedömningar vilket 

presenters i fem olika delar. De första två delarna behandlar familjernas medverkan 

och samtycke samt trovärdigheten i flickornas och familjernas berättelser. Den tredje 

delen handlar om vilka argument som främst förs i de domar där det inte pratas om 

heder. I den fjärde delen presenteras beskrivningar av föräldraförmågan och i den 

femte och sista delen beskrivs och analyseras argument för att ärendet handlar om 

”heder”. 
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Tabell 2. Argument och bedömningar för placering enligt 2§ LVU 

 Föräldraförmåga Trovärdighet Övriga bedömningar 

Grupp 1 

 

Domar: 

A, B, C 

 Föräldrarna visar ingen förståelse för 

situationen/ att flickan mår dåligt.  

 Föräldrarna har ej sökt vård eller 

hjälp vid behov. 

 Inte erbjudit tillräckligt med mat 

 Kan ej tillgodose känslomässigt 
behov 

 konsekvent berättelse över tid 

 Ingen anledning att betvivla 

 Förälders samtycke bedöms 

ej trovärdigt 

 Psykisk och fysisk 

misshandel 

 “Hederskontext” 

 Bevittnat våld 

 begränsas och kontrolleras 

 Risk att bli bortgift 

 PATRIARK 

 Hotbild 

  psykiskt dåligt 

Grupp 2 

 

Domar: 

D, E 

 Föräldrarna skyddar ej mot våld från 

syskon 

 Föräldrarna visar ingen förståelse för 

situationen 

 Föräldrarna samarbetar ej med 

socialtjänst. 

 Kan ej tillgodose känslomässigt 

behov 

 Konsekvent berättelse över 

tid och berättat för flera 

personer 

 Inte återtagit uppgifter (soc.) 

 Ingen anledning att betvivla 

 Vag berättelse 

 Saknas stödbevisning 

 Ändrad historia (k-rätt) 

 Flicka rymt hem (k-rätt) 

 Förälders samtycke bedöms 
ej trovärdigt 

 “Hederskontext” 

 Psykisk och fysisk 

misshandel, Hot om våld 

och bevittnat våld. 

 Skolan har gjort 

orosanmälan. 

 Andra syskon har mer frihet 

 “Kollektivet” som slår och 

risk att bli bortgift 

Grupp 3 

 

Domar: 

F, G, H 

 Tillgodoser ej adekvata kläder 

 Oförmåga till auktoritärt föräldraskap 

och ingen struktur  

 Kan ej stötta barnens skolgång 

 Kan ej skydda mot våld, droger, 

okända miljöer. 

 Dålig hand om ekonomin 

 Tillgodoser ej hälso-och 

sjukvårdsbehov och kan ej tillgodose 

känslomässigt behov 

 Förälders samtycke bedöms 

ej trovärdigt 

 Grundas på andras berättelser 
(soc., skola, polis) 

 

 Bevittnat våld 

 Hemmiljön smutsig/misär 

 Ej fungerande skolgång 

 Flickorna får ta onormalt 

stort ansvar hemma 

 Tidigare frivilliga insatser 
har ej fungerat 

 

Grupp 4 

 

Domar: 

I, J 

 Kan ej tillgodose känslomässigt 

behov 

 Ingen insikt i sin egen roll 

 

 Flickorna själva tagit kontakt 

med socialtjänst 

 Brutit kontakten med familjen 

 Konsekvent berättelse över 

tid 

 Detaljerad information. 

 “patriarkal struktur” 

 Begränsas och kontrolleras 

och fysisk och psykisk 

misshandel 

 Bevittnat våld 

 Föräldrarnas äktenskap 

arrangerat 

 Skydd prioriteras framför 

bevis 

 Hot om att skickas till 

hemlandet 
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4.2.1 Familjens medverkan och samtycke 

Enligt Peréz (2014) studie underlåter socialtjänsten ofta att undersöka familjen och 

det övriga nätverkets möjligheter att vara en del av lösningen. I en av domarna i 

uppsatsen beskriver socialnämnden hur föräldrarna har uppvisat svårigheter att 

samarbeta med socialtjänsten, vilket även leder till att socialtjänsten inte kan utreda 

familjen eftersom de upplever hot vid hembesök (Dom E). I gruppen “patriarkala 

strukturer” (Grupp 4) vill ingen av flickorna ha kontakt med eller träffa sina föräldrar 

på grund av rädsla för dem. I båda dessa domar har flickorna brutit kontakten med 

sina familjer trots sitt begränsade kontaktnät i Sverige (Grupp 4). Att flickorna själva 

inte vill ha kontakt med sina föräldrar kan vara skäl till att socialtjänsten inte utreder 

familjens möjligheter att medverka i utformandet av placering eller vård. Flera av 

föräldrarna i domarna samtycker till frivilliga insatser men samtycket bedöms inte i 

något fall som trovärdigt. I alla de tre grupper som leder till placeringar enligt 2 § 

LVU (Grupp 1, 3 & 4) förekommer även domar där familjerna tidigare har haft 

insatser eller haft andra barn i familjen placerade enligt 2 § LVU. I de domar där 

familjen tidigare fått insatser bedöms dessa av socialnämnden inte ha gett goda 

resultat. I dom D har det tidigare inkommit en orosanmälan från skolan men 

socialtjänsten ansåg vid det tillfället att det inte fanns tillräckliga grunder för att inleda 

utredning. En slutsats av resultatet blir därmed att socialtjänsten i de domar vi har 

analyserat har försökt samarbeta med familjerna och haft tidigare insatser både i de 

fall som beskrivs som “hedersrelaterade”, som “patriarkala system” och i övriga fall. 

Vi kan därmed inte se någon skillnad i attityder mellan dessa grupper gällande hur 

familjens medverkan och samtycke bedöms.  

 

4.2.2 Bedömningar av trovärdigheten och flickornas berättelser 

I de domar där det talas om “heder” eller “patriarkala strukturer” (grupp 1, 2 & 4) har 

alla flickorna fått komma till tals och både socialnämnden och domstolarna lägger 

vikt vid flickornas berättelser. I domarna som handlar om “heder” men inte leder till 

placering enligt 2 § LVU menar socialnämnden att flickornas berättelser är trovärdiga 

eftersom de är konsekventa över tid. Kammarrätten anser i domarna i grupp 2 att detta 

inte är tillräckligt för att vara trovärdigt och dessa domar leder därmed inte till LVU 

placering. I de domar där det inte talas om “heder” (Grupp 3) beskrivs inte flickornas 

berättelser utan domen grundar sig istället på socialtjänstens iakttagelser och 
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utredningar. Domstolarna grundar även sina bedömningar på andra aktörers utlåtande 

såsom skolpersonal, kvinnojourer eller polisen samt på tidigare händelser i familjerna 

istället för på fysiska bevis eller flickornas egna berättelser som i de andra domarna. 

I gruppen som benämner “heder” och som leder till placeringar enligt 2 § LVU (Grupp 

1) samt gruppen “patriarkala strukturer” (Grupp 4) anser inte domstolarna att 

stödbevisning behövs för att det ska leda till LVU. I en dom (Dom J) skriver 

domstolen att det inte finns några bevis för att flickorna utsatts för hot men att skydd 

för flickorna prioriteras framför bevis. Domstolen anser här att det är viktigt att lyssna 

till vad flickan vill och i två andra domar skriver domstolen även att det inte finns 

någon anledning till att inte tro på flickornas berättelse (Dom A & B).  

 

Att flickorna får komma till tals och beskriva sina situationer för socialtjänsten blir i 

grupperna 1, 2 och 4 tydligt eftersom det läggs mycket fokus på vad flickorna själva 

berättar. I grupp 3 är det istället socialtjänstens syn på problematiken som besluten 

baseras på. Detta kan bero på att socialnämnd och rätten har fått information om att 

flickor med annan etnisk bakgrund än svensk på tidigt 90-tal inte fick sina berättelser 

betrodda när de beskrev det våld som de blivit utsatta för av familj och släkt (Carbin 

2014). Att flickornas berättelser blir tagna på allvar och att kategorierna kön, klass 

och ålder vägs samman för att förstå flickornas situation skulle kunna tyda på att 

socialnämnd och domstolarna har antagit en mer intersektionell förståelse (se Mattson 

2014) gällande våld i hederns namn. De kategorier som i blir relevanta för att förstå 

flickornas utsatthet blir här att det är flickor, mellan tolv och sjutton år med annan 

etnisk bakgrund och att dessa kategorier samspelar med varandra och påverkar 

flickornas möjlighet till att få sin röst hörd.  

 

Det kan tänkas utifrån en intersektionell analys (se Mattson 2014) att kombinationen 

att vara barn och flicka gör det svårt att få sin röst hörd eftersom ett barn inte har 

samma auktoritet som en vuxen. Att både vara flicka i ett patriarkalt samhälle och att 

komma från ett annat land då attityder om “vi och dem” är utbredd i både socialnämnd 

och i samhälle också påverkar flickornas möjlighet att får sin röst hörd, men även 

vilken status och tyngd-kraft berättelserna får. Utifrån detta resonemang har denna 

grupp flickor kategorier som är dikotomt i underläge exempelvis vuxen-barn, pojke- 

flicka, svensk- icke-svensk. Därmed kan det tänkas att det faktum att flickorna får 

komma till tals och att deras berättelse blir tagna på allvar är viktigt för att flickorna 
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ska få den hjälp och stöd de behöver. Detta stämmer överens med Carbins (2014) 

beskrivning av att flickorna som utsatts för våld i hederns namn ses som “true tellers” 

vilket även innebär att deras berättelser blir den absoluta sanningen. Carbin (2014) 

menar dock detta leder till att socialtjänstens professionella utlåtanden om 

omhändertagande går förlorade. Socialnämnden gör i dessa fall bedömningar utifrån 

flickornas berättelser men främst utifrån vilken kultur eller land flickornas familjer 

kommer ifrån. Detta innebär att även om socialtjänsten ger flickorna möjlighet att 

berätta om sina situationer kan flickornas röster bli kulturalistiskt vinklade (jämför 

med Eliassi 2013 & Carbin 2014) utifrån hur vi i Sverige ser på “hedersrelaterat våld”. 

Att de flickor som beskriver “hedersvåld” som något kulturellt får komma till tals och 

att deras berättelser ses som sanningen kan innebära att andras berättelser går 

förlorade.  

 

Den kulturalistiska bild av “hedersvåld” som förmedlas upprätthåller en stereotyp bild 

av att en kvinna alltid är offer för sin kultur eftersom det finns en västerländsk 

föreställning om att kulturer från Orienten (se Said 1978) i allmänhet förespråkar våld, 

bortgifte eller kontroll av flickor. Att socialnämnden och socialtjänsten använder land 

eller kultur som argument för påtala att flickorna blir utsatta för våld som är kopplat 

till “heder” kan tyda på att det finns en Orientalistisk föreställning av våldet. En 

Orientalistiska syn på våld kan tänkas leda till att visst psykiskt eller fysiskt våld mot 

barn uppfattas som mer okej än annat, trots att våld mot barn i Sverige inte är 

acceptabelt på något sätt. Att förstå våld i hederns namn utifrån ett orientalistiskt 

synsätt kan medföra uppfattningar om att “svenskar” misshandlar sina barn på ett mer 

acceptabelt sätt eftersom “vi” i väst uppfattas gör det på grund av att vi inte har 

förmåga att vara bättre föräldrar medan “dem” i öst gör det mer medvetet och utifrån 

sin kultur. Våld som utförs av personer från väst förklaras med psykisk ohälsa, 

missbruk eller dålig ekonomi och något som kan förändras om föräldrarna får tillgång 

till hjälp och resurser, medan våld från personer från öst beskrivs som kulturellt, 

medvetet och oföränderlig. Utifrån dessa resonemang kan det tänkas att begreppet 

“heder” inte hjälper flickor som utsätts för våld utan istället reproducerar bilden av 

“de andra” som annorlunda eller att våldet som flickorna utsätts för bagatelliseras 

eftersom det ses som något främmande och som något som inte går att förändra. Att 

socialnämnden och socialtjänsten har en orientalistisk syn på våld i hederns namn 

skulle därmed kunna betyda att de misslyckas i sitt uppdrag att hjälpa barn som far 
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illa eftersom den orientalistiska synen på våld kan leda till att barnen inte får samma 

hjälp och stöd och därmed skapas ojämlikhet mellan grupper.  

 

Att domstolarna prioriterar flickornas skydd framför bevis stämmer väl överens med 

vad Baianstovu (2012) beskriver i sin studie om att det enligt vissa socialsekreterare 

kan krävas mindre bevis för att omhänderta ett barn om det finns misstankar om att 

det handlar om “heder”. I många av domarna finns inga bevis som stödjer flickornas 

eller andra aktörers berättelser men berättelserna ifrågasätts inte utan ses som 

trovärdiga. Enligt Peréz (2014) studie finns det socialsekreterare som känner oro över 

att reagera för starkt eller för svagt i ärenden relaterade till våld och förtryck som 

utförs i hederns namn. Oro över att inte reagera tillräckligt kraftigt kan i enlighet med 

detta kanske vara ett skäl till att socialtjänsten väljer att ansöka om LVU trots att det 

inte finns någon stödbevisning. Detta tyder på en syn hos socialtjänsten om att våld 

och förtryck som utförs i hederns namn är så pass allvarligt att domstolarna anser att 

bevisning inte är avgörande. Lagstiftningen säger samtidigt att det inte krävs lika 

tunga bevis som i brottmål när det gäller 2 § LVU (SFS 1990:52) och vi kan därmed 

inte dra någon slutsats om att detta görs enbart i de fall som misstänks handla om 

“heder”. I de fall som inte nämner “heder” (grupp 3) förs dock en diskussion utifrån 

mer konkreta fakta, som att det är smutsigt hemma och att skolgången inte fungerar 

för flickorna och detta stöds även av andra aktörer, som skolpersonal. Detta kan tyda 

på att det krävs mindre bevis eller konkreta uppgifter för att socialnämnden ska ansöka 

om LVU när det misstänks handla om våld i hederns namn än i andra fall.   

 

I Baianstovus (2012) studie framkommer tankar om att det inte automatiskt innebär 

att ett barn utsätts för våld och hot för att hen lever i en “patriarkal familj”. Denna 

attityd kan vi dock inte se i de domar vi har undersökt. I de flesta av domarna i 

uppsatsen ses “hederskulturer” och “patriarkala familjer” som något riskfyllt för 

flickorna. I dom E anses exempelvis “hederskontexten” vara riskfylld för flickan 

enligt socialtjänsten och de vill därför placera flickan enligt 2 § LVU. Flickan väljer 

efter placeringen själv att rymma tillbaka hem till familjen och kammarrätten gör 

därefter bedömningen att hon kan bo kvar hemma. Detta beslut skulle kunna tas på 

grund av ett liknande tankesätt som förs i Baianstovus (2012) studie om att det i vissa 

fall kan vara bättre för ett barn att leva i en begränsad miljö än att tvingas leva åtskild 

från sin familj. Vidare beskrivs det i fler domar att det är vanligt när det gäller våld 
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som utförs i hederns namn att flickor tar tillbaka sina berättelser efter påtryckningar 

från familjen. Detta påstående används i flera av domarna som skäl till att inte ta 

hänsyn till att flickorna ändrar sina berättelser. I dom A beskrivs att “Det är allmänt 

känt att det är typiskt för denna typ av problematik att den som utsatts ändrar sin 

historia efterhand, ofta för att de utsatts för påtryckningar av sin familj”. Detta citat 

kan återigen spegla att socialnämnd och rätten har ett Orientalistiskt synsätt till 

“heder” då citatet inte ger utrymme för individualistiska handlingar utan att alla flickor 

som tar tillbaka sina berättelse gör det på grund av påtryckningar av familjen och 

därmed utesluts andra förklaringar till flickornas handlingar. I dom E resonerar 

domstolen på ett avvikande sätt då de anser att flickan tar tillbaka sina uppgifter på ett 

moget sätt efter att ha rymt hem och därmed lägger domstolen vikt vid hennes ändrade 

historia och avslår socialnämndens ansökan om LVU. I dom E verkar domstolen ha 

tagit större hänsyn till individens situation och åsikter istället för att endast se 

problemen i familjen som kulturella och därmed “farliga”.  

 

4.2.3 Argument och bedömningar gällande LVU-placeringar i domar 

som inte nämner “heder” 

I domarna där det inte talas om “heder” (Grupp 3) grundar sig bedömningarna på 

andra faktorer än i de domar som nämner “heder” (Grupp 1 & 2). Exempelvis är 

riskbedömningar i grupp 3 att barnen får ta ett ”onormalt stort” ansvar för familjen 

såsom att ta hand om småsyskon eller ringa till myndigheter. Andra skäl som uppges 

vara riskfaktorer och anledningar till placeringar är att föräldrarna inte kan ta hand om 

sin ekonomi och riskerar att vräkas. Vidare framkommer i en dom att en smutsig 

hemmiljö och att föräldrarna inte kan tillgodose adekvata kläder är argument för 

placering enligt 2 § LVU (Dom F). Socialnämnden och domstolarna lägger i domarna 

som inte talar om ”heder” (Grupp 3) vikt vid flickornas skolgång och det anses vara 

bristande föräldraförmåga att inte kunna stötta barnen till en normal skolgång, ha 

kontakt med skolan eller komma på utvecklingssamtal. En grund till placering för 

flickorna i grupp 3 är framförallt att det är en psykisk påfrestande situation att ta 

ansvar som leder till stress och självskadebeteende. Det framkommer inget om att 

flickorna i grupp 3 blir fysiskt misshandlade, vilket i dessa domar därmed inte är 

grunder till 2 § LVU placering.  
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Att domstolen lägger vikt vid ekonomi, smutsig hemmiljö, brist på adekvata kläder 

och oförmåga att stötta skolgången skulle kunna tyda på att domstolen i de fall som 

inte handlar om “heder” lägger större vikt vid klasstillhörighet, socioekonomiska 

tolkningar och individuell problematik vilket skulle kunna tyda på en mer 

intersektionell förståelse (se Mattsson 2014). Dock går även här den djupare 

förståelsen förlorad då dessa olika faktorer inte kopplas samman. I dessa domar talas 

inget om kulturer eller etnicitet vilket är en skillnad från domarna i grupp 1, 2 och 4 

där sociokulturella tolkningsramar används i bedömningar om 2 § LVU. 

 

4.2.4 Bedömningar av föräldraförmågan 

Det framkommer av de domar som nämnder “heder” och “patriarkala strukturer” 

(Grupp 1, 2 & 4) att skäl till placering enligt 2 § LVU är att flickorna blir utsatta för 

psykisk eller fysisk misshandel av familj och släkt. Flickorna i dessa domar blir även 

kontrollerade och begränsade i sin vardag. I de domar där det inte talas om “heder” är 

det istället föräldrarnas bristande förmåga att utöva ett auktoritärt föräldraskap samt 

oförmåga att ge flickorna struktur som kan leda till att flickornas placeras enligt 2 § 

LVU (Grupp 3). I alla grupper i uppsatsen finns det flickor som har bevittnat våld i 

familjen. I alla grupper framkommer även att föräldrarna inte tillgodoser flickornas 

känslomässiga behov. Flera av flickorna har psykiska problem, behov av hälso- och 

sjukvård och bristande skolgång som föräldrarna inte har stöttat dem i. I de grupperna 

som nämner “heder” och “patriarkala strukturer” (Grupp 1, 2 & 4) framkommer att 

föräldrarna inte ser sin egen roll i barnens dåliga mående, att de lägger över ansvaret 

på flickorna och i några av domarna anser inte föräldrarna att det finns några problem 

alls att arbeta med. I den grupp där det inte pratas om “heder” uttrycks istället att 

föräldrarna inte har förmågan att hjälpa barnen (Grupp 3).  

 

Det vi kan uttolka av domarna är att oavsett om det pratas om “heder” eller inte är det 

föräldrarnas brist i omsorgen som utgör grund för att barnen ska placeras enligt 2 § 

LVU. Exempelvis är tecken på bristande föräldraförmåga i alla domar att föräldrarna 

har oförmåga att tillgodose barnets känslomässiga behov och att barnen har bevittnat 

våld. Det som dock skiljer grupperna där det talas om “heder” och “patriarkala 

strukturer” (1, 2 & 4) från gruppen där det inte talas om “heder” (3) är när det kommer 

till att inte kunna tillgodose omsorgen om flickorna. I grupp 3 anses föräldrarna inte 
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kunna utöva ett auktoritärt föräldraskap medan det i de andra grupperna (1, 2 & 4) 

anses att föräldrarnas kontroll och begränsningar av flickorna utgör en risk. I grupp 3 

beskrivs föräldrarna som hjälplösa eller som offer och som att de behöver hjälp för att 

klara av att ta hand om flickorna och de övriga barnen i familjen. Föräldrarna i fallen 

som handlar om “heder” eller “patriarkala strukturer” (1, 2 & 4) beskrivs istället som 

att de medvetet inte tar hand om sina barn på ett adekvat sätt och som att det inte finns 

någon förändringspotential.  

 

Genom en kulturalistisk tolkningsram (se Eldén & Westerstrand 2003) kan 

föräldrarnas bristande föräldraförmåga förklaras genom att föräldrarna ses som en del 

av sin kultur, och denna kollektiva kultur anses så stark att det inte finns någon 

möjlighet att förändra föräldrarnas inställning och agerande. Föräldrarna ses därmed 

inte som självbestämmande individer utan som offer och bärare av sin kultur. Om 

socialtjänsten ser på föräldrarna som endast en produkt av en oföränderlig kultur är 

det inte överraskande om skydd prioriteras framför bevis då miljön uppfattas som 

farlig. Detta kan kopplas till Eliassis (2015) resonemang om att immigranters dåliga 

beteende förklaras med kultur till motsats från den svenska dominerande gruppen i 

samhället där exempelvis våld mot kvinnor beskrivs som ett individuellt avvikande 

beteende. På liknande sätt beskriver även Mattsson (2010) hur svenska mäns 

våldsutövande anses bero på individuell problematik medan våld som utförs av män 

med annan etnisk bakgrund anses bero på kultur och kollektiva sedvänjor. Utifrån den 

intersektionella tolkningsramen är dock en individ inte endast en produkt av kulturer 

utan flera aspekter behöver vägas samman för att förklara ett beteende. Enligt flera 

forskare (Eliassi 2013, Carbin 2014) kan andra viktiga anledningar till en persons 

handlingar förbises genom att endast se problematik ur en kulturell kontext. Enligt 

den intersektionella tolkningsramen är en individ inte endast en produkt av kulturer 

utan flera aspekter behöver vägas samman för att förklara ett beteende. Det kan 

exempelvis finnas många anledningar och förklaringar förutom kultur för att förklara 

varför föräldrarna inte tillgodoser flickornas känslomässiga behov, som exempelvis 

psykiska sjukdomar eller ekonomi.   

 



 

38 

 

4.2.5 Argument för “heder” 

I domarna som nämner “heder” (Grupp 1 & 2) kan vi utläsa att en av grunderna för 

placering enligt 2 § LVU är att flickorna enligt socialnämnden och domstolarna lever 

i en “hederskontext” utifrån att de blir utsatta för våld, kontroll, begränsningar eller 

kränkningar. Att en flicka är utsatt för våld eller förtryck i hederns namn används 

framförallt i socialtjänstens utredningar och till viss del även i domstolarnas 

resonemang som ett argument för att visa att flickan utsatts för psykisk och/eller fysisk 

misshandel. I det slutliga avgörandet i kammarrätten förs dock sällan något specifikt 

resonemang kring “heder”. Detta skulle kunna tänkas betyda att kammarrätten inte 

anser att “heder” är någonting viktigt i sammanhanget. I dom D säger dock både 

förvaltningsrätt och kammarrätt att socialnämnden misslyckats med att bevisa att 

flickan lever i en “hederskontext” vilket resulterar i att flickan inte omhändertas enligt 

LVU. Detta skulle därmed kunna betyda att “heder” trots allt är något som det läggs 

vikt vid i domstolarna. 

 

I alla grupper där det talas om ”heder” och “patriarkala strukturer” (Grupp 1, 2 & 4) 

är flickorna rädda för att bli bortgifta och flickorna utsätts för psykisk och fysisk 

misshandel. Ett argument som både socialnämnd och domstol använder för att styrka 

att flickornas situationer handlar om “heder” är att bedömningar utifrån PATRIARK2 

har gjorts. Fallen anses också vara kopplade till “heder” om flickan uppger att det 

finns risk för henne att giftas bort. I en dom har en kusin tidigare blivit bortgift vilket 

vägs in i bedömningen om att fallet handlar om “heder” (Dom A). Ett annat argument 

som används för att styrka att flickan utsätts för våld och förtryck i hederns namn är 

att flickan blir utsatt av ett kollektiv, exempelvis att det är föräldrar, bröder och släkt 

som tillsammans utgör en hotbild för flickan. I grupp 4 där det pratas om “patriarkala 

strukturer”, används liknande argument för att flickorna lever i en utsatt miljö som de 

argument som används i domarna i grupp 1 och 2 för att beskriva att det handlar om 

våld och förtryck i hederns namn. Vi kan därmed inte se att det gör någon skillnad i 

utredningarna och domarna om flickornas situationer beskrivs utifrån “patriarkala 

strukturer” eller utifrån “heder” eftersom båda begreppen beskrivs utifrån ett kulturellt 

förhållningssätt (se Eldén & Westerstrand 2003).  

                                                 
2 PATRIARK är ett utredningsinstrument som används inom socialtjänst, polis och psykiatrin för att 

göra en riskbedömning om en person blir utsatt för våld i hederns namn (Länsstyrelsen Östergötland 

u.å.). 
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Att domstolarna verkar se olika på hur allvarligt det är att leva i en “hederskontext” 

och att de i vissa fall använder begrepp som “heder” och andra “patriarkala strukturer” 

visar på att det finns olika sätt att hantera begreppet. Detta stämmer överens med den 

tidigare forskningen som visar att det finns en osäkerhet hos både domstolar och 

socialnämnd/ socialtjänst gällande hur våld och förtryck som utförs i hederns namn 

ska bemötas (Peréz 2014, Schlytter & Linell 2009, Baianstovu 2012). Att man i vissa 

domar (Dom I & J) har valt att använda förklaringar som “kulturella skäl” och 

“patriarkala strukturer” kan tyda på ett försök att undvika att använda “heder”, kanske 

på grund av de många olika åsikter som finns om begreppet. Att skriva att våld sker 

av kulturella skäl ger dock samma effekter som att använda “heder” utifrån en 

kulturell tolkningsram (se Eldén & Westerstrand 2003).  Att koppla samman våld med 

kultur ger endast en förenklad bild av problematiken och reproducerar orientalistiska 

uppdelningar av “vi och dem” vilket som tidigare beskrivits kan leda till 

förfrämligande och rasism (Eliassi 2015). Förklaringar som “patriarkala strukturer” 

kan dock tyda på ett försök att tydliggöra flickors utsatta situation och att förtrycket 

beror på strukturella patriarkala system i samhället (Sever & Yurdakul 2001). I 

domarna kopplas dock de “patriarkala strukturerna” samman med kultur vilket 

stämmer överens med Mattsons (2010) beskrivning av hur andra kategorier blir 

viktiga för att förklara mäns våld, eftersom mannen är den grundläggande normen i 

samhället. Att beskriva våldet utifrån kultur eller etnicitet blir därmed ett sätt att 

distansera sig och se förövaren (föräldrarna i dessa fall) som “den andre”. Även i de 

domar där det talas om “heder” som kulturellt finns formuleringar som “patriarkala 

strukturer”. I den tidigare forskningen framkommer resonemang om att kulturella skäl 

och patriarkala system behöver förstås tillsammans för att förklara våld som utförs i 

hederns namn (Eldén & Westerstrand 2003, Sever & Yurdakul 2001). Även Lykke 

(2003) beskriver hur kön och genus alltid bör inkluderas i en intersektionell analys. I 

domarna vi har analyserat kan vi utläsa att det finns kopplingar till både kön (genom 

beskrivningar som patriarkala strukturer) och kultur i förklaringarna till varför våld 

sker i hederns namn. Dock vävs dessa kategorier inte samman med varandra eller med 

andra kategorier för att ge en djupare förståelse utan könsaspekten används för att 

förklara kultur. 
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Vidare beskriver socialnämnden i dom E att flickan inte har haft tillgång till en egen 

telefon och att familjen hjälps åt att hålla ordning, vilket används som argument för 

att fallet handlar om “heder”. Flickan har i dom E även blivit bestraffad för att ha varit 

hemma hos en kompis och för att ha haft ett instagramkonto. Att domstolarna tar upp 

dessa exempel som argument för att flickan lever i en “hederskontext” visar på att de 

anser att det är avvikande att en 13-årig flicka inte har tillgång till egen mobiltelefon. 

Resonemanget kring familjens förhållningssätt till sociala medier kan tyda på en syn 

om att “vi i Sverige” anser att en flicka ska ha frihet att ha egen telefon och att 

“familjer i en hederskontext” är kontrollerande och begränsande för flickorna. Istället 

för att ifrågasätta huruvida flickan är mogen att hantera sociala medier eller inte 

kopplas förbudet direkt samman med kultur. Ur en orientalistisk syn (se Said, 1978) 

gör domstolarna därmed skillnad på “vi och dem”. Detta stämmer även med Eliassis 

(2013) resonemang om att det finns en övertro till kulturella förklaringar av sociala 

problem bland socialarbetare och att det saknas ett öppet förhållningssätt till andra 

viktiga strukturella aspekter som arbetslöshet, fattigdom, marginalisering, 

exkludering och rasism som tänkbara motiv och förklaringar till sociala problemen. 

Genom ett intersektionellt perspektiv (se Lykke 2003) kan dessa olika aspekter vägas 

samman för att ge en annan helhetsbild. Förklaringar till att en flicka inte har tillgång 

till egen mobiltelefon kan exempelvis vara klass, då familjen kanske inte har råd att 

ge flickan en egen mobiltelefon. Flickans (unga) ålder kan vara en annan förklaring, 

likaså kan andra individuella aspekter och även kön spela in.   

 

4.3 Slutsats 

Vi har i denna uppsats kunnat se att socialnämnden antagit ett kulturalistiskt 

förhållningssätt och därmed har andra aspekter såsom klass eller kön gått förlorade i 

utredningarna om flickornas situationer när det misstänks att de blir utsatta för våld i 

hederns namn. I de domar där det inte talas om “heder” läggs istället större vikt vid 

socioekonomiska argument, som bostad och ekonomi. Ytterligare något som skiljer 

de domar som talar om “heder” från de domar som inte gör det är hur föräldra-

förmågan beskrivs. I domarna där det talas om “heder” beskrivs föräldrarna som för 

auktoritära och som att de medvetet inte tillgodoser barnens behov. I domarna där det 

inte talas om “heder” beskrivs föräldrarna tvärtom som att de inte klarar av att vara 

tillräckligt auktoritära och att avsaknaden av tydliga gränser och regler beror på en 
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oförmåga hos föräldrarna. Därmed menar vi att socialnämnd och domstolar har antagit 

ett kulturalistiskt synsätt gällande föräldraförmågan i de fall där det talas om “heder”. 

Det kulturalistiska förhållningssättet kan medföra en benägenhet att se familjer från 

vissa kulturer som en homogen grupp (de los Reyes 2003, Eliassi 2013, Carbin 2014). 

Detta menar vi skulle kunna tänkas leda till att våldet i domarna som handlar om 

“heder” inte blir det centrala utan istället ligger fokus på huruvida flickorna lever i en 

“hederskontext” eller inte. I domarna i vår uppsats kan vi se detta genom att främst 

socialnämnd men även förvaltningsrätt lägger vikt vid att flickornas situationer 

handlar om våld i hederns namn. Att domstolarna prioriterar skydd för flickorna 

innebär att flickorna omhändertas trots avsaknad av bevis och i flera av domarna mot 

deras egen vilja utifrån en attityd att “heder” är någonting farligt som de behöver 

skyddas ifrån.  

 

Utifrån den empiri vi analyserat kan vi dra slutsatsen att begreppet “heder” har fått 

sådan tyngd att enbart en hänvisning till termen skapar en stereotyp bild av vad ordet 

innebär. I domarna vi har undersökt har vi sett att det finns en benägenhet att 

reflexmässigt koppla samman begreppet “heder” med kultur utan att reflektera över 

andra aspekter. Då socialnämnden och domstolarna endast ser “heder” som kulturellt 

kan vi utifrån en intersektionell analys konstatera att andra, djupare, förklaringar till 

våld i familjerna går förlorade. Vi kan också konstatera att om socialnämnden och 

domstolarna hade använt sig av en mer intersektionell förståelse hade bemötandet av 

familjerna kunnat vara annorlunda. Även regeringens definition av våld i hederns 

namn utgår från att “heder” är något kulturellt och mycket av den tidigare forskningen 

som varit tongivande i debatten kring “heder” beskriver begreppet utifrån kultur 

(Schlytter & Linell 2009, Eldén & Westerstrand 2003). Detta stereotypa synsätt 

reproducerar i enlighet med flera forskare (Mohanty 2001, Eliassi 2013, de los Reyes 

2003) uppfattningar om att “vi i Väst” skiljer sig från “de i Öst” och därmed 

reproduceras etnokulturella hierarkier. En följd av detta är även en benägenhet att 

distansera sig från denna problematik, då den inte gäller “oss”. Vi har dock inte kunnat 

se någon skillnad i hur fall som benämns som “heder” eller som “patriarkala 

strukturer” hanteras. Vi kan därmed inte säga att det är benämningen av våldet och 

förtrycket som spelar roll, utan snarare att det är föreställningen om att båda dessa 

benämningar handlar om kultur som är avgörande för hur fallen hanteras.  
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Vi har i de domar som vi har analyserat kunnat se ett mönster i att flickorna i de fall 

där det talas om “heder” har fått stort utrymme att berätta om sina upplevelser till 

skillnad från övriga flickor där de inte ges något utrymme alls. Vi har även kunnat se 

skillnader i hur föräldraförmågan beskrivs och bedöms. Dock är underlaget av domar 

för litet för att vi skall kunna dra några generella slutsatser om och i så fall vilken 

betydelse dessa skillnader får i domarna. Vi kan därmed inte säga om attityder om 

“heder” och “patriarkala strukturer” leder till bättre eller sämre hjälp för flickorna eller 

om benämningarna inte spelar någon roll för huruvida domen leder till ett 

omhändertagande eller inte. Det vi däremot kan konstatera är att det finns en 

benägenhet att koppla samman “heder” med kultur vilket kan leda till att domarna 

reproducerar rasism och minoritetsgruppers underordnade ställningar i samhället 

(Eliassi 2013).  

 

Genomgående i de domar vi har analyserat är att “heder” ses som kopplat till kultur 

och att de familjer som pekas ut som att de har “hedersnormer” ses som annorlunda 

och avvikande. Sett genom orientalistiska ögon sker denna uppdelning av “vi och 

dem” genom processer där “vi i väst” tillskriver “de i öst” negativa och fiktiva bilder 

(Lindgren 2015). Detta kan förklaras genom att västvärlden tror sig vara överordnad 

andra kulturer och eftersom västerländska värderingar och normer anses som det 

“rätta” (Said 1978, Mohanty 2001). Denna uppdelning och förfrämligande leder i sin 

tur till stereotypa föreställningar om människor och andra kulturer vilket kan öka 

rasismen i samhället (Eliassi 2013, Mohanty 2001). 
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5. Slutdiskussion  

Attityden att “heder” är någonting negativt och farligt som flickorna behöver skyddas 

från är genomgående i domarna som vi har analyserat. Denna attityd kan vi både se i 

negativa beskrivningar av ”heder” i fall där domstolarna kopplar samman “heder” 

med beteenden som vi inte anser bör relateras till “heder”. Ett argument för att en 13 

årig flicka lever i en “hederskontext” är exempelvis att hon inte har tillgång till egen 

mobiltelefon och inte får ha ett instagramkonto. Att exempel som detta används för 

att styrka att flickorna lever i “hederskulturer” tyder på att domstolarna tolkar allt som 

de anser är negativt utifrån kultur. Något som förekommer i flera av domarna är även 

inställningen att det är vanligt i “hedersrelaterade fall” att flickorna tar tillbaka sina 

berättelser.  Båda dessa exempel anser vi skulle kunna handla om vilka tonårstjejer 

som helst och att koppla samman dessa händelser med “heder” anser vi är missvisande 

och skapar stereotypa bilder och en orientalistisk uppdelning i “vi och dem”.  

 

Denna “vi och dem” uppdelning har vi även kunnat se gällande synen på 

föräldraförmågan i domarna. I de domar där det inte talas om “heder” (grupp 3) ses 

föräldrarnas förmåga vara kopplad till individuella svårigheter och som att både 

föräldrar och barn är “offer” för föräldrarnas oförmåga. Vi anser att om socialtjänsten 

istället såg föräldrarnas problematik som individuell skulle chanserna till föräldrastöd 

öka. Våldet och förtrycket i de domar som nämner “heder” och “patriarkala struk-

turer” ses istället som kollektivt och föräldrarna beskrivs som att de agerar utifrån en 

kollektiv tanke och att de därmed inte behöver ta ett individuellt ansvar över sina 

gärningar. Dessa föräldrar beskrivs som att de handlar medvetet och som att det inte 

finns någon förändringspotential. Denna syn på föräldrar som endast bärare av sin 

kultur och socialtjänstens vana att inte uppfatta problematik kopplad till “heder” som 

individuell kan därmed leda till att familjerna inte får rätt stöd och hjälp. 

 

Andra skillnader som vi kunnat uttolka är att i domarna som gäller våld i hederns 

namn och “patriarkala strukturer” får flickornas berättelser och egna beskrivningar 

mer betydande utrymme i socialtjänstens utredningar än i de övriga domarna. Detta 

menar vi gör att flickorna i domarna som handlar om “heder” och “patriarkala 

strukturer” själva får ta ett omfattande ansvar för vad som framkommer i 

socialtjänstens utredningar eftersom utredningarna övervägande bygger på flickornas 
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berättelser. Vi anser att det är positivt att flickorna blir tagna på allvar och att deras 

röster blir hörda, men det kan dock vara svårt för ett barn att stå upp mot sin familj 

och det är därför viktigt att socialtjänsten inte lägger över allt ansvar på flickan. I de 

domar där det inte pratas om “heder” beskrivs inte flickornas egna berättelser och 

tankar alls utan fokus ligger istället på socialtjänstens professionella utlåtanden och 

utredningar. I dessa domar behöver inte flickorna bära bördan av att vara ansvariga 

över att familjen splittras, då socialtjänsten tar på sig den rollen. Att myndigheterna 

låter flickornas berättelser få stort utrymme i domarna som handlar om “heder” menar 

vi kan bero på attityder att “heder” är någonting farligt och som flickorna behöver 

skyddas ifrån.  Det kan även bero på att det i socialstyrelsens riktlinjer för våld och 

förtryck i hederns namn påtalas att flickorna ska få komma till tals i fall som handlar 

om “heder” (Socialstyrelsen 2014). Att flickorna får komma till tals och att deras 

berättelser tas på allvar anser vi är positivt och något som bör vara självklart i alla 

socialtjänstens utredningar, inte bara i de utredningar där det misstänks handla om 

“heder”. Vi anser dock inte att flickornas berättelser ska behöva innebära att 

socialtjänstens professionella bedömningar och ansvar går förlorade.  

 

Att socialnämnden i de domar vi har analyserat har antagit en kulturalistisk 

tolkningsram gällande våld och förtryck i hederns namn menar vi inte är överraskande 

då de kan tänkas utgå från regeringens definition (Regeringens skrivelse 2007) som 

vi anser innebär ett kulturalistiskt förhållningssätt. Forskningen om våld och förtryck 

i hederns namn visar på att det finns flera olika tolkningsramar för hur våldet kan 

förstås, men Schlytter och Linells (2009) kulturella förhållningssätt om “heder” har 

enligt Peréz (2014) och Eliassi (2015) blivit vedertaget inom socialtjänsten. Denna 

slutsats kan även vi dra utifrån den empiri som vi analyserat eftersom våldet i domarna 

förklaras utifrån kultur. Schlytter och Linell (2009) menar att “heder” är någonting 

nytt för socialtjänsten och därmed måste problematiken belysas annars blir den svårt 

att bemöta eftersom det saknas kunskap om våld i hederns namn. Vi vill dock 

poängtera att den övervägande forskningen utifrån ett kulturalistiskt förhållningssätt 

är cirka åtta år gammal (Schlytter & Linell 2009). Å ena sidan anser vi likt Schlytter 

och Linell (2009) att det kan behövas ökad kunskap gällande våld och förtryck i 

hederns namn eftersom flera studier visar att det finns en osäkerhet hos socialtjänsten 

kring våld i hederns namn och att dessa fall hanteras på olika sätt (Schlytter & Linells 

2009, Peréz 2014, Baianstovu 2012). Å andra sidan menar vi att det redan finns 
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mycket forskning på området och att problemet kanske snarare är att socialsekreterare 

utgår från den kulturalistiska tolkningsramen eftersom den är mest etablerad och då 

det tar tid att sätta sig in i ny forskning. Även om benämningen “heder” leder till att 

problematik uppmärksammas kan det likväl leda till att andra aspekter såsom kön eller 

klass osynliggörs när det endast kopplas samman med kultur. Eftersom benämningen 

av våld och förtryck relaterat till “heder” inte är avgörande för att flickorna ska få rätt 

hjälp och då vi anser att det kulturalistiska synsättet leder till ojämlikhet i samhället 

ifrågasätter vi användningen av begreppet “heder”. Vi anser att flickorna bör kunna 

få rättssäker och adekvat hjälp samt professionellt bemötande utan att samtidigt 

reproducera rasism.  

 

Att socialsekreterare använder en kulturell tolkningsram för att förklara våld i hederns 

namn har gjorts möjligt eftersom det kulturalistiska förhållningssättet legitimerats av 

myndigheter på strukturell nivå vilket därmed påverkar vilka attityder och 

förhållningssätt till kultur som finns i hela samhället både på grupp- och individnivå. 

När grupper pekas ut som att de lever i “hederkontexter” utifrån kultur eller ursprung 

kan det leda till bland annat stigmatisering och marginalisering av grupper i enlighet 

med ett orientalistiskt synsätt. Denna uppdelning av människor kan även leda till ökad 

främlingsfientlighet eftersom den dominerande svenska gruppen ses som norm och 

övriga ses grupper som avvikande och därmed underordnade. Därmed blir 

myndigheternas förhållningssätt och attityder till olika grupper i samhället viktiga för 

vilka attityder som blir vedertagna och legitima i hela samhället och för vilken hjälp 

och bemötande olika samhällsmedborgare får.  

 

Utifrån att myndigheternas attityder påverkar hur olika grupper blir bemötta anser vi 

att socialtjänsten behöver lyfta blicken från det kulturella och se helheten i en familj 

där våld förekommer för att kunna ge de berörda flickorna och deras familjer mer 

adekvat hjälp. Socialtjänsten skulle exempelvis kunna omfatta sin utredning med en 

intersektionell ansats och därmed anta ett bredare förhållningssätt gällande hur våld i 

hederns namn kan förstås. Eftersom både kön, klass och etnicitet vägs samman i en 

intersektionell analys minskar det kulturalistiska “vi och dem”-synsättet samt att 

andra aspekter och förklaringar till våld i hederns namn inte går förlorade. Då fokus i 

domarna utifrån det vi kunnat utläsa ligger på kulturella skäl till att flickorna utsätts 

för psykisk och fysisk misshandel är det tänkbart att en diskussion kring exempelvis 
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klass hade kunnat synliggöra andra problem i familjerna, som ekonomiska problem 

eller andra sociala svårigheter. Vi anser därmed att regeringen behöver ompröva sin 

kulturalistiska definition och sina riktlinjer gällande våld i hederns namn för att inte 

peka ut kulturer eller grupper som avvikande på ett negativt sätt och därmed medverka 

till att upprätthålla rasism. Vi anser dock att socialsekreterare i sin profession har ett 

handlingsutrymme som gör det möjligt att använda sig av sin autonomi kring frågor 

om våld i hederns namn. Vi anser även att det i arbetet som socialsekreterare ingår att 

hålla sig uppdaterad inom den senaste forskningen och att använda sina egna 

erfarenheter i arbetet. Utifrån detta anser vi att tjänstemän inte per automatik bör inta 

samma förhållningssätt som regeringen i sin definition av våld och förtryck i hederns 

namn, utan i sin profession bör kunna skapa sig en bredare förståelse kopplad till nyare 

forskning.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att myndigheternas förhållningssätt och 

attityder spelar en avgörande roll för hur flickor som utsätts för våld och förtryck i 

hederns namn och deras familjer blir bemötta och för vilken hjälp de erbjuds. Vi anser 

att socialnämndens och till viss del domstolarnas attityder och förhållningssätt till våld 

i hederns namn är kulturalistiskt i de domar vi har undersökt, vilket kan leda till 

diskriminering av familjer där våld i hederns namn sker. Å ena sidan kan det tänkas 

att begreppet “heder” utifrån en kulturell förklaring inte bör användas då en 

uppdelning av “vi och dem” kan leda till diskriminering och att beslut om omhänder-

tagande enligt 2 § LVU tas på fel eller vaga grunder. Å andra sidan kan begreppet 

“heder” fylla en funktion då det kan synliggöra problem i familjer. Vi anser att om 

valet att använda begreppet “heder” görs bör det inte enbart förklaras som kulturellt 

eftersom en individs identitet och problematik är komplex och innefattar flera 

aspekter. Istället kan en intersektionellt tolkningsram och analys gällande våld och 

förtryck som utförs i hederns namn användas då detta skapar bättre möjligheter att 

hjälpa flickorna och deras familjer samtidigt som föreställningar om kulturella 

hierarkier som skapar utanförskap och rasism inte reproduceras.  

 

5.1 Förslag till vidare forskning 

Som vi tidigare visat finns det redan mycket forskning om vad olika förhållningssätt 

till våld och förtryck som utförs i hederns namn kan innebära utifrån olika perspektiv 
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och teorier. Emellertid saknar vi forskning om hur attityder och förhållningssätt ser ut 

eller upplevs i verkligheten. Därmed skulle ytterligare forskning kring attityder ur de 

berörda personernas perspektiv kunna tillföra ny kunskap som kan vara till hjälp för 

att öka förståelsen för vad olika attityder och förhållningssätt får för betydelse i 

verkligheten.   
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Bilaga 1 

Domar: Grupp 1. “Heder” som leder till LVU. 

Dom A 

Domen handlar om en 15-årig flicka som bott med sina föräldrar och bröder, och där 

flickan har varit omhändertagen vid ett tidigare tillfälle. Flickan har lämnat samma 

berättelse till skolpersonal, kurator och polis om att hon är rädd för att föräldrarna ska 

gifta bort henne på samma sätt som hennes kusin. Föräldrarna skämtar också om att 

gifta bort flickan vilket lett till oro. Föräldrarna motsätter sig flickans berättelse om 

att hon ska ha blivit kraftigt begränsad av sina föräldrar. Det framkommer också att 

flickan vid ett tillfälle tagit tillbaka sina uppgifter, vilket förvaltningsrätten menar är 

vanligt i dessa fall. För att bedöma om det har förekommit våld och förtryck i hederns 

namn i familjen har två bedömning utifrån PATRIARK gjorts och utifrån dessa anses 

flickan leva i en “hederskultur”. Föräldrarnas brist på förståelse för att flickan mår 

psykiskt dåligt på grund av deras kränkande tillmäten om bortgifte gör att flickan 

utvecklat ett självskadebeteende och hon har haft behov av sjukvård som föräldrarna 

inte sökt hjälp för. Ärendet leder till LVU placering då föräldrarna brister i omsorgen.  

 

Dom B 

Domen handlar om en 14-årig flicka som har bott med båda sina föräldrar och sina 

bröder. Flickan och ena brodern är nu placerade utanför hemmet och båda föräldrarna 

är dömda för misshandel av flickan och hennes bror. Föräldrarna överklagar LVU-

domen och vill att flickan flyttar hem igen och nekar till att det förekommit våld i 

hemmet. Socialnämnden anser att föräldrarna begränsar flickans livsutrymme och att 

hon riskerar att utsättas för både psykiskt och fysiskt allvarligt våld i hemmet. 

Socialtjänsten har utrett flickan utifrån PATRIARK och utifrån det anser både 

socialnämnden och förvaltningsrätten att det finns hedersrelaterade normer i flickans 

familj, men föräldrarna håller inte med om detta. Flickan har själv berättat om sin 

hemsituation och om att hon är rädd för att giftas bort. Flickan har i perioder uttryckt 

att hon saknar sin familj och vill flytta hem, domstolen anser att detta inte innebär att 

hon inte kommer utsättas för våld i hemmet. Kammarrätten instämmer i 

förvaltningsrättens bedömning. Flickan blir placerad enligt 2 § LVU. 
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Dom C 

Domen handlar om en 16- årig flicka som bott med sina mamma i Sverige. Flickan 

berättar att hon blivit bortgift i Turkiet och hennes man nu är i Tyskland. Flickan har 

själv kontaktat socialtjänst och polis om sin situation. Det framkommer att flickan 

kommer från ett område i Syrien där “hedersrelaterat våld ” förekommer. Flickan 

berättar att hon gick med på att gifta sig med mannen i Turkiet för att hjälpa sin familj 

över gränsen så att de kunde fly till Sverige. Mamman vill att äktenskapet fullföljs, 

men flickan vill inte längre vara gift med mannen och flickan berättar att hon därför 

blir utsatt för fysisk misshandel. Det finns inga bevis för den fysiska misshandeln men 

förvaltningsrätten anser att flickan blir utsatt för psykisk misshandel då hon får 

dödshot från både mamman och mannens familj i Turkiet. Detta leder till att flickan 

har ett skyddsbehov och hon blir placerad enligt 2 § LVU.  

 

Domar: Grupp 2. “Heder”/Inte” heder” leder inte LVU 

Dom D 

Domen handlar om en 14-årig flicka och hennes syster som berättar att de är utsatta 

för “hedersrelaterat våld”. Det framkommer att flickorna blir begränsade och inte får 

prata med pojkar oavsett om de är vänner eller pojkvänner och flickorna anses riskera 

tvångsgifte. Fickorna bor tillsammans med sina föräldrar och har även en äldre syster 

som är 18 år och en yngre bror som är 12 år. Det framkommer att den yngre brodern 

har mer friheter än systrarna och att begränsningarna började när menstruationen 

startade. Den 14 åriga flickan och hennes syster berättar att de har bevittnat våld mot 

den äldre 18 åriga systern. Den 18 åriga systern säger att hon aldrig blivit utsatt för 

något våld eller bevittnat något våld i familjen och att det som sägs av socialnämnden 

utredning inte är sant. Det har gjort två orosanmälningar från skolan angående den 14 

åriga flickan där den första inte lett till utredning. Det finns ingen medicinsk bevisning 

att den 14 åriga flickan eller hennes syster har blivit fysiskt misshandlade eller 

konkreta bevisa att flickorna blivit utsatta för våld och förtryck i hederns namn. Det 

faktum att flickorna tar tillbaka sina uppgifter leder till att flickorna inte blir placerade 

enligt LVU 2 §. Kammarrätten menar att socialtjänstens utredning om “hedersrelaterat 

våld” inte är tillräckligt underbyggd trots att man ser allvarligt på anklagelserna mot 

föräldrarna. Förvaltningsrätten menar också att familjen har varit med om en svår 

omställning från livet i Syrien till ett nytt liv i Sverige. De menar att den äldsta systern 
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som är 18 år samt en av systrarna som domen gäller har växt upp i Syrien med sin 

morfar under större delen av deras barndom ändå har anpassat sig bra till det nya livet 

i Sverige. Den andra systern som domen handlar om är född i Sverige.  

 

Dom E 

Domen handlar om en 13-årig flicka som bor med sina båda föräldrar och några av 

sina nio syskon. Flickan placerades i ett familjehem enligt 2 § LVU av 

förvaltningsrätten men rymde därifrån och flyttade hem till föräldrarna igen. 

Socialtjänsten ansåg att det skulle vara en större risk för flickans hälsa och mående att 

hämtas därifrån av polis än att bo kvar och flickan bor därför kvar hos föräldrarna. 

Socialnämnden anser att det föreligger en “hederskontext” i familjen, att flickan 

behöver vård med stöd av LVU och att familjen inte samarbetar med socialtjänsten. 

Flickan har berättat samma historia för flera olika personer gällande fysisk och 

psykisk misshandel i hemmet under en längre tid. Flickan har fått träffa en 

barnpsykolog som uppger att flickan är fullt orienterad och därför dras slutsatsen att 

hon talar sanning gällande hemförhållandena. Socialnämnden och förvaltningsrätten 

anser att flickan lever i en “hederskontext”, då hon är begränsad och kontrollerad och 

då det förekommer kollektivt våld mot henne. Socialnämnden anser att det finns en 

hög risk för tvångsgifte för flickan i framtiden. Flickans ena syster blev även beviljad 

skyddat boende några år tidigare på grund av liknande omständigheter. Föräldrarna 

har enligt socialnämnden inte visat någon förståelse för att det kan finnas någonting 

runt flickan att arbeta med och de anser inte att det finns en “hederskultur” inom 

familjen. Föräldrarna har enligt socialnämnden inte kunnat skydda flickan från våld 

från syskonen och de har inte samarbetat med socialtjänsten. Socialnämnden bedömer 

hembesök hos familjen som riskfyllt då pappan uppvisat ilska och aggression mot 

socialtjänsten.  

 

Efter att flickan rymt hem till sina föräldrar har hon uppgett för sitt offentliga biträde 

att det hon tidigare berättat om sina hemförhållanden inte varit sant. Kammarrätten 

anför att det sedan hon flyttade hem inte framkommit några uppgifter på att hon far 

illa hemma och att det nu finns anledning att ifrågasätta sanningshalten i flickans 

tidigare berättelse. Kammarrätten anser inte att det är tillräckligt styrkt att flickan 

utsätts för sådana missförhållanden i hemmet att kraven för LVU är uppfyllda.  

Domar: Grupp 3. Inte “heder” leder till LVU 
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Dom F 

Domen handlar om en 14-årig flicka som tidigare har bott med sin mamma, mammans 

sambo och sina syskon. Det har inkommit ett flertal orosanmälningar gällande flickan 

under hennes liv och hon har tidigare utretts av socialtjänsten vid åtta tillfällen. Denna 

utredning startade med att flickan bevittnat våld mellan mamman och sambon och i 

samband med detta har även flickan fått sparkar mot sig då hon försökt skydda sin 

lillebror. Mamman har ett alkohol- och narkotikamissbruk och socialnämnden 

beskriver lägenheten som att den var i misär med mycket smuts. Flickans har tidigare 

bott även med sin pappa. Pappan bedöms ha brustit i omsorgen om flickan då han 

vetat om vilken miljö hon vistats i men inte ingripit. Flickan vill i förvaltningsrätten 

inte bo hos någon av sina föräldrar. I kammarrätten har flickan ändrat sig och vill bo 

hos sin pappa eftersom hon anser att förhållandet hos pappan har blivit bättre. Pappan 

vill att flickan flyttar till honom men han vägrar delta i en utredning gällande hans 

hemförhållanden. Eftersom en utredning behövs för att kunna bedöma de påstådda 

förändrade förhållandena och föräldraförmågan så avslås överklagandet och flickan 

kommer även fortsättningsvis att vara placerad i familjehem med stöd av LVU.   

 

Dom G 

Domen handlar om en 17 årig flicka som sedan en längre tid haft problematik hemma. 

Flickan dricker även alkohol, tar droger, umgås med kriminella personer och har inte 

haft en fungerande skolgång sedan hon började högstadiet. Flickan har endast varit 

i skolan cirka två timmar under vårterminen. Detta anser socialnämnden är en 

riskfaktor då flickan går miste om socialt umgänge och framtida arbeten. Flickan bor 

med sin mamma och hans nya sambo. Det har varit konfliktfyllt mellan flickan och 

hennes mammas samt mammans nya sambo under en längre tid. Flickan har på grund 

av detta tagit en överdos av tabletter för få uppmärksamhet. Flickans pappa har sagt 

att flickan kan bo hos honom för att slippa konflikterna, men det blir inte ett alternativ 

då socialnämnden anser att pappan inte tidigare tagit sitt föräldraansvar när flickan 

har behövt det. Flickan har även sagt att hon inte vill bo hos pappa. Flickans föräldrar 

har uppmärksammat att flickan har problem med droger och skolgången, men har inte 

kunna hjälpa hennes på ett auktoritärt sätt eller ge henne vägledning därför blir flickan 

placerade enligt LVU 2§. 
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Dom H 

Domen handlar om en 14-årig flicka där mamman är ensam vårdnadshavare och 

flickan inte har någon kontakt med sin biologiska pappa. Flickan har bott med sin 

mamma, mammas nya make och sina fyra syskon, varav två är helsyskon och två är 

halvsyskon. Alla fem barnen är föremål för LVU-utredningar. Det har tidigare 

förekommit våld mellan mamman och maken. Maken har dömts för våldet och han 

bor inte längre med familjen. Nämnden har försökt med frivilliga insatser tidigare 

vilket inte har fungerat tillfredsställande och bedöms ej vara tillräckligt i nuläget. 

Flickan vill dock själv flytta tillbaka hem till sin mamma.  Socialnämnden anger att 

familjen har varit aktuella hos polis och kvinnojourer flera gånger tidigare och att flera 

anmälningar gällande oro och olämplig miljö har inkommit. Socialnämnden anger 

även att barnens behov av hälso- och sjukvård inte har uppfyllts, att flickan inte har 

adekvata kläder för skolan och att mamman inte skött familjens ekonomi. Flickan får 

ta ett för stort ansvar i familjen och mamman förmår inte skydda henne från våldet i 

hemmet. Flickan har ett behov av stöd för sin utveckling och skolgång vilket mamman 

inte anses kunna ge. Utifrån detta bedömer både förvaltningsrätten och kammarrätten 

att flickan ska fortsätta vara placerad enligt LVU.  

 

Domar: Grupp 4- “Patriarkala strukturer” leder till LVU 

Dom I  

Domen handlar om en 14-årig flicka som bott med sina föräldrar. Flickan berättar att 

hon utsätts för psykisk och fysisk misshandel av båda sina föräldrar. Flickan hotas att 

skickas hem till hemlandet och att hon utsätts för kontroll och begränsningar som 

påverkar henne negativt. Flickan har själv anmält problemen i hemmet. Flickan vill 

inte bo hemma och vill heller inte träffa sina föräldrar då hon är rädd för dem. Det 

framkommer i domen att föräldrarnas äktenskap är arrangerat och att familjen lever i 

“patriarkal struktur”. Flickan har haft koncentrationssvårigheter och äter dåligt och 

det framkommer i förvaltningsrätten att föräldrarna inte har insikt i flickan psykiska 

mående och att föräldrarna inte samtycker till vård. Förvaltningsrätten ser ingen 

anledning till att inte tro på flickans berättelse och menar att det finns en påtaglig risk 

att hennes fysiska och psykiska hälsa skadas. De ovanstående argumenten leder till 

placering enligt 2 § LVU. 
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Dom J 

Domen handlar om en 15-årig flicka som bor med sin mamma, sin äldre bror och en 

yngre syster. Flickan har själv tagit kontakt med socialtjänsten och berättar att hon 

upplevt våld och hot i hemmet under hela sin uppväxt. Hon berättar att hon blivit 

slagen och hotad av både sin mamma och sin bror. Flickan har även bevittnat våld 

mot sin lillasyster och hon har försökt skydda henne. Flickan har berättat att mamman 

och brodern verbalt kränker henne. Uppgifterna som flickan har lämnat tar hon vid ett 

tillfälle tillbaka. Även övriga familjemedlemmar ändrar, tonar ner eller menar att vissa 

uppgifter är ett missförstånd. Flickan har den senaste tiden uppgett att hon vill blir 

familjehemsplacerad. Det framkommer av domen att förvaltningsrätten bedömer att 

flickans familj kommer från en kultur med starkt “patriarkala strukturer”. Flickan blir 

placerad enligt LVU 2 §. 


