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Sammanfattning 
 
Problematiken kring hedersrelaterat våld och förtryck har fått ökad uppmärksamhet i Sverige 
sedan hedersmorden på Pela Atroshi och Fadime Sahindal. Hedersrelaterat våld och förtryck är 
ett komplext samhällsfenomen och Sverige har de senaste 15 åren gjort en betydande investering 
för att förebygga det. Syftet med denna studie är att undersöka hur förvaltningsrätten och 
kammarrätten hanterar hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige genom att granska 
domstolsbeslut av fall där Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga [LVU] 
tillämpats. Vi har valt att granska tre domstolsbeslut och studera hur rätten resonerar kring heder 
och vilka kriterier de argumenterar för vid tvångsvård av barn i hedersproblematik. För att 
besvara våra frågeställningar har vi utgått från ett intersektionellt perspektiv för att få en 
helhetssyn på domstolsbesluten och flickornas situation. Vi har även använt oss av begreppen 
hederskultur, hedersrelaterat våld och förtryck för att förstå problematiken. Vi har funnit att 
socialnämnden och förvaltningsrätten utgått ifrån ett kulturellt perspektiv, vilket innebär att de 
har kopplat våldet och förtrycket till den kultur familjen har. Socialnämnden och 
förvaltningsrätten har även beslutat om tvångsvård på grund av hedersproblematik när det 
saknats många kriterier för att rätten egentligen ska kunna dra slutsatsen att det handlar om 
hedersproblematik. 
 
Nyckelord: heder, hederskultur, hedersrelaterat våld och förtryck, 2 § LVU, domstolsbeslut.  
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Abstract 
 
The problems of honor-related violence and oppression has received increased attention in 
Sweden since the honor killings of Pela Atroshi and Fadime Sahindal. Honor-related violence is 
a complicated social phenomenon and Sweden has the last 15 years made a significant 
investment to prevent it. The purpose of this study is to investigate how the court deals with 
honor-related violence and oppression in Sweden by examining court decisions on cases where 
Law (1990:52) with special provisions on the care of young [LVU] applies. We have chosen to 
review three court decisions and study how the court reasons about honor and what criteria they 
argue for in compulsory care of children in honor-related problems. In order to answer our 
questions, our study is based on an intersectional perspective, this is to get a holistic view of the 
court decisions and the girls' situation. We have also used the concepts of honor culture, honor-
related violence and oppression to understand the problem. What we have found is that the 
social service and courts assessment were based on a cultural perspective and decided 
compulsory care according to honor when the criterias for classifying the cases as honor-related 
violence and oppression were not met. 
 
Keywords: honour, honourculture, honour-related violence and oppression, court decicions 
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1. Inledning och problemformulering 
Hedersproblematik har sedan omkring millennieskiftet fått ökad uppmärksamhet i 
samhällspolitiken och inom massmedia. Den ökade uppmärksamheten grundar sig främst i det 
första kända hedersmordet på Pela Atroshi, en 19-årig flicka från Stockholm som aldrig 
återvände till gymnasiet. Detta då hon lockats till sitt hemland, den irakiska delen av Kurdistan, 
där hon mördats av sin släkt. Pelas farbröder dömdes sedan till livstids fängelse (Expressen, 
2018).  Ytterligare ett fall som skakat om Sverige var hedersmordet på Fadime Sahindal. Fadime 
var 26 år vid tidpunkten. Hon vägrade giftas bort till en släkting då hon själv ville bestämma 
vem hon skulle vara tillsammans med. Detta ledde till att hon blev förskjuten och dödshotad av 
sin familj. Fadime talade även offentligt om hedersproblematik. Den 21 januari 2002 blev 
Fadime skjuten av sin pappa i Uppsala, då hon kommit för att ta farväl av sin mamma och syster 
inför en utlandspraktik. Mordet på Fadime var uppstarten för ett arbete mot hedersrelaterat våld i 
Sverige. Mordet på Fadime uppmärksammas varje år i ett arrangemang, ”Fadimedagarna” där 
146 organisationer är inblandade. Morden på Pela och Fadime var även uppstarten till 
organisationen ”Glöm aldrig Pela och Fadime” (GAPF ), en nationell förening som arbetar mot 
hedersrelaterat våld (Svt, 2019).  
 
Sverige har de senaste 15 åren gjort en betydande investering i, och uppmärksammats 
internationellt för, att ha utfört ett effektivt och lyckat arbete för att förebygga hedersrelaterat 
våld. Det hedersrelaterade våldet är på grund av sin omfattning ett komplicerat samhällsproblem 
som kräver grundläggande och långsiktiga förebyggande åtgärder. Det krävs ett samarbete 
mellan olika samhällsinstanser och myndigheter för att kunna bekämpa det hedersrelaterade 
våldet och förtrycket (Statens offentliga utredningar (SOU), 2014:49). Studier av hur 
förvaltningsrätten och kammarrätten hanterar hedersfrågan i LVU-ärenden är av vikt för det 
sociala arbetet då hedersrelaterat våld och förtryck berör flera olika samhällspolitiska områden. 
Det hedersrelaterade våldet inverkar på bland annat kriminal-, jämställdhets-, integrations-, 
barn- och folkhälsopolitiken (SOU 2014:49). 
 
Vid socialtjänstens utredning av ärenden där det bedöms föreligga hedersproblematik eller att 
den unge lever i en hederskontext kan det innebära att den unge omedelbart måste lämna sin 
familj och omgivning. Detta eftersom det råder påtaglig risk att den unges hälsa och utveckling 
skadas. Därmed blir tillämpningen av Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga, LVU aktuell. Vid tillämpning av LVU i relation till hedersproblematik är rekvisiten i 2 § 
LVU relevanta då de behandlar fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i 
omsorgen eller något annat förhållande i hemmet. Att avgöra om ett ärende är grundat i 
hedersproblematik eller om det är ett “vanligt” LVU-ärende blir därmed problematiskt då de två 
olika typen av fall utgår ifrån samma rekvisit. Socialnämndens ansökan om vård enligt LVU 
fattas av förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens beslut kan överklagas till kammarrätten av 
socialnämnden, familjen eller barnet i fråga. Kammarrätten tar därmed beslut om barnet får 
återvända hem eller fortsätta vårdas utanför hemmet. Därav är granskning av domstolsbeslut av 
förvaltningsrätten och kammarrätten grund till föreliggande studie. Domstolen har den yttersta 
beslutsmakten vid bedömning av LVU-ärenden, det är därför intressant att fördjupa sig i hur en 
sådan process utspelar sig. Det är även intressant att analysera hur domstolen bedömer heder och 
vilka kriterier de utgår från vid ärenden där följden av domstolsbeslutet både bifalles och avslås. 
Överklagan är av vikt att studera då kammarrättens dom skiljer sig från förvaltningsrättens dom. 
Studerandet av hur förvaltningsrätten och kammarrätten skiljer sig åt i sitt beslutsfattande och 
motiveringen av det fattade beslutet är därmed relevanta att studera i föreliggande studie. 
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Riksdagen (2007) har behandlat en handlingsplan upprättad av regeringen. Handlingsplanen 
handlar om mäns våld mot kvinnor, vilket även innefattar hedersrelaterat våld och förtryck. Den 
består av 56 åtgärdspunkter och berör sex olika områden. Slutredovisningen av handlingsplanen 
visar att åtgärdspunkterna bidragit med ökad medvetenhet och kunskap om mäns våld mot 
kvinnor. Handlingsplanen har bidragit med struktur för hur våldsarbetet bör hanteras inom och 
mellan olika myndigheter. Införandet av handlingsplanen har också lett till uppstarten av 
verksamheter och utvecklandet av de som tidigare funnits. Dock finns det inga tydliga 
indikationer på att våldet mot kvinnor minskat då resultaten är osäkra, vilket kan bero på att det 
tar tid för resultaten av insatserna att synliggöras (Brå, 2010).  
 
Enligt en undersökning gjord av Ungdomsstyrelsen (2009) är det fler flickor än pojkar som blir 
utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Undersökningen visar att det är fler flickor som inte 
har möjlighet att välja sin egna partner. Även en studie gjord av Strid, Enelo, Cinthio och 
Baianstovu (2018) visar att det är fler flickor än pojkar som blir utsatta för hedersrelaterat våld 
och förtryck. Vidare går det även att utläsa att många flickor som blir utsatta för hedersrelaterat 
våld och förtryck väljer att inte tala om det för någon eftersom de inte vill svika sin familj. Dock 
visar Norberg och Törnsén (2013) att även pojkar blir utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck, men de blir inte utsatta på samma sätt som flickor. Pojkar kan bli utsatta genom att de 
behöver utsätta sina systrar för hedersrelaterat våld och förtryck. De kan även bli utsatta på 
grund av sin sexualitet. Pojkar som är homosexuella kan bli utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck då de anses ha dragit vanära över sin familj och släkt (Norberg & Törnsén, 2013). 
 
Det vetenskapliga problem vi vill undersöka grundar sig i en brist på forskning i Sverige på hur 
förvaltningsrätten och kammarrätten hanterar hedersfrågan. Vad det är som klassas som 
hedersrelaterat våld och förtryck. Forskare som studerar hur domstolar hanterar ärenden där det 
finns misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck är Perez, (2014), Carbin (2014) och 
Baianstovu (2012). De studerar dock inte vad som klassas som heder i LVU-ärenden. Dessa 
studier skiljer sig från vår studie då de inte studerar vilka rekvisit som domstolarna utgår från 
eller vilka resonemang de för. Det finns även forskning som studerat hedersrelaterat våld och 
förtryck med utgångspunkt i könsskillnader (Baianstovu, 2017, Caffaro, Ferraris & Schmidt, 
2014, Norberg & Törnsén, 2013 och Rafferty, 2013). En del forskning behandlar även 
betydelsen av begreppen hedersrelaterat våld och förtryck och hur hedersfrågan hanteras inom 
socialtjänsten (Strid m.fl., 2018, Baianstovu, 2012, Carbin, 2014,  Norberg & Törnsén, 2013, 
Perez, 2014 och Rafferty, 2013). Heder är ett ämne som det forskats mycket kring, dock har 
ingen av de studier som hittats studerat domstolsbeslut gällande 2 § LVU och vad det är som 
klassas som hedersrelaterat våld och förtryck. Studierna har inte heller studerat vilka 
resonemang kammarrätten och förvaltningsrätten för kring ett beslut. 
 
1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur förvaltningsrätten och kammarrätten hanterar 
hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige genom att granska domstolsbeslut av fall där Lag 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga [LVU] tillämpats. 
 
Studien kommer att besvara följande frågeställningar: 

• Vilka grunder är avgörande i ärenden för att ett LVU-ärende ska klassas som 
hedersrelaterat våld och förtryck?  

• Hur prövar förvaltningsrätten rekvisiten i 2 § LVU i hedersrelaterade fall? 
• Hur argumenterar kammarrätten för bifall kontra avslag på en överklagan? 
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2.  Tidigare forskning  
Hedersrelaterat våld och förtryck är ett välbeforskat ämne varvid mycket forskning har berört 
vad hedersrelaterat våld och förtryck är och hur det uttrycker sig. Det sker mycket 
kunskapsutveckling i Sverige genom rapporter från myndigheter och offentliga organisationer 
för att belysa hedersrelaterat våld och förtryck i syfte att förebygga och minska förekomsten av 
det. Alla studier inom området har dock inte gjorts av forskare. I undersökningen Gift mot sin 
vilja belyser Ungdomsstyrelsen (2009a) barn och ungas situation gällande arrangerade 
äktenskap mot en parts vilja, vilket är en aspekt inom hedersproblematik. Ungdomsstyrelsen 
(2009a) har undersökt kvalifikationer hos myndigheter som hanterar ärenden av sådan karaktär 
för att kunna fastställa kunskapsluckor och bidra med förslag på utvecklingsarbete. I en annan 
undersökning av Ungdomsstyrelsen (2009b) går det att utläsa att unga som bor i de socialt 
utsatta områdena Hjällbo, Araby, Rosengård och Husby upplever begränsningar i val av partner 
i större utsträckning än unga i resten av landet. Undersökningen, Det handlar om kärlek (2008), 
gjord av Länsstyrelsen, polisen och Rädda Barnen, är ett projektet vilket har till syfte att arbeta 
förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck. Detta genom att bidra med kunskap om 
barn och ungas rättigheter genom att gå ut i skolor och tala med dem. Studierna visar på den 
investering och insats Sverige gjort i att undersöka och belysa den hedersrelaterade 
problematiken som råder i landet. Studierna visar även hur myndigheter och 
samhällsorganisationer arbetar med att utveckla långsiktiga åtgärder för att förebygga 
hedersrelaterat våld och förtryck.  
  
I en forskningsstudie av Strid m.fl. (2018) undersöks förekomsten av hedersrelaterat våld och 
förtryck ur ett intersektionellt perspektiv. Undersökningen skedde bland unga som gick i årskurs 
nio i Göteborg, Malmö och Stockholm. Det är en delstudie som har riktat in sig på att undersöka 
förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck i Stockholm genom en enkätundersökning. I 
studien operationaliseras begreppen heder, hedersrelaterat våld och hedersrelaterat förtryck och 
används som teoretiska utgångspunkter. Operationaliseringen sker genom att studera tidigare 
forskning och myndighetsrapporter som behandlar begreppen. Detta för att kunna särskilja 
hedersrelaterat våld och förtryck från icke-hedersrelaterat våld och förtryck. Studien har en 
intersektionell utgångspunkt där de använt sig av två faktorer för hedersnorm; ”kontrollen av 
flickor och pojkars sexualitet (oskuldsnormer) och kollektivets legitima 
våldsanvändande/kollektivt våld (våldsnormer)” (Strid m.fl., 2018, s.12). Ett av studiens resultat 
visar att det finns en större risk att unga som lever med hedersnormer blir kontrollerade, 
begränsade, förtryckta och utsatta för olika former av våld. Studien visar att det är främst flickor 
som blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Det finns flickor som väljer att inte söka 
hjälp då de inte vill svika sina familjer och även de som tror att ingen skulle kunna förstå eller 
hjälpa dem.  
 
Baianstovu (2017), Rafferty (2013) och Norberg och Törnsén (2013) är några som forskat kring 
hedersrelaterat våld och förtryck och betydelsen av dessa begrepp. Norberg och Törnsén (2013) 
och Rafferty (2013) har även undersökt skillnaden mellan pojkar och flickor som lever i en 
hederskontext, dock har undersökningarna behandlat olika perspektiv. Norberg och Törnsén 
(2012) undersöker hur det hedersrelaterade våldet och förtrycket kan uttrycka sig beroende på 
om det är en pojke eller flicka som blir utsatt och av vilka anledningar de blir utsatta. En slutsats 
som Norberg och Törnsén (2013) kommer fram till är att pojkar oftast blir utsatta för 
hedersrelaterat våld och förtryck genom att själva vara tvungna att utsätta sina systrar eller andra 
flickor inom släkten för hedersrelaterat våld och förtryck. Även pojkar som inte följer 
heteronormen kan blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, det vill säga pojkar som inte 
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är heterosexuella. Rafferty (2013) undersöker skillnaden mellan pojkar och flickor som lever i 
en hederskontext. En slutsats som dras är att pojkar som lever i en hederskontext tillskrivs mer 
värde än flickor. Familjer som lever i en hederskontext vill helst få söner och de döttrar som 
föds försummas då deras grundläggande behov inte tillgodoses i lika stor utsträckning som 
pojkars behov. Baianstovu (2017) har däremot undersökt skillnaden mellan pojkar och flickor 
gällande vilka orsaker som ligger till grund för ett tvångsomhändertagande enligt LVU. En 
slutsats som dras är att enligt socialtjänstens arbete blir pojkar tvångsomhändertagna på grund 
av brottsliga aktiviteter, medan flickor blir omhändertagna på grund av sin sexualitet i en 
hederskontext. Med detta menar även Baianstovu (2017) att kvinnors sexualitet är väsentlig och 
att det finns bestämda uppfattningar kring hur den bör begränsas och kontrolleras i alla olika 
kulturer. 
 
Det finns forskning som studerar hur socialtjänsten och även domstolar arbetar med 
hedersrelaterat våld och förtryck. Peréz (2014) och Baianstovu (2012) visar att det finns en 
osäkerhet i hur fall som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck ska hanteras av 
socialtjänsten och domstolar. Peréz (2014) menar att socialarbetare överreagerar när de 
misstänker att ett fall handlar om heder och att socialtjänsten därmed riskerar att diskriminera 
olika grupper genom att dela upp fall som hedersrelaterade och icke-hedersrelaterade. En 
slutsats utifrån Baianstovu (2012) är att det är enklare för socialtjänsten att besluta om insatser i 
en familj där det finns en misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck. Baianstovu (2012) 
menar att om det handlar om fall där det inte finns en misstanke om heder, krävs det mer 
bevisning för att kunna besluta om insatser för familjen. Enligt Carbin (2014) riskerar 
socialtjänsten att diskriminera grupper eftersom de drar slutsatsen att våldet sker i en 
hederskontext. Detta då de kopplar ihop våldet med den kultur familjen tillskrivs. Det blir därför 
svårt för socialtjänsten att få en fullständig bild av det som sker i hemmet.  
 
I en internationell studie undersöktes könsskillnader i synen på hedersmord i individualistiska 
kontra kollektivistiska kulturer, där Italien och Turkiet studerades (Caffaro, m.fl., 2014). I 
studien dras slutsatsen att turkiska manliga deltagare tillskrev mer ansvar för hedersbrott till 
offret än förövaren, föreslog mindre allvarliga straff för förövaren än italienska deltagare och 
föreslog mindre allvarliga straff än turkiska kvinnor (Caffaro, m.fl., 2014). Slutsatserna visar att 
attityderna gentemot hedersvåld skiljer sig mellan deltagarna från Turkiet och Italien, vilket kan 
ha sin grund i de olika formerna av kultur länderna präglas av. Turkiet har en mer kollektivistisk 
kultur medan Italien präglas av en individualistiskt kultur (Caffaro m.fl., 2014). I en 
undersökning gjord av Reddy (2008) i Storbritannien undersöks om hedersrelaterat våld är ett 
kulturellt våld eller ett könsbaserat våld. En slutsats som dras är att det hedersrelaterade våldet 
inte endast kan ses som kulturellt våld då detta medför att våldet inte ses ur ett könsperspektiv. 
Reddy (2008) menar att det är problematiskt att se våldet utifrån en aspekt och att det 
hedersrelaterade våldet är ett komplext fenomen som måste ses ur båda perspektiven. I en studie 
av hur diskurser om jämställdhet används av olika institutioner i samband med diskussioner om 
hedersrelaterat våld och förtryck i Nederländerna, Tyskland och Storbritannien drogs slutsatsen 
att diskurser om jämställdhet inte belyser hedersrelaterat våld och förtryck tillräckligt (Yurdakul 
& Korteweg, 2013). 
 
Peréz (2014), Carbin (2014) och Baianstovu (2012) studerar hur domstolar och socialtjänsten 
hanterar ärenden där det finns misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck. Dessa tre studier 
har samma utgångspunkt som vår studie men vår studie har ett annat syfte. De studerar inte vad 
det är som klassas som hedersrelaterat våld och förtryck, vilka rekvisit domstolarna utgår från 
eller vilka resonemang de olika domstolarna har kring ett bifall eller avslag av en ansökan. 
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Genom att undersöka hur förvaltningsrätten och kammarrätten hanterar och resonerar kring 
LVU fall där det finns misstanke om heder får vi svar på vad som gör ett fall till ett 
hedersrelaterat fall och vad det är som utmärker fallet. Norberg och Törnsén (2013), Rafferty 
(2013) och Baianstovu (2017) har inte heller studerat det vi ämnar att studera. De har som 
utgångspunkt att studera olika skillnader mellan pojkar och flickor inom hedersrelaterade 
kontexter. Strid m.fl. (2018) är några forskare som studerat betydelsen av begreppen 
hedersrelaterat våld och förtryck. Vad som utmärker hedersrelaterat våld och förtryck från icke 
hedersrelaterat våld och förtryck. Denna studie har också samma utgångspunkt som studien vi 
ämnar att utföra. De har däremot inte studerat hur hedersrelaterat våld och förtryck hanteras av 
socialtjänsten, förvaltningsrätten och kammarrätten. Caffaro m.fl. (2014), Yurdakul och 
Korteweg (2013) och Reddy (2008) är andra forskare som undersökt hedersrelaterat våld och 
förtryck. Caffaro m.fl. (2014) undersöker hur synen på hedersrelaterat våld och förtryck skiljer 
sig mellan könen, medan Yurdakul och Korteweg (2013) undersöker hur diskurser kring ämnet 
förs. Reddy (2008) undersöker däremot hur det hedersrelaterade våldet ses ur olika aspekter. 
Dessa tre studier skiljer sig från vår studie, då ingen av de undersöker vad som klassas som 
hedersrelaterat våld och hur olika domstolar resonerar kring det hedersrelaterade våldet. Något 
som utmärker vår studie från alla dessa studier är att vi granskar domstolsbeslut gällande 2 § 
LVU för att kunna besvara vårt syfte. 
 

3. Bakgrund och lagstiftning 
Lag (1990:52) om särskilda bestämmelser om vård av unga [LVU] är en tvångslagstiftning som 
berör barn och unga som inte fyllt 18 år. Lagen kan tillämpas på de som fyllt 18 men inte 21 år 
vid fall som grundar sig i individens destruktiva beteende enligt 3 § LVU, om det föreligger 
goda grunder till beslutet. Vid fall där Socialtjänstlagen (2001:453), SoL inte kan tillämpas på 
grund av ett bristande samtycke används LVU som en kompletteringslag. 1 § LVU anger att 
vård ges den unge i samförstånd med vårdnadshavarna och med respekt enligt SoL. Om 
situationen är som 2-3 §§ LVU anger och om vård inte kan ges med samtycke av 
vårdnadshavarna eller av den unge själv om denne har fyllt 15 år, kan vård ges den unge enligt 
LVU. Ett bristande samtycke kan innebära att vårdnadshavarna motsätter sig vården helt. Det 
bristande samtycket kan även vara att vårdnadshavarna tidigare har gett sitt samtycke men sedan 
återkallat det och avbrutit vården. Det räcker inte med att vårdnadshavarna ska samtycka till en 
del av insatserna, utan de behöver samtycka till alla nödvändiga insatser som socialnämnden 
föreslår. I fall där vårdnadshavarna samtycker till de insatser som ges på frivillig väg, men den 
unge själv inte samtycker och har fyllt 15 år, kan vård enligt LVU bli lämpligt då den unges 
vägran gör ett hinder för att ge frivillig vård. 
 
För att kunna använda sig av LVU måste det finnas en påtaglig risk för den unges utveckling 
och hälsa. Den påtagliga risken måste vara tydlig och inte bara ett antagande om att det finns en 
risk. För att bedöma om det finns en påtaglig risk används olika rekvisit som gäller hem- eller 
beteendefaktorer. Ett av rekvisiten måste uppfyllas för att det ska finnas en påtaglig risk. 
Rekvisiten kan handla om att den unge har en skadlig hemmiljö och utsätts för exempelvis 
psykisk- eller fysisk misshandel. Rekvisiten handlar även om att den unge har ett beteende som 
skadar sig själv. Vid beredande av vård enligt 2 § LVU ligger miljöfallen till grund för 
tvångsomhändertagandet där omgivningen utgör en påtaglig risk till att den unges hälsa eller 
utveckling skadas på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i 
omsorgen eller på grund av något annat förhållande i hemmet. Vid beredande av vård enligt 3 § 
utgår tvångsomhändertagandet från den unges beteende, det vill säga om den unge utsätter sin 
hälsa och utveckling för en risk att skadas. Detta genom att använda sig av 
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beroendeframkallande medel, begå brott eller ha ett annat beteende som anses vara socialt 
destruktivt. Vid fall där socialnämnden inte kan invänta rättens dom om att den unge ska beredas 
vård enligt LVU, kan de besluta med stöd av 6 § LVU om ett omedelbart omhändertagande i 
väntan på att förvaltningsrätten prövar frågan. För att denna paragraf ska vara tillämplig måste 
det vara sannolikt att rätten kommer att anse att den unge behöver vårdas enligt LVU. 6 § LVU 
anger att det måste finnas ett behov av omedelbar vård då det finns en risk att den unges hälsa 
eller utveckling skadas eller att det finns en risk att utredningen kommer att försvåras eller 
hindras om avvaktan sker.  
 
Barnavårdsärenden där det krävs ingripande åtgärder hanteras av kommunerna genom den 
kommunala socialtjänsten som enligt 5 kap. 1 § SoL har det främsta ansvaret att tillvarata barn 
och ungas intressen, samt skydda dem. Beslutsprocessen börjar med en utredning av 
socialtjänsten som bistår med ett underlag om förslag till beslut till socialnämnden. 
Socialnämnden gör därefter en ansökan till förvaltningsdomstolen där det fattas ett beslut. Vid 
tvångsingripande åtgärder som behöver ske omedelbart i enlighet med 6 § LVU kan 
socialnämndens ordförande eller annan ledamot fatta ett beslut. Beslutet om ett omedelbart 
omhändertagande måste därefter presenteras för förvaltningsrätten inom en vecka enligt 7 § 
LVU. Beslutsförfarandet om beredande av vård enligt LVU tas således i flera olika steg där 
socionomer, politiskt förtroende personer och jurister är delaktiga (Leviner & Lundström, 
2017). Socialstyrelsens rapport (2017) visar att 30 500 barn och unga fick insatser enligt SoL 
eller fick vård enligt LVU under år 2016. Rapporten visar att det sedan 2014 har ökat i 
heldygnsinsatser av barn och unga där pojkars ökning ligger i majoritet. Detta gäller främst 
pojkar som är18 år eller äldre. Vid domstolsbeslut med grund i LVU är familjehemsplacering 
den vanligaste placeringsformen för både pojkar och flickor (Socialstyrelsen, 2017). Synen på 
tvångsvård i Sverige har pendlat från att tidigare grunda sig i ett samhällsskydd där invånarna 
hade rättigheten att skyddas från de “farliga barnen” till att numera syfta till ett tillämpande av 
tvångsvårdsåtgärder för att bistå barn och unga med adekvat vård och behandling. Det svenska 
samhället har gått i en riktning där ett ökat fokus lagts på barnkonventionen och att följa 
riktlinjerna för barnens rättigheter (Leviner & Lundström, 2017).  
 
Den myndighetsutövande sociala barnavården i Sverige skiljer sig från andra länder i 
västvärlden, även om de kan mötas av liknande utmaningar och problematik i hanterandet av 
tvångsomhändertaganden av barn och unga. Genom en internationell kategorisering av 
barnavårdssystemen utförd av den amerikanska professorn Neil Gilbert och kollegor har två 
markanta kategorier uppkommit, ett risk- eller skyddsorienterat system och ett så kallat service- 
eller familjestödsorienterat system (Leviner & Lundström, 2017). Sverige och de nordiska 
länderna företräder den sistnämnda kategorin och arbetar i förebyggande syfte främst utifrån 
frivillighet och självbestämmande för att i största möjliga mån undvika 
tvångsomhändertaganden. I länder som präglas av barnavårdssystem med ett risk- eller 
skyddsorienterat system är ribban för tvångsingripanden högre, dock erbjuds inte frivilliga 
åtgärder i samma utsträckning som i service- eller familjestödsorienterat system (Leviner & 
Lundström, 2017). 
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4. Teoretiska utgångspunkter  
För att förstå problematiken behöver vissa begrepp redas ut. Våra teoretiska utgångspunkter 
grundar sig i ett intersektionellt perspektiv på hedersproblematiken. Det intersektionella 
perspektivet fokuserar på makt- och förtrycksordningar där samverkan av flera olika faktorer 
som socioekonomisk bakgrund, etnicitet, kön, ålder, sexualitet och status bör förstås i relation 
till sociala interaktionssituationer för att kunna analysera det hedersrelaterade våldet och 
förtrycket (Baianstovu, 2017). Även begreppen hederskultur, hedersrelaterat våld och förtryck 
behöver redas ut för att kunna förstå problematiken.  
 
4.1. Intersektionalitet 
Intersektionalitet har flera olika definitioner. Det används exempelvis som ett instrument för att 
kunna förstå hur olika maktstrukturer visar sig i samhället och för att se hur de olika 
maktstrukturerna samverkar. De olika maktstrukturerna samverkar genom att makten fördelas 
utifrån personers etnicitet, klasstillhörighet och kön m.m. (Mattsson, 2015).  Det intersektionella 
perspektivet gör det möjligt att förstå hedersrelaterat våld och annan form av våld i sitt 
sammanhang, det räcker inte med att titta på enskilda förklaringar för att förstå våldet. Våldet 
måste förstås i samband till olika faktorer som bland annat kön, klasstillhörighet och etnicitet. 
Det räcker alltså inte att endast titta på en av dessa faktorer för att få en förståelse av 
problematiken kring hedersrelaterat våld och förtryck (Baianstovu, 2017). Intersektionalitet 
används för att visa de olikheter som finns i samhället. Enligt det intersektionella perspektivet 
påverkar de olika normerna i samhället människor och vilka människor som får makt i en 
situation. En person som har makt i en situation kan vara den förtryckta i en annan situation och 
detta är på grund av de normer som finns och då de olika maktstrukturerna samverkar med 
varandra (Mattsson, 2015). 
 
4.2 Syn på kultur 
Hederskultur är ett samhällsfenomen som präglas av kollektivism, hierarki och patriarkat. I en 
hederskultur utgör kollektivet en hierarkisk ram där individen är underordnad kollektivet. 
Kollektivet i en hederskultur består av både den närmaste familjen och övriga släktingar, där 
individerna har skyldigheter och rättigheter gentemot alla i kollektivet. Det hierarkiska systemet 
bygger på individens formella status inom kollektivet där position, ålder och kön är avgörande. 
Det kollektiva systemet är patriarkalt, där det främst är männen som har den beslutsfattande 
makten (Baianstovu, 2017). I en hederskultur är individers behov underordnat kollektivets bästa, 
vilket innebär att kollektivets överlevnad och känsla av heder är kopplat till vilket anseende 
familjen och släkten har. För att kunna bevara familjens ära och heder är kyskhet och moraliskt 
lämpligt beteende hos de kvinnliga familjemedlemmarna avgörande. I en hederskultur måste en 
man skydda sitt rykte genom att se till att kvinnan uppfyller sin roll, vilket är att upprätthålla sin 
mans och familjens ära, samt uppträda i enlighet med kollektivets regler och normer. Om en 
kvinna går emot de normer som kollektivet bygger på behöver det omedelbart hanteras och 
männen måste agera för att skydda sin och familjens heder. Detta innebär utfrysning, hot om 
våld, grovt våld och i extrema fall även mord (Caffaro m.fl., 2014). 
 
4.2.1 Syn på kvinnans sexualitet 
Den främsta orsaken bakom tvångsomhändertaganden på flickor enligt socialtjänstens arbete är 
sexualitet. Medan det hos pojkar grundar sig i orsaker som har med brottsliga aktiviteter att 
göra. På senare år har det blivit aktuellt med tvångsåtgärder av flickor med grund i sexualitet i 
ett hedersrelaterat sammanhang. Detta visar på att den kvinnliga sexualiteten är väsentlig och att 
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det finns bestämda uppfattningar kring hur den bör begränsas och kontrolleras i alla olika 
kulturer. Föreställningarna om hur kvinnans sexualitet bör kontrolleras tar sig olika former och 
existerar i alla mänskliga samhällen, även sådana som inte präglas av hederskultur (Baianstovu, 
2017). Kulturella seder och traditioner som präglas av hedersrelaterat våld och förtryck är 
kvinnlig könsstympning, tvångsäktenskap, sonpreferens - det vill säga viljan att få söner, 
prenatal könsselektion, hedersmord, könsbaserade normer och en patriarkal familjestruktur 
(Rafferty, 2013). Kvinnlig könsstympning är en procedur utförd utan medicinska skäl som har 
för avsikt att förändra eller orsaka skada på det kvinnliga könsorganet (Rafferty 2013). I 
dagsläget uppskattas mellan 100-140 miljoner flickor i åldrarna 4-12 år blivit utsatta för 
könsstympning (Rafferty, 2013). Kvinnlig könsstympning utövas inte i relation till någon 
specifik religion. Proceduren är en traditionell sed som främst utövas i Afrika, Asien, 
Mellanöstern och delar av världen där det skett en omfattande invandring som till exempel 
Amerika, Australien och Europa (Rafferty, 2013).  
 
Enligt hedersbaserade normer och traditioner skyddar män sin ära genom att kontrollera 
kvinnornas sexualitet då kvinnor anses vara männens egendom (Norberg och Törnsén, 2013). 
Det varierar mellan kulturer vad som anses vara hedervärt. De olika normerna och traditionerna 
skiljer sig åt beroende på vilken kultur människor kommer ifrån. Det är inte ovanligt att de olika 
traditionerna och normerna följer med vid invandring. Det finns även andra perspektiv på heder, 
där heder inte anses vara något kulturellt eller något som finns inom specifika grupper (Norberg 
och Törnsén, 2013). Hedersrelaterat våld är något som anses vara en fråga om mänskliga 
rättigheter då kvinnor kontrolleras och inte får ta del av sina rättigheter. Heder är inte bara något 
inom familjen utan involverar hela släkten. Om en kvinna anses ha gjort något som ”smutsat 
ner” mannens och familjens ära, kan hon straffas för att familjen ska fortsätta se bra ut i andras 
ögon, främst i släktens ögon. I vissa fall kan straffet vara så hårt som hedersmord, men det finns 
även andra hedersrelaterade straff exempelvis tvångsäktenskap, kontroll, begränsning och våld. 
Hedersrelaterat våld och förtryck kan innebära en begränsning för kvinnan. Detta kan ge sig i 
uttryck i en begränsning av vilka hon får vara vän med eller en begränsning av vad hon får göra 
på sin fritid. Dessa begränsningar sätts av föräldrar och syskon och riktas till unga kvinnor. I 
skolmiljön visar det sig ofta om en flicka blir utsatt för hedersrelaterat våld. Det kan handla om 
att flickan inte får delta i olika typer av skolaktiviteter och undervisning (Norberg & Törnsén, 
2013).  
 
4.2.2 Syn på kön 
Diskriminering gentemot kvinnor och överträdelser mot de mänskliga rättigheterna börjar enligt 
Rafferty (2013) i ett tidigt stadie, i vissa fall vid födseln. Sonpreferens innebär att pojkar anses 
ha ett större värde än flickor i en hedersrelaterad kultur. Detta då pojken anses vara den som ska 
föra vidare familjens namn, tillföra resurser till familjen och kan utföra begravningsritualer. 
Preferensen grundar sig i särbehandling av könen, där flickors behov inte tillgodoses i samma 
utsträckning som pojkars. Det händer att flickor exempelvis inte får den näring de behöver för 
att kunna utvecklas hälsosamt. Till följd av detta går det att identifiera en hög barnadödlighet 
hos flickor. Diverse metoder kan också användas för att utesluta möjligheten att föda flickor, 
genom till exempel selektiv könsvalsteknik och selektiv könsabort. Sonpreferens och prenatal 
könsselektion leder därmed till en brist på flickor i de samhällen som utövar dessa traditionella 
seder. Bristen på flickor kopplas även till barnhandeln och tvångsäktenskap. Genom 
tillämpandet av dessa metoder i hederns namn utsätts kvinnor systematiskt för ett strukturellt 
våld och förtryck som skadar deras hälsa, välbefinnande och framtid (Rafferty, 2013).  
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Både pojkar och flickor kan bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck (Norberg &Törnsén, 
2013). Dock ser det hedersrelaterade våldet och förtrycket annorlunda ut beroende på om det är 
en flicka eller pojke som blir utsatt. Pojkar blir utsatta genom att exempelvis själva behöva 
utsätta sina systrar eller andra flickor som är anhöriga för hedersrelaterat våld och förtryck. En 
pojke kan även bli utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck på grund av sin sexualitet. En 
pojke som exempelvis är homo- eller bisexuell kan bli utsatt för hedersrelaterat våld och 
förtryck då han anses dra vanära över sin familj och släkt. Norberg och Törnsén (2012) och 
Caffaro m.fl. (2014) förklarar vidare att flickor blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck 
genom att de kontrolleras, begränsas, utsättas för fysisk våld och tvångsäktenskap. Flickor anses 
vara männens egendom och därför är det viktigt att flickorna följer de normer och traditioner 
som finns för att inte dra vanära över familjen och släkten. Genom att begränsa och kontrollera 
flickan och hennes sexualitet skyddar män sin ära. Om flickan anses ha brutit mot de normer och 
traditioner som finns, straffas hon för att familjen ska kunna vara stolta igen utan att skämmas 
över sin dotter. Detta då hon dragit vanära över dem (Norberg & Törnsén 2013, Caffaro m.fl., 
2014).  
 

5. Metod 
För att besvara de forskningsfrågor som presenterats inledningsvis i studien har vi valt att utföra 
en dokumentstudie. En dokumentstudie handlar om att tolka och analysera texter av olika slag 
(Fejes & Thornberg, 2015). Det empiriska materialet i vår studie utgör texter i form av 
domstolsbeslut. 
 
5.1 Data 
Det empiriska materialet utgörs av domstolsbeslut med grund i 2 § LVU från olika förvaltnings- 
och kammarrätter i Sverige. Undersökningsmaterialet är begränsat till domstolsbeslut rörande 
hedersproblematik. Vid sökningen användes databasen ”Zeteo” och begreppen “LVU, heder”. 
Urvalet är begränsat till unga flickor från 13 till 18 års ålder. Vi har valt att begränsa oss till 
endast flickor då vi vid sökning inte fann domstolsbeslut gällande pojkar, detta är alltså ett utfall 
av datans utformning. Vi har valt att avgränsa oss till flickor som fyllt 13 då vi anser att 
hedersproblematiken blir mer tydlig och framträdande för flickor som fyllt 13 år då de har inträtt 
i puberteten. Åldersbegränsningen är även gjord utifrån att 2 § LVU sträcker sig till och med 18 
års åldern. Vid sökningen av domstolsbeslut uppgick sökresultaten till 288 träffar. Vidare 
avgränsades sökningen till “avgöranden” och sökresultatet minskade därefter till 194 träffar. 
Slutligen avgränsades sökningen till “kammarrätt” som gav 180 träffar. Genom att läsa de olika 
domstolsbeslutens rubriker valdes 10 domstolsbeslut ut då de enligt rubrikerna ansågs vara 
relevanta för studiens syfte. Detta då de handlade om LVU, hedersrelaterat våld och förtryck och 
flickor. Vid genomgången av dessa tio domstolsbeslut valdes tre stycken domstolsbeslut ut som 
analyserades närmare i arbetet. Vi valde dessa tre domstolsbeslut då de handlade om 2 § LVU 
och flickor mellan 13-18 år, vilket inte gick att utläsa från de rubriker som domstolsbesluten 
hade. Vi har även valt fall som har överklagats till kammarrätten, därmed utgör både 
förvaltningsrätten och kammarrättens domstolsbeslut för våra analyser. Dessa tre domstolsbeslut 
skiljde sig från varandra då utfallet för domarna var olika vilket bidrog till att de kunde hjälpa 
oss att besvara det syfte och frågeställningar som arbetet har och därför ansågs de vara mest 
relevanta. Vid sökningen gjordes ingen avgränsning av årtal då studien inte har till syfte att 
undersöka hur hedersproblematik har bedömts över tid. De tio valda domarna avgjordes mellan 
åren 2014-2017 och de tre domarna som analyserades närmare avgjordes mellan 2015-2016.  
 



13 

Vårt empiriska material, det vill säga våra domstolsbeslut, har brister som gör att vi inte kan 
svara på alla frågor eller ge fullständiga beskrivningar av fallen. Detta på grund av att 
domstolsbesluten inte är tillräckligt detaljerade och fylliga i sin beskrivning. Detta resulterar i att 
det blir svårt att få en helhetsbild av situationen och till fullo besvara våra frågeställningar.  
 
5.2 Avgränsningar 
Syftet med studien är att undersöka hur förvaltningsrätten och kammarrätten hanterar 
hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige. Detta genom att granska domstolsbeslut av fall där 
LVU tillämpas. För att kunna besvara studiens syfte har vi valt att göra en avgränsning till att 
undersöka domstolsbeslut gällande 2 § LVU med grund i hedersrelaterat våld och förtryck. 
Ytterligare avgränsning av det empiriska materialet är baserat utifrån kön då våra domstolsbeslut 
endast berör flickor som blivit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck och därmed 
exkluderat pojkar. Problematiken kring hedersrelaterat våld och förtryck påverkar även pojkar, 
men dessa har valts att inte ligga till grund för den föreliggande undersökningen. Detta var inte 
en medveten avgränsning utan ett utfall av datans utformning.  
 
I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ analysmetod för att nå ett resultat. Analys av det 
empiriska materialet inom en kvalitativ ansats sker i en process där forskaren systematiskt 
arbetar med sin data genom att organisera dem, bryta ner dem till olika enheter för att sedan 
koda dem och söka efter mönster i sitt material (Fejes & Thornberg, 2015). För att komma fram 
till vårt resultat har vi operationaliserat begreppen hederskultur och hedersrelaterat våld och 
förtryck genom att studera tidigare forskning och myndighetsrapporter. Vi har använt oss av de 
tidigare nämnda begreppen och ett intersektionellt perspektiv för att studera och analysera vårt 
empiriska material, domstolsbesluten. Därefter har vi kategoriserat vårt resultat av analysen i 
intersektionellt perspektiv, kontroll och begränsningar och patriarkat och kollektiv. Problematik 
som kan uppkomma vid analys av domstolsbeslut är att det inte finns tillräckligt med underlag 
för att kunna dra trovärdiga slutsatser. Ytterligare problem som kan uppstå är att de påståenden 
som görs av exempelvis familjen inte kan säkerställas och därför kan det bli svårt att dra en 
slutsats med stöd av det påståendet.  
 
5.3 Förförståelse 
Hermeneutik är en lämplig utgångspunkt för att analysera dokument då hermeneutiken handlar 
om tolkning av texter för att få djupare förståelse kring ett visst fenomen (Fejes & Thornberg, 
2015). Genom att tillämpa en hermeneutisk vetenskapsteoretisk metod i vår studie ges en 
förståelse av hur domstolen hanterar LVU-ärenden där flickor lever i hedersproblematik. 
Tolkning av texter utifrån ett hermeneutiskt perspektiv kännetecknas av tillämpandet av den så 
kallade hermeneutiska spiralen. Den hermeneutiska spiralen förutsätter ökad förståelse och 
utvecklande av tolkningar genom att forskaren ständigt omprövar nya tolkningar i förhållande 
till de tolkningar forskaren redan gjort av materialet. Den hermeneutiska vetenskapsmetoden 
bygger på att alla människor har en förförståelse som inte går att bortse från. Den hermeneutiska 
spiralen är en oändlig process eftersom tolkningar ständigt omprövas och förståelsen av 
materialet kan förändras. Därav bör materialet analyseras tills en så kallad mättnad uppstår och 
forskaren uppnått en rimlig tolkning av materialet, vilket medför stabila och välgrundade 
tolkningar om det analyserade materialet (Hjerm m.fl., 2014).   
 
Förförståelse är någon som inte går att bortse ifrån helt, men det är däremot viktigt att vara 
medveten om den förförståelse man har. Vårt intresse av att arbeta med kvinnors rättigheter, 
våld i nära relationer och hedersproblematik i framtiden har varit en anledning till valet att 
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skriva examensarbetet om just detta ämne. Inför denna studie har vi en viss förförståelse om 
forskningsämnet då vi i vår socionomutbildning läst en juridikkurs som väckt vårt intresse för 
rättsväsendet och hur det fungerar. En viss förståelse kring hedersproblematiken grundar sig 
även i vår verksamhetsförlagda utbildning, VFU, där vi fick lära oss om våld i nära relationer 
och hedersrelaterat våld. Vår uppfattning är att det särskilt är flickor som är offer i 
hedersrelaterade ärenden och att det främst är flickor som tvångsomhändertas enligt 2 § LVU. 
Vår förförståelse grundar sig även dels i den bild som förmedlas i massmedia, vilket visar att 
män oftast är förövare och kvinnor offer vid våld i nära relationer. Något annat som anses 
påverka vår förförståelse är vår kulturella bakgrund. Ingen av oss är etniska svenskar och vi har 
växt upp i andra kulturer och med andra normer i familjen än de som finns i Sverige. De normer 
som delvis finns i våra familjer kommer från Mellanöstern och Afrika, vilket påverkar vår 
förståelse av vad hedersrelaterat våld och förtryck är. Detta då synen på hedersrelaterat våld och 
förtryck skiljer sig åt på så sätt att det är mer normaliserat i de delar av världen, än det är i 
Europa. Därmed har vi en ökad medvetenhet kring hedersrelaterat våld och förtryck.  
 
5.4 Etik  
Detta arbete har genomförts med grund i Dataskyddsförordningen (GDPR) och 
Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer.  De fyra forskningsetiska kraven är 
informationskravet, samtyckeskrav, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, u.å). I denna studie har inte lika stor vikt lagts på alla fyra forskningsetiska 
principerna då vi inte inkluderat forskningsdeltagare, utan istället granskat domstolsbeslut. 
Informationskravet är en princip som fokus inte lagts på då vi har använt oss av allmänna 
handlingar och inte har ansett att personerna domstolsbesluten gäller behöver informeras. 
Domstolsbesluten som använts är handlingar som alla kan få tillgång till utan att behöva 
informera personerna handlingarna gäller och därmed utan ett samtycke. Domstolsbesluten är 
allmänna handlingar och kan med stöd av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) [OSL] 
lämnas ut till privatpersoner. Vi har även valt att inte informera personerna som handlingarna 
gäller då vi bland annat anser att det kan vara känsligt för personerna att få kännedom om att 
deras livssituation används som material för en studie. På så sätt är samtyckeskravet heller ingen 
princip som har uppfyllts då vi inte har fått ett samtycke till att använda oss av de 
domstolsbesluten.  
 
Vi har förhållit oss till GDPR genom att endast inhämta nödvändig information från 
domstolsbeslut som vi behöver för att kunna utföra studien och besvara dess syfte. Etiska 
dilemman som kan uppstå i en dokumentstudie är att individerna som domstolsbesluten berör 
skulle kunna känna igen sig i fallbeskrivningarna. Dessa dilemman har hanterats genom att 
avidentifiera de olika domstolsbesluten genom att inte skriva namn, stad, vilket målnummer det 
gäller och valt att döpa de olika individerna till bokstäver. Genom att avidentifiera handlingarna 
har vi även uppfyllt konfidentialitetskravet. Det har dock gjorts ett övervägande gällande 
avidentifieringen av domstolsbesluten eftersom det kan vara viktigt för läsaren att ha tillgång till 
handlingarna. Vi har istället valt att beskriva domstolsbesluten som använts utförligt för att 
undvika förvirring kring dem och minska behovet av att ha tillgång till dem. De olika 
domstolsbesluten har endast använts till arbetets syfte och efter användningen av dessa har vi 
även valt att radera dessa från våra datorer och förstöra våra fysiska utskrifter av 
domstolsbesluten. Detta för att öka skyddet för den enskilde genom att stärka anonymiteten, 
därför anses även nyttjandekravet ha uppfyllts och ett beaktande till GDPR tagits.     
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6. Studiens resultat och analys  
I följande kapitel presenteras tre domstolsbeslut som valts ut till analys. Domstolsbesluten 
grundar sig i en ansökan från Socialnämnden om vård i enlighet med bestämmelserna i LVU, 
detta med grund i hedersrelaterat våld och förtryck. Det presenteras även en analys kring 
överklagan av domstolsbesluten. Domstolsbesluten kommer att presenteras på följande sätt: 
 

• Barnets ålder, bakgrund och livssituation 
• Övergripande sammanfattning av situationen 
• Förvaltningsrättens grund till beslut 
• Överklagan 
• Kammarrättens grund till beslut 

 
Därefter kommer domstolsbesluten analyseras separat och föreligga grund till studiens resultat.  
De berörda personerna i domstolsbesluten kommer i analysen att omnämnas som: 
 
Fall 1 - Flicka A, 13 år 
Fall 2 - Flicka B, 16 år 
Fall 3 - Flicka C, 14 år och flicka D, 16 år 
 
Barnens ålder som redovisas är den ålder de var då domen fastställdes.  
 
6.1 Fall 1 
Förvaltningsrättens dom 
 
Flicka A är 13 år gammal och bor med sin lillebror och båda sina föräldrar som är 
vårdnadshavare. Familjen kommer ursprungligen från Afghanistan. Flicka A nämner att hon har 
varit utsatt för våld, hot och kränkningar i hemmet. Hon uppger att hon trodde livet i Sverige 
skulle bli bättre, men att det blivit sämre. Pappan har slagit flicka A upprepade gånger och hotat 
med kniv. Pappan har även hotat med att skicka tillbaka flickan till Afghanistan och där få 
henne dödad. Av en läkarundersökning framkommer det även att flicka A hade blåmärken och 
skråmor på sin kropp. I socialnämndens utredning framkommer det att Flicka A tar ett stort 
ansvar för sin lillebror och förväntas arbeta hårt med hemmasysslor, vilket gör att hon inte 
hinner med skolarbeten och inte har möjlighet till någon fritid. Utredningen kommer även fram 
till att hon inte får välja sina egna kläder, umgänge och delta i alla skolaktiviteter. Föräldrarna 
uppger i utredningen att familjens hemland karaktäriseras som en hederskultur, då det finns en 
tradition att män utövar våld mot barn och kvinnor. Föräldrarna hävdar att de sedan de kommit 
till Sverige lämnat traditionerna och tankesättet i hemlandet och anammar ett friare perspektiv 
på livet. Flickans pappa nämner att hans fru och dotter inte behöver bära slöja som ett exempel 
på att de lämnat hemlandets traditioner och att han brutit kontakten med släkten. Socialnämnden 
beslutade den 4:e juni 2015 att omedelbart omhänderta flicka A med stöd av 6 § LVU. Beslutet 
verkställdes samma dag och hon placerades därefter i ett familjehem. Socialnämnden beslutade 
även om att hemlighålla flickans vistelseort för vårdnadshavaren med stöd av 14 § LVU samt att 
inget umgänge får ske mellan flickan och föräldrarna. Socialnämnden ansöker att flicka A ska 
beredas vård enligt 1 § andra stycket och 2 § LVU samt att domen ska gälla omedelbart enligt 
6§ LVU. Förvaltningsrätten prövar rekvisiten i 2 § LVU i relation till den fysiska misshandel 
flicka A varit utsatt för samt brister i flickans omsorg. Förvaltningsrätten finner även att det 
finns en påtaglig risk för flickans hälsa och utveckling att skadas med grund i den psykiska 
misshandeln som föräldrarna utsätter flickan för, i form av begränsningar, kontroll och 
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påtryckningar av olika slag. Förvaltningsrätten bedömer därmed socialnämndens ansökan om 
vård som giltig och bifaller ansökan. 
  
Överklagan till kammarrätten 
 
Flickans ställföreträdare och offentligt biträde godkänner nämndens ansökan om vård enligt 
LVU. Båda föräldrarna motsätter sig socialnämndens ansökan om tvångsvård, då de talar för att 
vårdbehovet kan uppfyllas på frivillig grund. Föräldrarna överklagade förvaltningsrättens beslut 
till kammarrätten. Kammarrätten fattar beslutet att avslå ansökan. Kammarrätten grundar sitt 
beslut att avslå föräldrarnas överklagan på flicka A:s uppgifter där hon genom hela 
utredningsprocessen varit konsekvent i sina uttalanden om hemsituationen och även de uppgifter 
som framkommit om fysisk och psykisk misshandel. Kammarrätten tar även i beaktande 
föräldrarnas totala förnekande av alla händelser och de uttalanden flickan gjort. Att de inte visat 
förmågan till insikt om hur flickan känner och visat hur de är ett stöd för henne, vilket visar på 
brister i föräldrarnas omsorg. 
 
6.1.1 Analys av fall 1 
I utredningen framkommer att flickan begränsas i vilka kläder hon får ha, vilka hon får umgås 
med och vilka skolaktiviteter hon får delta i. I en hederskultur blir flickan begränsad i olika val 
av sina föräldrar, flickan anses vara en egendom och genom att begränsa henne skyddas 
familjens ära (Norberg & Törnsén, 2013). Förvaltningsrätten gjorde bedömningen att flickan 
lever i en hederskultur och beslutade därför att omhänderta flickan med stöd av 2§ LVU. 
Beslutet grundade sig bland annat på de uttalanden flickan har gjort angående att hon blir 
begränsad. Då kontroll och begränsning är en del av en hederskultur gör förvaltnings rätten 
bedömningen att våldet och förtrycket sker i en hederskontext. Om förvaltningsrätten utgick från 
en intersektionellt perspektiv skulle beslutet kunna se annorlunda ut. Enligt det intersektionella 
perspektivet ska våldet ses i relation till andra faktorer, det räcker inte att se våldet ur ett 
perspektiv för att förstå det (Baianstovu, 2017). I utredningen framkommer att familjen 
ursprungligen kommer från Afghanistan. Familjen hävdar att de lämnat den kultur och 
traditioner som finns i hemlandet och att de har anammat ett friare tankesätt i Sverige. 
Förvaltningsrättens gjorde bedömningen att händelserna i hemmet sker i en hederskontext. 
Händelserna kan ses i ett större sammanhang för att få en större förståelse för situationen. 
Förvaltningsrättens bedömning tyder på att våldet och förtrycket har kopplats till den etnicitet 
som familjen har. Det räcker dock inte att se det endast ur det perspektivet och därför skulle 
bedömning skilja sig om våldet skulle ses ur ett intersektionellt perspektiv. Under utredningen 
hävdar familjen att de har brutit med släkten och lämnat den hederskultur som finns i hemlandet. 
Individer inom en hederskultur har skyldigheter gentemot familjen och släkten, det vill säga 
kollektivet (Baianstovu, 2017). Genom Baianstovus (2017) förklaring av kollektivets betydelse i 
en hederskultur förstås familjens hävdande att de brutit med släkten som att de försöker visa på 
att de inte lever i en hederskultur. I utredningen framkommer det att flickan har hotats med att 
skickas tillbaka till hemlandet och dödas. Norberg & Törnsén (2013) skriver att en flicka som 
inte följer de normer och traditioner som finns i en hederskultur anses ha “smutsat ner” mannens 
och familjens ära, samt kan i extrema fall straffas genom att utsättas för hedersmord. Detta tyder 
på att pappan anser att flickan har “smutsat ner” äran och därför hotar henne med att skickas 
tillbaka till hemlandet för att dödas. Detta kan vara en anledning till att förvaltningsrätten och 
kammarrätten gör bedömningen att flickan lever i en hederskontext. Förvaltningsrätten och 
kammarrätten har i sina beslut tagit hänsyn till flickans ålder och mognad och därav grundat sina 
beslut utifrån flickans redogörelse om sin situation. Både kammarrätten och förvaltningsrätten 
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drar slutsatsen att föräldrarnas förnekande av händelserna bidrar till att de inte kan ge flickan det 
stöd hon behöver då de inte har insikt i hur hon känner. Detta visar enligt båda instanserna att 
föräldrarna brister i omsorgen och att flickan lever i en hederskontext. Det går inte att identifiera 
stora skillnader i förvaltningsrätten och kammarrättens beslut angående hedersproblematik då de 
kommer fram till samma domstolsbeslut. En skillnad som dock framkommer i kammarrättens 
beslut är att de grundar sitt på beslut på att flicka A varit konsekvent genom hela rättsprocessen, 
vilket ökar förtroendet till att hon lever under den hederskontext hon beskriver.  
 
6.2 Fall 2 
Förvaltningsrättens dom 
 
Flicka B är 16 år gammal och bor med sin mamma och storasyster. Flickan och mamman har 
bott i Sverige i ungefär fyra år. Flickans föräldrar är skilda och pappan bor i hemlandet, vilket 
land han bor i framkommer inte i domstolsbeslutet. Flicka B:s äldre syster är skild. Familjen har 
varit aktuell hos socialtjänsten tidigare, då det gjorts en anmälan om misstanke om bortgifte av 
flicka B:s äldre syster. I socialnämndens utredning framkommer att flicka B känner sig rädd, 
orolig och vill inte återvända hem. Flickan uppger att hon känner sig kontrollerad av mamman 
och att de har en dålig relation. Socialnämndens utredning har kommit fram till att det råder en 
hederskultur i familjen där det är viktigt att vara oskuld innan äktenskap och där tvångsgifte 
även förekommit. Mamman har vid ett tillfälle utsatt flicka B för fysiskt våld, vilket både 
mamman och flickan har uppgett samt har styrkts av läkarjournal. Konflikten uppstod 4 juni 
2015 till följd av att mamman vägrade acceptera flickans pojkvän. Mamman uppger att flickan 
exploderat på grund av att hon är kär och tappat huvudet. Hon berättar att hon då slagit dottern 
med lättare slag med hjälp av en hårborste. 
  
Socialnämndens utskott beslutade den 5:e juni 2015 att omedelbart omhänderta flicka B enligt 6 
§ LVU och därmed placerades hon i ett familjehem. Det fattades även beslut om att hemlighålla 
flickans vistelseort för vårdnadshavaren med stöd av 14 § LVU. Både flicka B och hennes 
mamma motsätter sig utskottets ansökan om ett tvångsomhändertagande. Mamman överklagade 
beslutet i kammarrätten, där överklagan sedan avslogs. Socialnämnden ansöker om vård för 
flickan med stöd av 1 § andra stycket och 2 § LVU och yrkar för att beslutet ska verkställas 
omedelbart, detta eftersom vården redan startat då hon placerats omedelbart i familjehem. 
 
Förvaltningsrätten prövar rekvisiten i 2 § LVU i förhållande till psykisk misshandel som sker i 
form av kontroll, där flicka A inte får bestämma över vad hon vill ha på sig, vilka pojkar hon får 
umgås med och att hon presenterats för äldre pojkar för giftermål. Rekvisitet ”otillbörligt 
utnyttjande” syftar också till den kontroll som mamman utövar gentemot flicka B som nämnts 
tidigare, samt en problematisk relation mellan mor och dotter. Förvaltningsrätten prövar 
rekvisitet ”brister i omsorgen” i relation till mammans bristande förmåga att kunna tillgodose 
dotterns behov av trygghet, kunna vägleda dottern utan att ta till våld och mammans oförmåga 
att kontrollera sina känslor. Under förhandlingsprocessen ångrar sig flicka B gällande ansökan 
om LVU och vill istället återförenas med sin mamma. Förvaltningsrätten menar att flickans 
ändrade inställning till vårdbehovet kan bero på en svår uppbrottsprocess som kännetecknas av 
människor som lever i hederskultur. Förvaltningsrätten gör bedömningen att det föreligger en 
påtaglig risk att flicka B:s hälsa och utveckling skadas. De fattar beslutet att bifalla 
socialnämndens ansökan om tvångsvård med stöd av 2 § LVU. 
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Överklagan till Kammarrätten  
 
Flicka B och mamman överklagar förvaltningsrättens beslut om tvångsvård till kammarrätten. 
I överklagan till kammarrätten hävdar mamman att de gränssättningar och regler hon har för 
flicka B inte skiljer sig från gränssättningar som sätts för en vanlig tonårsflicka. Mamman 
berättar att hon inte kommer tvinga sin dotter till ett giftermål utan hennes samtycke och att 
flicka B:s äldre syster inte heller tvingats till äktenskap, utan hon gifte sig av kärlek. Flicka B 
presenterade sin dåvarande pojkvän till mamman, däremot har hon fått uppgifter om att 
pojkvännen missbrukar alkohol och tar droger. Mamman vill inte att hennes 16-åriga dotter ska 
dricka alkohol eller umgås med någon som använder droger. Mamman anser inte att flicka B bör 
bära shorts men förbjuder henne inte att bära särskilda klädesplagg. Mamman nämner även att 
flicka B avvek från familjehemmet och tog sig hem till henne. Hon menar att dottern saknar 
henne och att de har en bra relation. Hon uppger att flicka B inte är rädd för henne eller 
resterande familjen. Mamman menar att det inte finns en risk för hennes hälsa och utveckling att 
skadas om de får återförenas. 
  
I flicka B:s överklagan till kammarrätten uppgav hon att hon vill återvända hem då situationen 
inte är lika allvarligt som hon tidigare nämnt. Hon nämner att hon inte är rädd för sin mamma, 
samt att det inte föreligger någon risk för henne att bli utsatt för våld eller giftas bort mot sin 
vilja. Kammarrätten beslutar att ändra förvaltningsrättens dom och avslå socialnämndens 
ansökan om tvångsvård av flicka B enligt LVU. Kammarrätten grundar sitt beslut i 
resonemanget att det inte förekommit restriktioner i flicka B:s liv som inte är rimliga för vilken 
16-årig flicka som helst. Beslutet grundas även i flickans uttalande om att hon inte är rädd för 
sin familj, vilket uttrycker sig i handling då hon lämnade familjehemmet för att gå och träffa sin 
mamma. 
 
6.2.1 Analys av fall 2 
Rafferty (2013) nämner olika kulturella seder och traditioner som innefattar hedersrelaterat våld 
och förtryck. Tvångsäktenskap nämns som en av dem seder och traditionerna. I utredningen 
framkommer det att det gjorts en anmälan om misstanke om bortgifte av flicka B:s äldre syster. 
Då tvångsäktenskap är ett av de seder och traditioner som finns i en hederskultur gör 
förvaltningsrätten bedömningen att flickan lever i en hederskontext då tvångsäktenskap som är 
en del av en hederskultur har förekommit i familjen vilket kan resultera i att flickan själv 
riskerar att ingå i ett tvångsäktenskap.  
 
I socialnämndens utredning framkommer det att mamman är frånskild och att mamman, flicka B 
och den äldre systern bor tillsammans.  Det är ingen stor familjesammansättning, inga manliga 
familjemedlemmar eller släktingar uttalar sig överhuvudtaget i utredningen. Flicka B:s pappa 
beskrivs i utredningen men bidrar inte med någon information i ärendet. Det framkommer att 
pappa bor i hemlandet. Hedersrelaterat våld och förtryck präglas av ett kollektiv av familj och 
släktingar och ett starkt uttalat patriarkat med manlig överordning (Baianstovu, 2017). Kvinnan 
anses vara mannens egendom och det är mannen som kontrollerar och begränsar sina döttrar för 
att bevara sin ära (Norberg och Törnsén, 2013) Det finns inga indikationer på att det finns ett 
kollektiv eller manlig överordning som styr eller kontrollerar flicka B. Ett kollektiv beskrivs inte 
under socialnämndens utredning eller domstolens utredning av fallet. Då det är mannen som 
anses vara den som kontrollerar och begränsar sina döttrar enligt Norberg och Törnsén (2013) 
och då en manlig överordning inte nämns i fallet gör  kammarrätten bedömningen att flickan 
inte lever i en hederskontext, då det inte finns en manlig överordning i familjen.   
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Kammarrättens bedömning av att flickan inte lever i en hederskontext kan ses ur ett 
intersektionellt perspektiv. Baianstovu (2017) skriver att hedersrelaterat våld måste ses i sitt 
sammanhang, vilket innebär att det inte räcker att titta på våldet ur ett perspektiv. För att förstå 
våldet måste våldet ses i sitt sammanhang kopplat till andra faktorer såsom kön, etnicitet och 
klasstillhörighet. Genom att kammarrätten tittar på exempelvis könsfaktorn framkommer det att 
det inte finns en närvarande manlig överordning. På så sätt går det att tyda att våldet inte sker i 
en hederskontext då pappan i familjen inte bor i Sverige och då det inte heller framkommer att 
det finns en broder eller släkting som begränsar och kontrollerar flickan.    
 
Förvaltningsrätten grundar sitt domstolsbeslut om att bereda vård enligt 2 § LVU utifrån flera 
faktorer. Flicka B uppgav att hon känner sig rädd, orolig och inte vill återvända hem. Hon 
uppgav även att hon känner sig kontrollerad av mamman, att de har en dålig relation och att hon 
blivit fysiskt slagen av sin mamma. Förvaltningsrätten och kammarrättens bedömningar skiljer 
sig på så sätt att förvaltningsrätten sätter stor vikt vid att flickan blivit fysiskt slagen av sin 
mamma. Kammarrätten ser allvarligt på att flickan blivit slagen men bortser från detta i 
bedömningen då det endast förekom vid ett enskilt tillfälle. Ytterligare en skillnad i 
förvaltningsrätten och kammarrättens beslut är att socialnämndens utredning vilket 
förvaltningsrätten utgår ifrån anammar ett individorienterat perspektiv där argumentationen 
grundar sig på att mamma till flicka B är den som bör förändras i sättet hon tänker och agerar 
kring vissa saker för att flicka B ska kunna återvända hem. Förvaltningsrätten ignorerar 
mammans uttalanden om att flicka B använder alkohol och att hon är orolig över sin dotter och 
hennes umgänge, vilket kammarrätten tar i åtanke vid fattande av dombeslutet.  
 
I kammarrättens bedömning tar de i åtanke att flickan överklagat förvaltningsrättens dom. Att 
hon tagit tillbaka sina uttalanden och avvek från familjehemsplacering för att träffa sin mamma, 
vilket enligt kammarrätten visar på att hon inte är rädd för sin familj. Kammarrätten grundar 
även sitt beslut i att för att det inte förekommit några restriktioner i flicka B:s liv som inte är 
rimliga för vilken 16-årig flicka som helst, vilket gör att kammarrätten beslutar att flickan får 
återvända till sin familj. Likheter som går att identifiera i förvaltningsrätten och kammarrättens 
dombeslut är att de på grund av flickans ålder och mognad tagit hänsyn till hennes uttalanden 
och vilja.  
 
6.3 Fall 3  
Förvaltningsrättens dom 
 
Fallet handlar om två systrar, flicka C som är 14 år gammal och flicka D som är 16 år gammal. 
Flickorna bor tillsammans med sin mamma, pappa och bröder. Pappan är från Kurdistan, 
muslim och mamman är yazidier. Föräldrarna fick inte gifta sig med varandra och stod under 
dödshot. De valde därför att fly från hemlandet och komma till Sverige. Föräldrarna uppger att 
de av denna anledning aldrig skulle kunna utsätta sina döttrar för hedersrelaterat våld och 
förtryck. Det framkom att flickorna blev utsatta för misshandel, hot, kontroll och begränsningar. 
Flicka C har uppgett att föräldrarna har utsatt henne upprepade gånger för fysisk misshandel, hot 
om tvångsäktenskap och kontroll. Föräldrarna har även begränsat henne gällande vilka personer 
hon får umgås med. Det beslutades att omedelbart omhänderta flickorna med stöd av 2 och 6 §§ 
då det bedömdes att flickorna levde under hemförhållanden där hederskultur rådde. 
 
Flicka C berättar att hon under flera år har blivit utsatt för misshandel, kontroll, hot om 
tvångsgifte och begränsningar gällande vilka flickan får umgås med. Flicka C har även berättat 
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att hennes syster har blivit utsatt av föräldrarna. Flicka D bekräftar uppgifterna som flicka C 
lämnat, dock tog hon kort därefter tillbaka sina uppgifter och förklarade att hennes syster bad 
henne att ljuga. Flicka D berättar att hon har dåligt självförtroende och lät sig därför övertalas av 
sin syster till att ljuga. Flicka C:s uppgifter anses dock vara trovärdiga då de varit konsekventa, 
nyanserade och detaljrika. Hennes berättelser om hedersrelaterad problematik har kunnat 
identifieras med forskning. Läkare har gjort bedömningen att flicka C har varit kroniskt 
misshandlad. Flicka C har ett självskadebeteende vilket hon även berättar om. 
Hemförhållandena anses utgöra en påtaglig risk för flickornas hälsa och utveckling och därför 
placerades de omedelbart enligt 6 § LVU. Flickornas vårdnadshavare samtycker inte till 
placeringen, det gör inte flicka D heller. Det framkommer att flicka C har en hormonsjukdom 
som gjort att flickan har hudbesvär och även en ökad kroppsbehåring. Flicka C är även 
överviktig. Flicka C berättar att föräldrarna förbjuder henne att duscha mer än en gång i veckan 
och även från att äta. Det framkommer att detta är på grund av hennes hormonsjukdom. 
Föräldrarna berättar att det är läkaren som sagt att hon inte får duscha ofta och att hon inte får 
äta sent på kvällen. Flickan berättar att hon inte får delta på idrotten av föräldrarna och att hon 
av denna anledning har hög frånvaro.  
 
Föräldrarna och flicka D uppger att flicka C har hittat på uppgifterna då hon vill flytta till en 
annan familj för att kunna umgås med fler kompisar som föräldrarna anser vara olämpliga. 
Förvaltningsrätten uppger att detta inte stämmer då flicka C bor på en hemlig ort och kommer 
därför inte kunna umgås med dessa kompisar. Flicka C har bott utanför hemmet i flera veckor 
utan någon kontakt med sina föräldrar eller syskon, trots detta har flickan inte ändrat sina 
uppgifter. Experter på hedersrelaterat våld har gjort bedömningen att flicka C:s uppgifter är 
trovärdiga. Förvaltningsrätten gör bedömningen att det är normalt att flicka D tagit tillbaka sina 
berättelser då det är vanligt förekommande att personer som är i en sådan situation tar tillbaka 
sina uppgifter. Förvaltningsrätten gör bedömningen att det finns en påtaglig risk för flickornas 
hälsa och utveckling. De beslutar därför att flickorna ska få vård utanför det egna hemmet. 
Föräldrarna samtycker inte till detta och därför placeras båda flickorna enligt 1-2 §§ LVU.  
 
Överklagan till kammarrätten 
 
Flickornas vårdnadshavare och även flicka D överklagar förvaltningsrättens dom till 
kammarrätten. Föräldrarna hävdar att förvaltningsrättens dom gällande flicka C och flicka D bör 
upphävas. Flicka D hävdar att beslutet gällande henne bör upphävas.  
 
Föräldrarna uppger att de själva har flytt från sådan hemförhållanden som flicka C hävdar att 
hon blir utsatt för. De berättar att de är måna om att flickorna ska komma in i det svenska 
samhället och inte begränsas. Föräldrarna uppger att det är viktigt för dem att flickorna utbildar 
sig och därför har de blivit upprörda när flicka C har skolkat. De berättar att de ibland kan 
begränsa flicka C från användningen av hennes mobiltelefon och Ipad. De förklarar att de aldrig 
har slagit flicka C eller någon av hennes syskon och att de inte heller begränsar barnen i vilka 
skolaktiviteter de får delta i. Föräldrarna och flicka D anser inte att flicka C:s uppgifter kan 
tillskrivas den trovärdighet och tillförlitlighet som förvaltningsrätten bedömer. De uppger att 
flera av de uppgifter som flicka C har berättat har varit lögner.  
 
Flicka D berättar att hon och flicka C var väldigt nära förut, sedan blev flicka C vän med en ny 
flicka och därför gled de isär. Flicka D förklarar att när systern bad henne att ljuga så gjorde hon 
det då hon trodde att det skulle föra henne och systern närmare varandra igen. Flicka D berättar 
att föräldrarna inte är kontrollerande, hon förklarar att hon och flicka C är med på skolresor och 
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har gymkort. Flicka D berättar att föräldrarna inte har förbjudit dem från att vara med på 
simningen. Flicka D berättar att hon och flicka C får vara ute på kvällarna till klockan 21:00. 
Flicka D uppger att föräldrarna aldrig slagit henne, hon har inte heller sett att de slagit någon av 
hennes syskon. Föräldrarna har inte heller pratat om bortgifte med dem, det enda föräldrarna har 
sagt är att flickorna inte får gifta sig innan de fyllt 18 år. Föräldrarna berättar att flicka C inte vill 
delta på idrotten  på grund av hennes mående men att de tillsammans med skolan försöker få 
henne att delta.  
 
Flicka D förklarar att hon tror att flicka C hittar på sina berättelser då hon vill bo i en svensk 
familj, flicka D uppger att flicka C tror att svenska föräldrar inte blir arga när deras barn 
exempelvis skolkar. Flicka D berättar att hon sett att flicka C har sökt efter filmer om 
misshandel på internet. Flicka D berättar att föräldrarna inte har begränsat flickorna i deras 
klädval, dock vill flicka C inte ha kortärmat då hon har mycket hår på armarna. Flicka D har 
rymt från boendet vid två tillfällen.  
 
Kammarrätten gör bedömningen att flickorna inte lever i en hederskontext och att händelserna i 
hemmet inte har skett på grund av en hederskultur. Kammarrätten anser att flicka C:s berättelser 
är trovärdiga då det även finns läkarjournaler som visar på att flickan har blivit utsatt för fysiskt 
våld då hon har haft märken på kroppen. Även en anmälan från skolans rektor stödjer det flicka 
C berättat. Flicka C har haft hög frånvaro i skolan och har mått psykiskt dåligt. Flicka C har 
utvecklats positivt sedan hon flyttat till ett annat hem. Bedömningen görs att flicka C ska 
omhändertas med stöd av 2 § LVU då hon har blivit utsatt för fysisk- och psykisk misshandel 
och även brister i omsorgen och därför anses det finnas en påtaglig risk för flicka C:s hälsa och 
utveckling. Föräldrarnas överklagan avslås därför. Gällande flicka D anser kammarrätten att det 
inte finns bevis nog för att omhänderta flickan med stöd av 1-2§§ LVU. Flicka D tog tillbaka 
sina berättelser och förklarade varför hon ljög, även flicka C tog tillbaka sina uppgifter om flicka 
D. De uppgifterna som framkom i början var väldigt vaga, flicka D är 16 år och har tydligt 
framställt sin önskan om att flytta hem. Flicka D har även rymt från boendet vid två tillfällen. 
Kammarrätten beslutar därför att förvaltningsrättens beslut om att omhänderta flicka D med stöd 
av 1-2 §§ LVU ska upphävas.  
 
6.3.1 Analys av fall 3  
Förvaltningsrättens bedömning av att flickorna lever i en hederskontext ses ur ett intersektionellt 
perspektiv. Det intersektionella perspektivet menar på att hedersrelaterat våld och annan form av 
våld måste ses i sitt sammanhang kopplat till andra faktorer såsom kön och etnicitet. Det räcker 
inte med att se våldet ur ett perspektiv för att förstå våldet (Baianstovu, 2017). I utredningen 
framkommer det att familjen inte har etniskt svenskt ursprung. Förvaltningsrättens bedömning 
att våldet som sker i hemmet sker i en hederskontext tolkas som att förvaltningsrätten inte ser 
våldet ur ett intersektionellt perspektiv, då de inte kopplar det till olika faktorer som kan vara 
avgörande.  
   
Norberg och Törnsén (2013) skriver att hedersrelaterat våld och förtryck kan visa sig genom att 
begränsa en flicka i vilka hon får umgås med. I utredningen framkommer det att flicka C 
begränsas av sina föräldrar i vilka hon får umgås med. Då begränsning är en del av det 
hedersrelaterade våldet och förtrycket gör förvaltningsrätten bedömningen att flicka C blir utsatt 
för hedersrelaterat våld och förtryck. Under utredningen framkommer det även att flicka C inte 
får delta i idrotten, Norberg och Törnsén (2013) skriver att oftast går det att se om en flicka lever 
i en hederskontext i skolmiljön, då det kan ske begränsningar i vilka aktiviteter och 
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undervisningar hon får delta i. Förvaltningsrätten gör bedömningen att flicka C lever i en 
hederskontext, med grund i de uttalanden hon gör om vilka skolaktiviteter och undervisningar 
hon får delta i. Kammarrätten gör däremot bedömningen att hon inte lever i en hederskontext. 
Då det framkommer att flicka C får delta i idrotten, men att hon själv väljer att inte göra det och 
att föräldrarna tillsammans med skolan försöker få henne att delta. Det framkommer även att 
båda flickorna får delta i simningen och att de båda har varsitt gymkort. Detta tyder på att 
kammarrätten tolkar detta som att flicka C inte begränsas i vilka aktiviteter hon får delta i och 
lever därför inte i en hederskontext. 
 
I utredningen hävdar föräldrarna att de själva har rymt från hemlandet då de inte fick gifta sig 
med varandra och blev hotade för att bli utsatta för hedersmord. Baianstovu (2017) skriver att i 
en hederskultur består kollektivet av både familjen och släkten och att individerna har 
skyldigheter gentemot släkten. Genom att familjen hävdar att de har rymt från hemlandet visar 
de att de inte heller har kontakt med släkten då de har blivit hotade för hedersmord. Kollektivet 
är en del av en hederskultur och då familjen inte har kontakt med släkten så är de inte en del av 
ett kollektiv. Av denna anledning gör kammarrätten bedömningen att flickorna inte lever i en 
hederskontext då familjen inte har kontakt med släktmedlemmar och själva varit offer för 
hedersrelaterat våld och förtryck. Därför beslutar kammarrätten istället att omhänderta flicka C 
med stöd av 2 § LVU på grund av fysisk- och psykisk misshandel och även brister i omsorgen, 
dock inte på grund av hedersrelaterade faktorer. 
 
Förvaltningsrätten och kammarrätten tar hänsyn till att flicka C:s uttalanden har varit 
konsekventa och detaljerade genom hela rättsprocessen. Båda instanserna bedömer även att 
flicka C behöver omhändertas med stöd av 2 § LVU. Dock anser förvaltningsrätten att flicka C 
lever i en hederskontext medan kammarrätten gör bedömningen att hon inte gör det. En annan 
skillnad i dombesluten är att förvaltningsrätten gör bedömningen att även omhänderta flicka D 
och de anser att det är normalt att ta tillbaka sina uppgifter i hennes situation. Kammarrätten 
beslutar däremot att inte omhänderta flicka D då de anser att hennes uppgifter från början har 
varit vaga, hon har även tagit tillbaka uppgifterna och uttryckt att hon vill flytta hem. 
 

7. Diskussion om resultaten, slutsatserna och metoden 
Fall 1 berör flicka A som är 13 år gammal och har afghanskt ursprung. I fallet hävdar flicka A 
att hon begränsas och utsätts för hot av sina föräldrar. Enligt läkarbedömning har flickan varit 
utsatt för fysiskt våld då hon hade blåmärken på kroppen. Förvaltningsrätten och kammarrätten 
gör bedömningen att flicka A lever i en hederskontext och tar beslutet att omhänderta henne 
med stöd av 2 § LVU. Fall 2 gäller flicka B, 16 år gammal med invandrarbakgrund. I fallet  
framkom det att det funnits misstankar om att flicka B:s syster riskerar att bli bortgift och även 
att flicka B har blivit utsatt för kontroll och begränsningar av sin mamma. Förvaltningsrätten gör 
bedömningen att flickan lever i en hederskontext och beslutar om att omhänderta henne med 
stöd av 2 § LVU. Kammarrätten gör däremot bedömningen att flickan inte lever i en 
hederskontext då de anser att de kontroll och begränsningar hon utsätts för är rimliga för en 16-
årig flicka och beslutar därför att häva förvaltningsrättens dom. Fall 3 berör två systrar, flicka C 
som är 14 år gammal och flicka D som är 16 år gammal. Det framkommer även att familjen inte 
har ett etniskt svensk bakgrund. Flicka C påstår att hon och hennes syster blir utsatta för 
hedersrelaterat våld och förtryck i form av kontroll, begränsningar och fysiskt våld. Flicka D 
berättar att föräldrarna utsätter dem för hedersrelaterat våld och förtryck men dessa uttalanden 
tar hon tillbaka. Förvaltningsrätten gör bedömningen att flickorna lever i en hederskontext och 
beslutar att omhänderta dem med stöd av 2 § LVU. De anser att flicka C:s uttalanden är pålitliga 
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och att det är vanligt att flicka D har tagit tillbaka sina uppgifter. I kammarrättens utredning 
framkommer det att föräldrarna inte begränsar flickorna och att föräldrarna själva har blivit 
utsatta för hedersproblematik i hemlandet och därför tagit avstånd från familj och släktingar. 
Kammarrätten gör bedömningen att häva förvaltningsrättens beslut och beslutar istället att 
omhänderta flicka C med stöd av 2 § LVU med grund i andra skäl än hedersproblematik. 
 
Socialnämnden har gjort bedömningen att flickorna i de olika fallen lever i en hederskontext och 
därför beslutat att omedelbart omhänderta flickorna med stöd av 6 och 2 §§ LVU. Peréz (2014) 
förklarar att socialnämnden riskerar att diskriminera olika folkgrupper genom att kategorisera 
fall som hedersrelaterade och icke hedersrelaterade, då de ofta överreagerar vid misstanke om 
heder. Baianstovu (2012) skriver att när det finns misstankar om heder blir det enklare för 
socialnämnden att besluta om insatser. Socialnämnden kopplar ihop det som sker i hemmet med 
familjens kultur och har därför svårt att få en helhetsbild (Carbin, 2014). Socialnämndens och 
även förvaltningsrättens bedömningar i de tre fall som vi valt får oss att fundera på den attityd 
som finns kring heder. Heder är något som anses vara negativt, i vissa fall har socialnämnden 
och förvaltningsrätten kopplat ihop olika händelser med heder. En av de händelserna gäller fall 
2, flicka B och en annan händelse gäller fall 3, flicka C och även flicka D. 
 
Förvaltningsrätten gör bedömningen i fall 3 att flickorna C och D lever i en hederskontext och 
därför beslutar de att omhänderta flickorna med stöd av 2 § LVU. Efter en överklagan av 
familjen gör kammarrätten bedömningen att förvaltningsrättens beslut ska hävas. Kammarrätten 
gjorde istället bedömningen att flicka C ska omhändertas med stöd av 2 § LVU men inte på 
grund av hedersrelaterade skäl. Kammarrätten bedömde vidare att beslutet gällande flicka D 
skulle hävas och flickan skulle få återvända hem. I fall 2 gör förvaltningsrätten bedömningen att 
flicka B lever i en hedersproblematik utifrån socialnämndens utredning. Kammarrätten avslår 
socialnämndens ansökan om vård enligt 2 § LVU då det bedöms att flickans situation inte 
uppfyller kriterierna för hedersrelaterat våld och förtryck. Kammarrättens bedömning skiljer sig 
från förvaltningsrättens bedömning i två av våra fall, vilket tyder på att förvaltningsrätten inte 
har lika bred förståelse för hedersproblematik som kammarrätten har. Förvaltningsrättens 
bedömning tar i de analyserade fallen fasta på våldet ur ett kulturellt perspektiv, då de tar hänsyn 
till kulturella faktorer istället för att utgår från ett intersektionellt perspektiv för att få en bredare 
helhetsbild. Genom att anta ett intersektionellt förhållningssätt där faktorer som kön, 
klasstillhörighet och etnicitet vägs in i bedömningen, minskas kategorisering av folkgrupper 
vilket även skapar ett tankesätt som präglas av “vi och dem”. Detta visar på att kammarrätten 
däremot har tittat på fallen ur ett mer intersektionellt perspektiv, där de tittar på hela situationen 
och hur olika faktorer påverkar varandra. Det antas att de av denna anledning har gjort 
bedömningen att flickorna i fall 2 och 3 inte lever i en hederskontext. 
 
I fall 2 förs argument om att flickan lever i en hederskontext på grund av kontroll och 
gränssättningar av hennes mamma som grundar sig i att hon inte vill att hennes 16-åriga dotter 
ska bruka alkohol eller umgås med någon som använder droger. Ett annat exempel med samma 
slutsats kan kopplas till fall 3 där det görs bedömningen att flicka C inte får delta i 
skolaktiviteter som idrott, trots att det var hon själv som inte ville delta på grund av sin sjukdom 
och familjen har tillsammans med skolan försökt få henne att delta. Detta är en indikation på att 
domstolarna fattar beslut utifrån kulturella faktorer och kopplar samman beteenden som inte kan 
anses falla under kriterierna för hedersproblematik. Dessa händelser behöver enligt oss inte 
kopplas till heder, att flicka B inte får umgås med kompisar som brukar alkohol och droger är 
inte en orimlig begränsning. Detta kan gälla vilken tonårsflicka som helst och inte endast någon 
som lever i en hederskontext. Även händelsen med flicka C anser vi inte handla om 
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heder. Norberg & Törnsén (2013) skriver att i skolmiljön kan det visa sig om en flicka lever i en 
hederskontext då hon begränsas i vilka skolaktiviteter och undervisningar hon får delta i. I fallet 
med flicka C utgår socialnämnden och förvaltningsrätten från flickans uttalanden, trots att 
skolan, föräldrarna och systern säger emot. Det tolkas som att socialnämnden och 
förvaltningsrätten tolkar situationen ur ett kulturellt perspektiv och därför kopplar den till heder. 
I fall 3 utgick socialnämnden och förvaltningsrätten utifrån flickans uttalanden gällande att hon 
blev begränsad i olika skolaktiviteter. Detta är något som vi inte anser behöver vara  kopplat till 
heder. En flicka som inte deltar i olika solaktiviteter kan välja att inte göra det självmant av olika 
skäl, det behöver inte vara en begränsning som görs av föräldrarna.    
 
Att socialnämnden och förvaltningsrätten har utgått från alla flickornas uttalanden i de olika 
fallen vilket vi anser vara positivt. Då flickorna får utrymme att berätta sin version och där tyngd 
läggs på det flickorna säger. Enligt 11 kap. 10 § SoL ska socialnämnden och domstolen ta 
hänsyn till barnets uttalande med hänsyn till barnets ålder och mognad. Leviner och Lundström 
(2017) nämner även i sin forskning att det nu läggs större vikt på att tillvarata barns rättigheter.  
 
Något annat som förvaltningsrätten antyder i fall C som skapar ytterligare ett “vi och dem” 
synsätt är inställningen till att flicka D tog tillbaka det hon berättat. Förvaltningsrätten gjorde då 
bedömningen att det är normalt att en flicka tar tillbaka sina berättelser, då det är vanligt 
förekommande bland flickor som lever i en hederskontext. Även detta är något som skulle 
kunna hända i vilket fall som helst utan att det handlar om hedersproblematik. 
 
Konsekvenser av ”heder” 
 
I domstolsbesluten har vikt lagts på vilket ursprung familjerna har, detta är ytterligare en faktor 
som skapar ett “vi och dem” synsätt. Våldet och förtrycket kopplas samman med den kultur och 
ursprung som familjerna har och benämns sedan som hedersrelaterat våld och förtryck. Detta 
kan leda till att olika grupper hamnar i utanförskap och stigmatiseras utifrån det ursprung de har. 
Detta kan skapa en stereotyp bild av vilken kultur de olika folkgrupperna har, vilket även kan 
medföra att rasismen ökar, då dessa grupper anses vara avvikande från den dominerande 
svenska normen. Det är därför viktigt att socialnämnden och domstolarna ser över de rådande 
attityder och förhållningssätt som de har gentemot heder. Även de perspektiv de använder när 
det gäller fall där det finns misstanke om hedersproblematik.    
 
Genom att förhastat bedöma fall som hedersrelaterade när det egentligen inte förekommer någon 
hedersproblematik kan skapa stora negativa konsekvenser för familjerna. Familjerna kan tänkas 
utveckla en negativ inställning till socialtjänsten och dess arbete. Om socialnämnden erbjöd 
insatser i startskedet så kanske familjen skulle acceptera dem och vara villiga att ta emot hjälp. 
När socialnämnden beslutar om att omhänderta flickorna och sen visar sig beslutet vara 
felaktigt, då kanske familjerna inte längre har god inställning och är lika samarbetsvilliga till att 
ta emot de insatser som erbjuds. Något som socialnämnden bör tänka på är att inte dra 
förhastade slutsatser gällande olika fall och inte endast se fallet ur ett kulturellt perspektiv och 
koppla det till heder. Socialnämnden bör istället se fallet ur ett intersektionellt perspektiv för att 
kunna erbjuda familjen den bästa möjliga hjälpen. Något som har visat sig enligt oss i alla 
domar, är att socialnämnden och förvaltningsrätten kopplar ihop det våld och förtryck som 
förekommer i fallen med det kollektiva och därför benämner de som hedersrelaterade fall. När 
föräldrarnas beteenden kopplas ihop med det kollektiva blir det svårt att se att föräldrarna kan 
ändra på sig. I fall som klassas som hedersrelaterade tar socialnämnden inte hänsyn till 
föräldrarnas problematik i relation till de som enskild familj. Detta skulle i sin tur kunna påverka 
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den hjälp och stöd som föräldrarna egentligen är i behov av, vilket gör att barnen inte heller får 
rätt hjälp och stöd.   
 
7.1 Reflektion kring studiens metod och utförande 
Studien har utgått från tre olika domstolsbeslut som handlar om 2 § LVU, med grund i heder. 
Valet av att endast använda oss av tre domstolsbeslut påverkar studiens trovärdighet och 
generaliserbarhet. Studiens resultat går inte att generalisera till andra ärenden, det går inte heller 
att dra några generella slutsatser om hur domstolar och socialnämnden arbetar med 
hedersrelaterade fall. Dock visar vår studie att vid två av tre slumpmässigt valda domstolsbeslut 
gör förvaltningsrätten och socialnämnden bedömningar som skiljer sig från kammarrättens 
bedömning. Bedömningarna skiljer sig på så sätt att förvaltningsrätten och socialnämnden 
beslutar om att omhänderta ett barn med stöd av 2§ LVU på grund av misstanke att det råder 
hedersproblematik i familjen. Medan kammarrätten beslutar om att häva förvaltningsrättens 
beslut då det inte finns tillräckligt med grunder för besluten. Detta visar på att förvaltningsrätten 
och socialnämnden kan vara för snabba i sin bedömning när det finns misstanke om 
hedersrelaterat våld och förtryck. Därför är vår studie viktig att utföra då den visar på att det 
finns en brist i hur ett ärende där det finns misstankar om hedersproblematik ska hanteras. 
Studien visar även att domstolarna inte utgår från specifika kriterier när det gäller hedersrelaterat 
våld och förtryck, utan dömer enligt 2§ LVU och de rekvisit som finns inom denna paragraf. 
Vår studie tillför även vikten av att vara försiktig med att klassa ärenden som hedersrelaterade, 
då detta kan skapa ett ”vi och dem” som kan leda till ökad främlingsfientlighet och utanförskap.  
 
Ett annat tillvägagångssätt för oss skulle kunna vara att studera fler domstolsbeslut som har 
klassats som hedersrelaterade fall och även domstolsbeslut som handlar om 2 § LVU, men som 
inte har klassats som hedersrelaterade. Genom att använda fler domstolsbeslut som är både 
hedersrelaterade och icke-hedersrelaterade skulle vi kunna öka trovärdigheten på studien. Då vi 
skulle kunna se vad det är som har klassats som heder och om det kulturella perspektivet på en 
övergripande nivå verkligen har en så stor inverkan på hanterandet av ett fall. För att öka 
trovärdigheten på studien ytterligare skulle vi kunna utföra en annan typ av studie där vi även 
intervjuar socialarbetare för att se vilka attityder som finns på heder och hur de hanterar ärenden 
där det finns misstanke om hedersproblematik.  
 
7.2 Förslag till vidare forskning  
Ämnet hedersrelaterat våld och förtryck är ett välbeforskat ämne. I studien har socialnämndens 
förhållningssätt till fall där det funnits misstankar om hedersproblematik ansetts vara 
problematiskt. Dock kan vi egentligen inte dra den slutsatsen, då vi inte har haft tillräckligt stort 
material eller forskning som bekräftar detta. Av denna anledning anser vi att ett förslag till 
vidare forskning kring ämnet är att studera hur attityderna och förhållningssättet ser ut, samt hur 
dessa attityder och förhållningssätt påverkar olika folkgrupper. Genom att studera betydelsen av 
socialnämndens attityder kan själva förhållningssättet kring heder ändras. Detta då det skapas en 
större förståelse för hur de olika människorna påverkas av de rådande attityderna. 
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