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Sammanfattning 
Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt problem som drabbar både flickor och pojkar 
som anses kränka familjens heder. Hedersrelaterat våld och förtryck tar sig uttryck i en mängd 
olika handlingar, som tar ifrån den som drabbas möjligheten till ett självständigt liv. Det handlar 
t.ex. om kontroll, hot, fysiskt och psykiskt våld, könsstympning, barn- och tvångsäktenskap. 
Uppsatsens syfte har varit att undersöka möjligheten att ingripa och tvångsomhänderta barn 
som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck i hemmet. Detta har gjorts genom att studera 
rättspraxis, förarbeten, litteratur och rapporter. När föräldrar inte tillgodoser sitt barns rätt till 
en god uppväxt har socialnämnden genom SoL och LVU skyldighet att hjälpa, vårda och 
skydda dem. Undersökningen visar att hedersrelaterat våld och förtryck kan falla under flera av 
de rekvisit som finns i 2 § LVU och räknas som ett missförhållande i hemmet, det finns således 
möjligheter att omhänderta både flickor och pojkar som utsätts för detta.  
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1.!Inledning 
Sedan slutet på 1990-talet har hedersrelaterat våld och förtryck fått en ökad uppmärksamhet i 
Sverige. Detta med anledning bland annat av morden på Pela Atroshi 1999 och Fadime Sahindal 
2002.1 De båda kvinnorna dödades av sina nära släktingar för att de ansågs ha vanhedrat sin 
familj och släkt.2  
 
Vad hedersrelaterat våld och förtryck är och hur det ska förstås, har inget enkelt svar.3 Det 
definieras ofta som ett sätt att kollektivt kontrollera kvinnors sexualitet och säkerställa deras 
lydnad.4 Några gemensamma kännetecken för hedersnormer är bland annat att individens 
agerande anses påverka hela familjens rykte, individens intressen anses vara underställda 
familjens intressen och individens sexualitet betraktas som en angelägenhet för hela familjen. 
Grunden är att individen är underordnad kollektivet, de vill säga familjen.5 Det hedersrelaterade 
våldet och förtrycket rör sig ofta om hot, vilket begränsar en ung persons handlingsfrihet eller 
rätt att själv välja partner. Om den rådande normen trotsas, anses det dra skam över hela 
familjen, vilket resulterar i att fysiska straff används för att familjen ska återfå den förlorade 
hedern. Gärningspersoner i sammanhanget är ofta familjemedlemmar eller släktingar.6  
 
Omfattningen av det hedersrelaterade våldet och förtrycket har bland annat kartlagts i en 
undersökning från Ungdomsstyrelsen från år 2009.7 Resultatet av denna undersökning ledde 
till uppskattningen att ungefär 70 000 ungdomar i åldern 16–25 år var begränsade i sitt 
livsutrymme av skäl som kunde härledas till hederskultur. Flickorna i undersökningen uppgav 
att killar anses ha högre värde än flickor inom deras familjer och att de förväntas vara oskulder 
tills giftermål och således inte får ha vänner av motsatt kön eller pojkvän innan dess. Både 
pojkar och flickor uppgav att de lever ett dubbelliv och döljer sådana aktiviteter som de vet inte 
är accepterade inom familjen.8 
 
I samhällets arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck har socialtjänsten en betydande roll.9 
Den senaste socialtjänstlagen (2001:453) trädde i kraft 2002, hädanefter förkortad SoL.10 SoL 
bygger på frivillighet och kräver oftast samtycke från den enskilde för att socialnämnden ska 
kunna vidta några åtgärder och när det angår unga krävs oftast även deras vårdnadshavares 
samtycke. I vissa fall anses det dock som nödvändigt att vidta åtgärder utan samtycke, t.ex. för 
att skydda den unge. I dessa fall blir lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga, nedan kallad LVU, tillämplig.11  
 
LVU ger samhället en möjlighet att ingripa när unga far, eller riskerar att fara, illa. 
Förutsättningen för ett ingripande enligt LVU är att det finns missförhållanden i den unges 
miljö (2 § LVU) eller i den unges eget beteende (3 § LVU). Missförhållandena ska också 
innebära att det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas och vården 
                                                
1 Baianstovu (2017), Heder. Hedersrelaterat våld, förtryck och socialt arbete, s. 29.  
2 Riksorganisation mot hedersvåld.  
http://gapf.se/glom-aldrig-fadime-sahindal/ & http://gapf.se/glom-aldrig-pela-atroshi/  Hämtad 2018-05-03.  
3 Baianstovu (2017), Heder. Hedersrelaterat våld, förtryck och socialt arbete, s. 10. 
4 SOU 2014:49, s. 217.  
5 A.bet. s. 215 f.  
6 Länsstyrelsen Östergötlands webbplats. http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/hedersrelaterat-vald-
och-fortryck/ Hämtad 2018-04-06.  
7 Ungdomsstyrelsen (2009) – Gift mot sin vilja.  
8 Baianstovu (2017), Heder. Hedersrelaterat våld, förtryck och socialt arbete, s. 71 f.  
9 A.a. s. 29.  
10 Fahlberg & Larsson (2016), Socialtjänstlagarna, s. 30. 
11 A.a. s. 113. 
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som anses behövas inte kan ges frivilligt.12 Att tvångsomhänderta barn och unga och skilja dem 
från deras familjer är en känslig fråga och det är av stor vikt att barnets bästa tillgodoses.13 Barn 
och unga som utsätts för hedersrelaterat våld kan befinna sig i mycket hotfulla situationer där 
deras skydd inte kan tillgodoses inom familjen och de således behöver samhällets hjälp.14  
 
1.1!Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i 2 § LVU undersöka förutsättningarna för 
att tvångsomhänderta barn och unga som blir utsatta för hedersförtryck och hedersrelaterat våld.   
 
Följande konkreta frågeställningar behandlas i uppsatsen:  

•! Vad menas med heder, hedersrelaterat våld och förtryck? 
•! Hur ser den allmänna regleringen ut vad gäller förutsättningar för beredande av vård 

enligt 2 § LVU, de så kallade miljöfallen? 
•! Vilka möjligheter finns det att tvångsomhänderta barn och unga enligt 2 § LVU pågrund 

av att de blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i hemmet? 
 
1.2!Metod 
Vid utförandet av denna studie används en rättsdogmatisk metod, vilket innefattar studier av 
lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin. Metoden handlar om att analysera de olika 
rättskällorna: lagtext, förarbeten, praxis och doktrin för att fastställa gällande rätt.15 Då Högsta 
förvaltningsdomstolens praxis är begränsad på området har även rättsfall från kammarrätten 
studerats. För att utreda vad som avses med heder, hedersförtryck och hedersrelaterat våld har 
litteratur på området använts. 
  

                                                
12 SOU 2015:71, s. 255.  
13 Singer (2012), Barnets bästa. Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s. 216.  
14 Länsstyrelsen Östergötlands webbplats. 
http://www.hedersfortryck.se/yrkesverksamma/socialtjansten/utredning/ Hämtad 2018- 04-06. 
15 Korling & Zamboni (2013), Juridisk metodlära, s. 21.  
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2. Heder  
2.1 Begreppet Heder  
Det saknas en vedertagen vetenskaplig definition av hur begreppet heder ska förstås.16 Det är 
komplicerat att ge en övergripande bild av begreppet heder eftersom det har olika innebörd i 
olika samhällen, samhällskulturer och sammanhang och förändras över tid. Trots att det råder 
delade meningar om hur begreppet ska förstås menar många forskare att kraven på kvinnans 
kyskhet spelar en central roll.17 
 
Hederstänkandet förekommer i flera olika kulturer och länder18 och existerar i flera olika 
religiösa grupper.19 Det kan även påträffas i icke religiösa sammanhang och kan yttra sig på 
olika sätt beroende på vilken grupp det rör sig om.20 Människors förståelse och tolkning av 
begreppet heder beror på flera faktorer som påverkar hur heder förstås i deras samhällsgrupp 
och omgivning. Olika kulturer har växlande uppfattningar av vad som är hederligt. Moral och 
värderingar reflekterar ofta vad som bedöms skapa heder i ett samhälle. Inom vissa samhällen 
är heder något individuellt och i andra något kollektivt.21   
 
I en kollektivistisk samhällskultur kan endast män ha heder och de får heder genom kontroll av 
närståendes kvinnors sexualitet. Förlorar de kontrollen kan det leda till att de själva, familjen 
eller släkten hamnar i vanheder. I den meningen är heder ett absolut begrepp, något man har 
eller inte har. Detta är en följd av att kvinnans oskuld är något hon har eller inte har - det är inte 
något hon delvis kan ha. Behovet av att kontrollera kvinnors sexualitet har att göra med att alla 
människor är födda av kvinnor, kvinnan vet således att hennes barn är hennes, men detta kan 
inte mannen veta och han måste därför övervaka hennes sexualitet.22  Enligt filosofen Simone 
de Beauvoir har kontrollen under en historisk tid att göra med arvsrätten. Det är män som 
innehar och överför rättigheter23: ”Det värsta av alla tänkbara brott vore att riskera att ge 
arvsrätten till en främmande unge: det är därför en pater familias har rätt att döda en skyldig 
hustru”.24 Detta är en handling som ger män rätt till respekt. Kvinnan är sålunda nödvändig för 
att både tillfredsställa mannens begär och för att säkra hans faktiska existens. Heder har 
följaktligen att göra med både blod och namn. Blodet bevaras rent genom kvinnors beteenden 
och namnet genom mäns. Om kvinnor drar skam över sig behöver den vanheder som drabbar 
kollektivet repareras.25 
 
Skam betraktas som en kvinnlig egenskap och det är skammen som ska prägla henne. Kvinnor 
ska uppföra sig som att de har skam i kroppen, de måste ha skam för att mäns maskulinitet inte 
ska förknippas med vanheder. För att inte hamna i skam krävs en aktivitet från männens sida, 
genom kontroll, medan det är tvärtom för kvinnorna, de ska vara passiva för det är ett tecken 
på att de har skam i kroppen.26 

                                                
16 Länsstyrelsen Östergötlands webbplats. http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/hedersrelaterat-vald-
och-fortryck/ Hämtad 2018-04-18.  
17 Amnesty International (amnesty.se) http://www.slideshare.net/AmnestySverige/hedersmord, s. 5. Hämtad 
2018-05-02.   
18 Singer (2012), Barnets bästa. Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s. 258. 
19 SOU 2014:49, s. 216.  
20 Regeringens skrivelse 2007/08:39, s. 13. 
21 Åklagarmyndigheten (2006), Handbok om hedersrelaterat våld, s. 13.  
22 Schlytter & Rexvid (2013), Män som offer och gärningsmän i hedersrelaterade sammanhang, s. 54 f. 
23 De Beauvoir (2002), Det andra könet, s. 113. 
24 A.a s. 118.  
25 Schlytter & Rexvid (2013), Män som offer och gärningsmän i hedersrelaterade sammanhang, s. 55 f.  
26 Schlytter & Rexvid (2016), Mäns heder. Att vara både offer och förövare, s. 34. 
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Åklagarmyndigheten skriver i sin handbok för hedersrelaterat våld:  
 
”Heder per definition är detsamma som anseende, ära, aktning eller respekt och ger social 
ställning eller rang i den egna gruppen.”27  
 
En man utan heder tappar sin ställning i det hierarkiska sammanhang han ingår i.28 Heder är 
relaterat till patriarkala familje- och släktskapsrelationer och individen betraktas i första hand 
som en del av gruppen, klanen eller familjen.29 Familjemedlemmar har gemensam heder, vilket 
innebär att om någon orsakar vanheder, drabbar de även de andra.30  
 
2.1.1 Hedersnormer  
Grundläggande för hedersnormer är att individen är underställd kollektivet, vilket är familjen. 
Familjen avser inte bara den nära familjen utan också övriga släktingar. Inom denna familj 
innehas beroende på position, ålder och kön olika formell status. Detta system är kraftigt 
hierarkiskt och heteronormativt.31 De unga är underordnade de äldre, kvinnorna är 
underordnade männen.32 Kvinnor ses inte som likställda männen, eller som självständiga 
individer med egna rättigheter utan som männens och familjens egendom.33 Vad som betraktas 
som kollektivets bästa anses gå före den enskilde individens behov. Vidare är kollektivet 
beroende av vilket rykte familjen och släkten har. De närmaste släktingarna kan känna skam 
om individen inte lever upp till vad som anses vara respektabelt uppförande.34  
 
Även om hedersnormer kan se olika ut i olika sammanhang finns vissa gemensamma drag. Det 
rör sig om att den enskilda individens handlingar anses påverka hela familjens anseende och 
dennes intressen är underställda familjens intressen. Individens sexualitet betraktas som en 
angelägenhet för hela familjen och sexuella relationer får endast ske mellan man och kvinna 
inom äktenskapet. För att bli accepterad krävs det att könsnormer och könsroller följs. I 
vardagen kan de hedersrelaterade begränsningarna och förtrycket ta sig uttryck i att de utsatta 
inte får gå ut, inte får delta i samhället, inte får gifta sig med den de önskar, att ständigt vara 
kontrollerad och bevakad och att bli styrd av personer som anses vara högre i rang. 
 
Om hedersnormerna inte följs måste kollektivet få individen att inordna sig och bli 
tillrättavisad. Detta tar sig uttryck i form av försök till övertalning till hot om utfrysning, grovt 
våld eller vissa fall, mord. Hedersnormer rör sig ofta om ett allmänt förhållningssätt mot sin 
familj och släkt, men övergår ibland till förtryck och våld.35   
 
2.2 Hedersrelaterat förtryck och våld 
Regeringen beskriver hedersrelaterat våld och förtryck på följande sätt: 
 
”Hedersrelaterat våld och förtryck har, liksom mäns våld mot kvinnor generellt, sin grund i kön, 
makt, sexualitet och kulturella föreställningar om dessa. (….)När det gäller hedersrelaterat våld 
                                                
27 Åklagarmyndigheten (2006), Handbok om hedersrelaterat våld, s. 13.  
28 Schlytter & Rexvid (2013), Män som offer och gärningsmän i hedersrelaterade sammanhang, s. 55 f.  
29Amnesty International (amnesty.se) http://www.slideshare.net/AmnestySverige/hedersmord, s .5. Hämtad 
2018-05-02.  
30 Wikan (2003), En fråga om heder, s. 66.  
31 SOU 2014:49, s. 216. 
32 Amnesty International (amnesty.se), http://www.slideshare.net/AmnestySverige/hedersmord, s. 5. Hämtad 
2018-05-02. 
33 Åklagarmyndigheten (2006), Handbok om hedersrelaterat våld, s. 16.  
34 SOU 2014:49, s. 216. 
35 A.bet. s. 215–217.  
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och förtryck är kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet central och starkt knutet till 
kollektivet. I hederstänkandet står föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och familjens 
rykte och anseende ses som avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. 
Detta förhållande kan vara mer eller mindre uttalat och kontrollen kan sträcka sig från 
vardagliga former av begränsningar i flickors och kvinnors liv som berör exempelvis klädval, 
socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb och giftermål och skilsmässa. 
I sin mest extrema form resulterar hederstänkandet i hot om våld och våld, inklusive dödligt 
våld.”36  
 
Det har inom den svenska forskningen angående hedersrelaterad problematik observerats att 
den allmänna opinionen har en tendens att se vissa etniska grupper som kollektiva 
kvinnoförtryckare. För att undvika sådana generella antaganden har forskningen försökt bredda 
förståelsen för den hedersrelaterade problematiken. Det har gjorts genom tre olika inriktningar. 
Dels huruvida hedersrelaterat våld ska ses som ett eget begrepp eller om det kan anses rymmas 
inom begreppet mäns våld mot kvinnor. Dels hur detta våld kan förklaras utifrån kultur, etnicitet 
eller religion och dels genom att analysera flera olika maktordningar, såsom etnicitet och 
klass.37 Trots att det finns delade meningar om hur det hedersrelaterade våldet ska förstås, så är 
forskningen i stort sett enig om att våldet har sin grund i en patriarkal maktordning.38   
 
En patriarkal familjetyp där hedersnormer skapar ett förtryck av flickor och anhöriga kan liknas 
vid en pyramid, där pappan befinner sig på toppen och har den största makten inom familjen 
och flickorna hittar man längst ner.39 Hedersrelaterat våld och förtryck är starkt knutet till 
kollektivet,40 och utmärkande för detta våld är just dess kollektiva uttryck.41 Både kontrollen 
och våldet är en angelägenhet för hela släkten och hedersbrott är ofta planlagda, förberedda och 
överlagda.42 Våldet kan utövas av flera personer i kollektivet, av båda könen, och offer kan alla 
bli dvs. män, kvinnor, flickor och pojkar.43 När någon riskerar att vanära eller har vanärat 
gärningsmannens, släktens eller gruppens heder används våld för att förhindra att hedern skadas 
eller för att återställa den redan förlorade hedern.44 
 
Om man bryter mot de hedersnormer som finns kan man straffas på olika sätt för att systemet 
ska överleva. Hedersbegreppet är starkt kopplat till kontroll och kontrollen verkställs främst av 
män. Men kvinnor stödjer ofta hedersnormen och kan även de utöva kontrollen, t.ex. pågrund 
av en övertygelse eller för att de är rädda för att själva bli bestraffade om de inte gör det. 
Kontrollen begränsar ens handlingsfrihet i att själv välja vad man vill göra och man måste 
redogöra för varje steg som tas. Om kontrollen inte efterlevs, kan man bli hotad, utfryst eller 
inte bli gift; en ogift kvinna värderas väldigt lågt. Annan bestraffning som kan användas när 
normerna inte följs är att familjemedlemmarna inte visar någon kärlek, vilket kan vara ett hårt 
straff för flickor som lever i en sådan familjestruktur. En annan form av psykiskt våld som 
används är förödmjukelser och nedvärderande behandlingar och hot om sitt liv. I de värsta 
fallen förekommer fysiskt våld. Flickor som lämnar sina familjer kan bli förföljda av sina 

                                                
36 Regeringens skrivelse 2007/08:39, s. 12.  
37 SOU 2014:49, s. 214.  
38 Länsstyrelsen Östergötlands webbplats. http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/hedersrelaterat-vald-
och-fortryck/begreppet-heder/  Hämtad 2018-05-02.  
39 Åklagarmyndigheten (2006), Handbok om hedersrelaterat våld, s. 14.  
40 Regeringens skrivelse 2007/08:39, s. 12. 
41 Länsstyrelsen Östergötlands webbplats. http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/hedersrelaterat-vald-
och-fortryck/hedersrelaterat-vald-och-fortryck/. Hämtad 2018-05-02.  
42 Grutzky & Åberg (2013), Heder och samvete, s. 28. 
43 Regeringens skrivelse 2007/08:39, s. 12. 
44 Åklagarmyndigheten (2006), Handbok om hedersrelaterat våld, s. 6. 
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släktingar, vilket leder till att de får leva med ständig rädsla och de kan även uppleva en väldig 
ensamhet.45  
 
Barn- och tvångsäktenskap, oskuldstest, rekonstruktion av ”mödomshinnan” och 
könsstympning är andra sätt genom vilka hedersnormer upprätthålls.46 Det tidigare regelverket 
mot barn- och tvångsäktenskap ansågs innehålla för stora luckor för att effektivt motverka 
sådana äktenskap.47 Den 1 juli 2014 infördes nya bestämmelser mot äktenskapstvång i 
Brottsbalken 4 kap 4 c-d §§. Utöver att det är straffbart att tvinga någon till giftermål är det 
också olagligt att pressa någon att gifta sig mot sin vilja. Försök och förberedelse till 
äktenskapstvång, samt att lura någon utomlands i syfte att hon eller han ska giftas bort genom 
tvång eller utnyttjande är även det olagligt. 
 
Ur förövarnas, medhjälparnas och även offrens perspektiv är de brott som utförs i ”hederns 
namn” fullt rationella. Med hedern i behåll räddar man sitt goda anseende.48 Hedersbegreppet 
används för att legitimera våld mot eller mord på kvinnor. De manliga familjemedlemmarna 
ska återupprätta hedern när den skadats; detta är inte bara accepterat av omgivningen utan ofta 
ett uttalat krav. Den som visar makt och förmåga att återupprätta sin heder genom att döda den 
som orsakat skammen, hyllas. Detta kan vara en anledning till att vissa hedersmord utförs i det 
offentliga - bestraffning eller att döda personen kan göra att familjens anseende och heder ökar 
och familjens sociala status stiger.49  

Även om det kollektiva trycket är starkt, är det viktigt att framhålla att alla medlemmar inte 
understödjer dessa hedersrelaterade begränsningar och de som tar avstånd riskerar att själva 
utsättas. Därför är det viktigt att dessa personer också ges stöd. Socialtjänsten har en skyldighet 
att hjälpa alla efter behov och samhället är skyldig att stå upp för de grundläggande rättigheterna 
till liv, hälsa och integritet.50   

2.2.1 Omfattningen av det hedersrelaterade våldet och förtrycket 
De hedersmord som skedde i Sverige under slutet på 1990-talet blev början på en offentlig 
debatt rörande heder, invandring och våld. Detta ledde till att den svenska regeringen påbörjade 
en insats mot hedersrelaterat våld och mellan år 2003-2007 avsattes cirka 180 miljoner kronor 
för att bland annat kartlägga omfattningen av hedersrelaterat våld, se över behov av skyddat 
boende och påbörja insatser för att förebygga hedersrelaterat våld.51 Det har sedan dess utförts 
ett fåtal kartläggningar för att försöka få en bild av omfånget.52 Detta har gjorts bland annat 
genom enkätstudier för att undersöka upplevda begränsningar och villkor i förhållande till 
oskuld, sexualitet och äktenskap bland unga.  
 

                                                
45 Åklagarmyndigheten (2006), Handbok om hedersrelaterat våld, s. 18 f. 
46 Schlytter & Rexvid (2014), Pojkars villkor i hederskontexten: LVU:s blinda fläck, s. 379.  
47 Prop. 2013/14:208. s. 20 f.  
48 Åklagarmyndigheten (2006), Handbok om hedersrelaterat våld, s. 6.  
49 Amnesty International (amnesty.se), http://www.slideshare.net/AmnestySverige/hedersmord, s.5. Hämtad 
2018-05-02.  
50 SOU 2014:49. s. 218.  
51 Nationellt Centrum för Kvinnofrids (NCK) rapport (2010), Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps – 
och forskningsöversikt, s. 12.  
52 SOU 2015:55, s. 66.  
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I en nationell enkätundersökning gjord av Socialstyrelsen år 200753 som besvarades av ca 
520054 elever i årskurs 2 i gymnasiet,55 angav 25–30 procent av alla flickor och cirka 25 procent 
av alla pojkar att de minst en gång drabbats av kränkande behandling, hot eller våld av föräldrar 
eller andra vuxna anhöriga sedan sin början på gymnasiet.56 Cirka 2 procent av pojkarna och 
cirka 3 procent av flickorna verkade tro att det berodde på att de vuxna tyckte att ungdomarna 
dragit skam över familjen.57  
 
Som nämnts ovan gjorde Ungdomsstyrelsen år 200958 en kartläggning, som ledde till en 
uppskattning att ca 75 000 ungdomar mellan 16 till 25 år upplevde begränsningar i sitt liv av 
skäl som kunde härledas till hederskulturen.59 En annan kartläggning som gjordes år 2009 
genom en skolenkät till ca 2800 barn i åldrarna 15–16 i Stockholm stadsskolor visade att många 
barn, speciellt flickor, var starkt påverkade av normer om oskuld och äktenskap både 
beträffande sin vardag och för sin framtid. 23 procent av flickorna uppgav att de inte tilläts ha 
pojkvän och deras föräldrar förväntade att de skulle vara oskuld tills äktenskapet.60 I en 
uppskattning från Socialstyrelsen 2015 rörande hur många flickor och kvinnor som lever i 
Sverige som är könsstympade, framgår att omkring 38 000 kvinnor och flickor kan vara 
könsstympade. 7000 av dessa flickor är under 18 år.61   
 
Sedan 2005 har Länsstyrelsen Östergötland haft nationella regeringsuppdrag som syftar till att 
förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Det Nationella kompetensteamet 
som Länsstyrelsen Östergötland fått i uppdrag att utveckla består av personer med stor 
erfarenhet att arbeta på området. Inom ramen för uppdraget har de även hand om den nationella 
stödtelefonen dit yrkesverksamma och ideellt arbetande kan vända sig för råd angående ärenden 
rörande hedersrelaterat våld och förtryck. Under år 2017 inkom 600 ärenden till telefonen, som 
berörde 798 utsatta personer. Antalet ärenden hade ökat med 32 procent sedan föregående år. 
85 procent av de utsatta var kvinnor eller flickor och 15 procent pojkar eller män. Minst 35 
procent av de utsatta var under 18 år. Utsattheten är allvarlig och omfattande och många har 
varit utsatta för flera olika förövare och flera olika typer av våld och förtyck. Ärendena rör 
barnäktenskap, tvångsäktenskap, dödshot, psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Men också om 
kontroll och begränsningar i de utsattas liv och handlingsfrihet, både vad gäller mer vardagliga 
val och avgörande livsval.62   

Det kvalificerade kvantitativa studierna av det hedersrelaterade våldets omfattning i Sverige är 
inte många och de som gjorts har varit i olika åldersindelningar.63 Socialstyrelsen har under 
2017 fått i uppdrag göra att en nationell kartläggning av omfattningen av hedersrelaterat våld 
och förtryck i alla åldersgrupper i Sverige, den ska även innefatta omfattningen av 
barnäktenskap och tvångsäktenskap, vilken ska redovisas i mars 2019.64  

 

                                                
53 Socialstyrelsen (2007), Frihet och ansvar. 
54 A.a. s. 26.  
55 A.a. s. 22.  
56 A.a. s. 51.  
57 A.a. s. 97.  
58 Ungdomsstyrelsen (2009) – Gift mot sin vilja. 
59 Baianstovu (2017), Heder. Hedersrelaterat våld, förtryck och socialt arbete, s. 71 f.  
60 Schlytter, A et al (2009), Oskuld och heder. s. 1 f.  
61 Socialstyrelsen (2015), Flickor och kvinnor som kan ha varit utsatta för könsstympning, s. 7. 
62 Länsstyrelsen Östergötland (2018), Årsrapport 2017. s. 5.  
63 SOU 2014:49, s. 219 & 221.  
64 Regeringsbeslut S2017/01221/JÄM, s. 6. 
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2.3 Olika roller i hederskontexten 
Hederskulturen sätter alltså gränser för vad som är tillåtet för flickor. Det kan röra sig om att 
de tar med sig ombyteskläder till skolan för att byta om till de kläder de vill ha eller att de inte 
får delta i simundervisning eller sex- och samlevnadslektioner.65 Om de uppkommer rykten om 
flickan skuldbeläggs hon även om ryktena inte har någon grund. Det kan till och med vara så 
illa att hon, om hon våldtagits, blir skuldbelagd för att hon ses som smutsig. Tidiga äktenskap 
och tvångsäktenskap är ett sätt att se till att flickor inte hinner få dåligt rykte, eller förlorar sin 
oskuld. Flickorna definieras utifrån sitt kön och hennes underliv är en länk mellan mannens 
generationer och hennes ansvar är att bära släkten vidare.66  

Även pojkars livsvillkor påverkas av hederskulturen.67 Att kontrollera flickorna är en 
angelägenhet för hela familjen, särskilt bröderna. Bröderna ska kontrollera att deras systrar inte 
handlar så att de kan få dåligt rykte och att de inte umgås med pojkar eller har pojkvän. Detta 
gör de ofta på order av sin far.68 Männen i familjen ska återställa kollektivets heder, om det är 
så att kvinnorna betett sig skamligt. Om fadern i familjen inte känner några skamkänslor för det 
dottern gjort, kan han ändå tvingas bestraffa dottern annars riskerar han att själv bli bestraffad 
samt att smutsa ner släktens namn, vilket ska vara obefläckat. Om en far inte tar livet av sin 
dotter riskerar han att bli utfryst eller isolerad. Det är även sannolikt att en annan man i släkten 
då kommer att bestraffa dottern för att återställa släktens heder.69 

Pojkar och män är systemets bärare och de som ska föra systemet vidare. Pojkar har ett 
handlingsutrymme som inte flickor har och de uppfostras att bestämma över deras närstående 
flickor och kvinnor. Flickor ska följa äldre kvinnors, yngre och äldre mäns beslut medan 
pojkarna ska lyda faderns och äldre mäns beslut.70 Vid hedersmord kan en minderårig bror utses 
till att utföra det pågrund av att deras ålder kan medföra lindrigare straff.71 

Pojkar och unga män som lever i en hederskontext kan även själva drabbas av våldet och 
förtrycket. De förekommer att även pojkar blir bortgifta eller pressas till kontrollen av sina 
kvinnliga släktingar. De är nästan lika begränsade som flickor i val av sin framtida partner. De 
är emellertid inte lika begränsade i sitt vardagliga liv som flickorna.72 

Pojkar har därför dubbla roller, de är både offer och förövare. De medverkar i olika grad i 
kontrollen, förtrycket och bestraffningen av deras kvinnliga släktingar. Om de inte gör detta 
och inte uppträder enligt de hedersrelaterade normer och värderingar som finns riskerar de att 
utsättas för olika påverkansförsök och hot om att skickas till föräldrarnas hemland. Om 
pojkarna inte följer hedersnormerna blir de bestraffade av sin familj och släkt. Om de å andra 
sidan inordnar sig under familjens hedersrelaterade normer och värderingar riskerar de att 
bestraffas av det svenska samhället.73 

  

                                                
65 Schlytter & Rexvid (2016), Mäns heder. Att vara både offer och förövare, s. 20. 
66 Åklagarmyndigheten (2006), Handbok om hedersrelaterat våld, s. 16 f.  
67 Schlytter & Rexvid (2016), Mäns heder. Att vara både offer och förövare, s. 22.  
68 A.a. s. 29. 
69 A.a. s. 34 f. 
70 A.a. s. 34–36. 
71 Amnesty International (amnesty.se), http://www.slideshare.net/AmnestySverige/hedersmord, s. 6. Hämtad 
2018-05-02. 
72 SOU 2015:55, s. 89 f.  
73A. bet. s. 89 f.  
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3. Rättsliga förutsättningar för omhändertagande 
 3.1 Internationell rätt  
Sverige har internationella förpliktelser att förhålla sig till, exempelvis beträffande åtgärder för 
att skydda barn. Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna gäller sedan 1995 som svensk lag. Ingripande till skydd för barn 
faller inom denna konventions tillämpningsområde. Artikel 8 i Europakonventionen rör rätten 
till skydd för privat- och familjeliv, hem och korrespondens och godkänner ett 
omhändertagande under förutsättning att ingreppet är lagligt, ägnat att tillgodose något av de i 
artikel 8.2 uppräknade intressena, samt nödvändigt för att tillgodose dessa intressen.  Domstol 
och socialnämnd ska vid beslut om ett barn ska omhändertas beakta konventionens krav på 
respekt och skydd för det existerande familjelivet.  
 
Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, som ratificerades av Sverige 1990, ska 
konventionsstaterna företa alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder för 
att skydda barn mot alla former av fysiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig 
behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp, när barnet är i 
föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård.74  
 
Barnkonventionens övergripande syfte är att skydda, tillgodose och även stärka barns 
mänskliga rättigheter på alla nivåer i samhället.75 Av konventionens 3:e artikel framgår att 
barnets bästa ska sättas i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet,76 vilket främst gäller  
åtgärder som vidtas av det offentliga inom den rättsliga sfären.77 I enlighet med 
Barnkonventionen så bör konventionsstaterna om det är nödvändigt för barnets bästa ingripa 
och omhänderta barnet.78 Konventionen kräver inte att barnets bästa alltid ska vara 
utslagsgivande, men i de fall man låter andra intressen väga tyngre så krävs att de beslutande 
myndigheterna kan visa på att de gjort en sammanvägning av de relevanta intressena i det 
enskilda fallet. De beslutande myndigheterna ska i den utsträckning som det är möjligt försäkrat 
sig om att barnets bästa kommit med och redovisats i beslutsprocessen. Beslutet måste således 
innehålla ett barnperspektiv.79 
 
Barnets bästa avgörs med beaktande av det enskilda barnets behov och intressen. Detta är 
särskilt viktigt när det handlar om rättsliga beslut som kan få omfattande konsekvenser för 
barnet i fråga.80 Det har rekommenderats att barnets bästa i ett övergripande perspektiv både 
ska tolkas genom ett objektivt och subjektivt perspektiv. Fastställandet av vad som anses vara 
barnets bästa ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, ett objektivt perspektiv.  
Med det subjektiva perspektivet avses att barnet får möjlighet att tala och framföra sin egen 
vilja och dennes uppfattning av vad som är dess bästa. För att artikel 8 i Europakonventionen 
om rätt till respekt för familje- och privatliv inte ska kränkas har Europadomstolen slagit fast 
att både det objektiva och subjektiva perspektivet om barnets bästa ska beaktas.81 
 

                                                
74 Lundgren, Sunesson & Thunved (2018), Nya sociallagarna, s. 346 f.  
75 Thorburn Stern (2014), Sverige och FN:s konvention om barnets rättigheter – reflektioner kring eventuell 
inkorporering i svensk rätt, s. 408.  
76 Singer (2012), Barnets bästa. Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s. 38. 
77 Schiratzki (2017), Barnrättens grunder, s. 34.  
78 Lundgren, Sunesson & Thunved (2018), Nya sociallagarna, s. 347.  
79 A.a. s. 23.  
80 Singer (2012), Barnets bästa. Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s. 17. 
81 Schiratzki (2017), Barnrättens grunder, s. 36 f. 
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3.2 Socialtjänstlagen  
I SoL:s portalparagraf anges de övergripande målen och grundläggande värderingarna för 
samhällets socialtjänst – demokrati, jämlikhet, solidaritet och trygghet. 82  SoL är en ramlag 
som vilar på dessa grunder.83 Vid handläggningen av enskilda ärenden inom socialtjänsten ska 
frivillighet och självbestämmande vara vägledande.84  
 
Varje kommun ansvarar för socialtjänsten inom sitt område och de har det yttersta ansvaret för 
att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver.85 De uppgifter kommunerna har inom 
socialtjänsten fullgörs av dess nämnder.86 I SoL och annan författning kallas den socialnämnd, 
men namnet på denna nämnd kan skilja sig åt från kommun till kommun. Kommunen kan själva 
välja hur dess förvaltning ska vara uppbyggd.87 
 
3.2.1 Barn och unga 
I första hand är det föräldrarna som har ansvar för barnets uppfostran och välmående. Men 
ibland räcker det inte till för att tillgodose en god uppväxt, då behöver samhället (genom 
socialtjänsten) ställa upp med stöd och hjälpinsatser för att förbättra situationen. Samhället ska 
stödja och komplettera föräldrar i deras föräldraskap, för att på så sätt förebygga mer ingripande 
åtgärder.88 
 
De grundläggande bestämmelserna för att tillgodose barns behov och rättigheter återfinns i SoL. 
Socialnämnden ska arbeta för att barn och unga får växa upp under trygga och goda 
förhållanden. Nämnden ska i samarbete med hemmet främja en allsidig personlighetsutveckling 
och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och unga, och de ska med särskild 
uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och unga som visat tecken på en ogynnsam 
utveckling. De ska också i nära samarbete med hemmet se till att barn och unga som riskerar 
att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och om barnet eller den unges 
bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet. De ska även bedriva uppsökande 
verksamhet och annat förebyggande arbete för att hindra att barn och unga far illa. 
Socialnämnden ska också tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som 
berörs, uppmärksamma och verka för att barn och unga inte vistas i miljöer som är skadliga för 
dem.89 
 
Vidtas åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas och vid beslut eller åtgärder som 
rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande. Barn 
är varje människa som är under 18 år.90   
 
3.2.2 Barn som far illa  
Flertalet myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att vid misstanke eller när de får 
kännedom om att ett barn far illa genast anmäla detta till socialnämnden. Myndigheter med 
anmälningsskyldighet är de vars verksamhet som berör barn och unga, andra myndigheter inom 
hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten, 

                                                
82 1 kap. 1 § SoL. 
83 Lundgren, Sunesson & Thunved (2018), Nya sociallagarna, s. 21.  
84 A.a. s. 19.  
85 2 kap. 1 § 1st. SoL. 
86 2 kap. 4 § SoL.  
87 Lundgren, Sunesson & Thunved (2018), Nya sociallagarna, s. 30 f.  
88 Prop. 2012/13:10, s. 24.  
89 5 kap. 1 § SoL.  
90 1 kap. 2 § SoL.  
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Kriminalvården, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. De som är verksamma inom 
yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn och unga eller 
inom annan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område har också 
en anmälningsskyldighet.91 Privatpersoner har ingen anmälningsskyldighet, men var och en 
som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden.92  
 
När Socialnämnden fått in en anmälan bör de erbjuda den som gjort anmälan (förutsatt att den 
som gjort anmälan berörs av anmälningsskyldigheten), barnet och vårdnadshavaren ett möte 
om det är lämpligt med hänsyn till barnets bästa. Syftet med ett sådant möte kan vara att ta 
tillvara anmälarens kompetens och uppmärksamma barnet situation, oavsett om anmälan leder 
till en utredning eller inte. Ett skäl för att inte ha ett sådant möte kan vara om anmälan rör 
misstanke om brott mot barnet i hemmet, hedersrelaterat våld och förtryck eller om det finns 
annan information hos nämnden som gör detta möte olämpligt.93 
 
När Socialnämnden fått in en anmälan som rör barn och unga ska de genast göra en 
skyddsbedömning, för att avgöra om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd.94 
Med genast avses samma dag anmälan kommit in, eller senast dagen efter. Denna bedömning 
ska motiveras och dokumenteras.95 Det ska också genom en förhandsbedömning96 fattas beslut 
om en utredning ska inledas eller inte med anledning av anmälan. Detta beslut ska fattas inom 
14 dagar då anmälan inkommit om det inte föreligger synnerliga skäl.97  
 
Inom ramen för denna förhandsbedömning sker möten med den utsatta. Vid hedersrelaterade 
ärenden, bör dessa möten ske på en neutral plats, syns flickan på platser där hon inte brukar 
vara eller med okända personer, kan det innebära en risk. Företrädesvis är det bra om det sker 
på hennes skola. Något som kan ske i ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck är att 
flickan tar tillbaka sin berättelse. Det är därför av stor vikt att den socialsekreterare som ska 
hålla i en eventuell utredning varit med från början och hört flickans oro. I första mötet med 
flickan är det viktigt att det finns mycket tid, de flesta flickor som söker hjälp har varit utsatta 
under flera år. Det är inte ovanligt att ungdomarna är lojala med sina föräldrar och underdriver 
vad de blivit utsatta för. I det första mötet är det också viktigt att flickan får information om 
sina rättigheter, vad lagstiftningen säger och vilka hjälp- och stödinsatser som finns.98  
 
Socialnämnden kan också fått en ansökan eller på annat sätt fått kännedom om att ett barn 
behöver skydd eller stöd från myndigheten, då ska socialnämnden utan dröjsmål inleda en 
utredning.99  
 
3.2.3 Utredning 
Utredningens syfte är att kartlägga barnets situation och behov, i samarbete med föräldrar och 
barn, samt när det behövs föreslå insatser.100 Vad avser barn som kan vara i behov av stöd och 

                                                
91 14 kap. 1 § 1 st. SoL.  
92 14 kap. 1c § SoL. 
93 Prop. 2012/13:10. s. 136.  
94 11 kap. 1 a § 1st. SoL. 
95 Fahlberg & Larsson (2016), Socialtjänstlagarna, s. 182.  
96 Socialstyrelsen (2015), Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, s. 371.  
97 11 kap. 1 a § 2 st. SoL.  
98 Länsstyrelsen i Stockholms län (2009), Riskbedömningar i ärenden med hedersrelaterat våld, s. 16 f.  
99 11 kap. 1 § 1st. SoL.  
100 Prop. 2012/13:10, s. 64.  
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skydd har nämnden ett långtgående utredningsansvar och utredningen kan genomföras 
oberoende av om vårdnadshavaren samtycker.101  
 
En utredning om socialnämnden behöver ingripa till barns skydd eller stöd ska bedrivas 
skyndsamt. För att bedöma behovet av insatser får nämnden ta hjälp av sakkunniga samt i övrigt 
ta de kontakter som behövs. Vidare ska utredningen bedrivas så att inte någon onödigt utsätts 
för skada och inte göras mer omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna i 
ärendet.102  

Den som berörs av en sådan utredning ska genast underrättas att en sådan utredning inletts om 
det inte finns särskilda skäl som talar emot det. 103 Särskilda skäl kan vara om vårdnadshavaren 
eller annan närstående är misstänkt för övergrepp mot barnet och att polisutredningen befinner 
sig i ett känsligt läge. Ett annat skäl att avvakta med att underrätta vårdnadshavaren kan vara 
önskemål från barnet eller den unge själv. Hon eller han kan ha vänt sig till socialtjänsten och 
berättat om förhållanden i hemmet som föranleder en utredning, men vill inte att föräldrarna 
kontaktas, exempelvis situationer där någon utsatts för hedersrelaterat våld.104 I fall där det 
föreligger särskilda skäl kan det ges visst utrymme för att träffa barnet ytterligare och förbereda 
för kontakten med föräldrarna.105 I allvarliga fall kan de planeras för hur skyddet för barnet i 
fråga ska utformas innan vårdnadshavare får information om att en utredning har inletts.106 Vid 
en utredning rörande stöd till barn och unga kan nämnden också höra barnet utan 
vårdnadshavares samtycke.107 

Barns behov i centrum (BBIC) är ett komplement till socialtjänstlagens regler om utredning.108  
Genom detta system ska socialtjänsten undersöka barnets eller den unges behov, som sätts i 
relation till föräldrarnas förmåga och faktorer i familj och miljö, det vill säga barnets 
omgivning.109 Det ska bedömas om det finns faktorer i omgivningen som kan kompensera 
brister i föräldraskapet för att tillgodose barns behov, exempelvis om andra personer kan vara 
ett stöd för barnet eller föräldrarna. Vid hedersrelaterat våld mot barn kan våldet utövas både 
av föräldrar men även av syskon eller släkten. Personer som inte är direkt aktiva kan ändå 
sanktionera våldet eller förtrycket, eller driva på föräldrarna. Den person som är utsatt är den 
som har störst koll på vilka som de är som har mest inflytande. Det kan då ställas frågor till den 
utsatta om vem/vilka de är som förtrycker och utövar våldet och vem/vilka som stödjer den 
utsatta.110 Vid hedersrelaterat våld kan det vara så att det helt saknas stöd i omgivningen, och 
de personer som eventuellt stödjer den våldsutsatta i sak kan ha svårt att ge denne stöd eftersom 
de då tar egna risker.111 I hedersrelaterade ärenden är det inte ovanligt att föräldrarna förnekar 
att det föreligger omsorgsbrister eller orimlig kontroll av flickan.112  

I ärenden rörande hedersrelaterat våld är det viktigt att socialtjänsten bedömer behoven av stöd 
och hjälp samt utreder risken för ytterligare våld. Personer som utsätts kan leva i väldigt hotfulla 

                                                
101 Prop. 2012/13:10. s. 55.  
102 11 kap. 2 § SoL.  
103 11 kap. 2 § 3 st. SoL.  
104 Prop. 2012/13:10. s. 62.  
105 Lundgren, Sunesson & Thunved (2018), Nya sociallagarna, s. 254.  
106 Prop. 2012/13:10. s. 62. 
107 Lundgren, Sunesson & Thunved (2018), Nya sociallagarna, s. 253.  
108 Socialstyrelsen (2013), Vänd dem inte ryggen, s. 38. 
109 Länsstyrelsen i Stockholms län. (2009) Riskbedömningar i ärenden med hedersrelaterat våld, s. 22. 
110 Socialstyrelsen (2013), Vänd dem inte ryggen, s. 38 f.  
111 A.a s. 37 f.  
112 Länsstyrelsen i Stockholms län (2009), Riskbedömningar i ärenden med hedersrelaterat våld, s. 24. 
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sammanhang och det går nödvändigtvis inte att finna något skydd inom familjen och risken för 
fortsatt våld ska inte underskattas. Bedömningen av denna risk bör göras flera gånger - en 
hotbild kan snabbt förändras. Att identifiera våld och bedöma behov av stöd och skydd i 
samband med våldsutsatthet kan vara komplicerat. Som ett komplement till socialtjänstens 
utredningsarbete finns standardiserade bedömningsmetoder. Dessa kan tillsammans med det 
traditionella beslutsunderlaget som samlas in i en utredning, göra det möjligt att identifiera 
problem, kartlägga risker och välja relevanta insatser. Två bedömningsmetoder som kan 
användas när det gäller risk för fortsatt våld är FREDA – farlighetsbedömning, vilket gäller 
våld av partner, f.d. partner eller andra anhöriga. När det gäller risk för att utsättas för 
hedersrelaterat våld finns instrumentet PATRIARK, en checklista som är framtagen för att 
användas inom exempelvis socialtjänst. PATRIARK består av två delar, den första delen 
handlar om riskfaktorer hos den eller dem som hotar och den andra delen behandlar 
sårbarhetsfaktorer hos den eller dem som hotas. 113  

I de fall socialtjänsten misstänker att det begåtts ett brott mot barn, kan de bryta sekretessen och 
göra en polisanmälan, om det bedöms vara för barnets bästa. Innan det sker ska det samrådas 
med polisen. En bedömning av detta måste göras i varje enskilt fall, och socialnämnden kan 
avstå från detta om det anses vara dåligt för barnet. Detta kan vara en svår avvägning att göra i 
hedersrelaterade ärenden, då flickan ofta är starkt emot en anmälan och kan återvända hem efter 
en sådan gjorts, samtidigt så kan en anmälan hjälpa flickan att bryta från sin destruktiva miljö 
och det kan förhoppningsvis leda till insikter i familjen.114 
 
Utredningen ska vara klar inom fyra månader, om det inte finns särskilda skäl att förlänga den115 
och avslutas alltid med att socialnämnden fattar ett beslut. Det kan vara ett beslut om att barnet 
och dess vårdnadshavare beviljas bistånd till insatser enligt 4 kap 1 § SoL eller ett beslut som 
utmynnar i att det inte blir några insatser från socialnämndens sida. En utredning kan också 
utmynna i att socialnämnden ansöker om vård enligt LVU hos förvaltningsrätten. 
Utgångspunkten är att socialnämnden i samråd med barnet och dess vårdnadshavare ska planera 
för insatser. Vissa insatser enligt SoL kan dock socialnämnden besluta om utan 
vårdnadshavares samtycke. Öppna insatser kan beslutas utan vårdnadshavares samtycke om 
barnet fyllt 15 år och det bedöms som lämpligt och barnet begär eller samtycker till insatsen. 
Socialnämnden kan inte besluta om bistånd enligt SoL i form av placering utanför hemmet utan 
samtycke av vårdnadshavare och av barnet själv om det fyllt 15 år. I dessa fall får det prövas 
om LVU kan tillämpas.116  
 
3.3 Lagen om vård av unga  
SoL bygger på frivillighet och i första hand ska alltid åtgärder ges frivilligt genom SoL. Utan 
samtycke från den enskilde, och vid insatser rörande unga, utan samtycke från deras 
vårdnadshavare, kan socialnämnden i allmänhet inte vidta några åtgärder med stöd av SoL. 
I vissa fall anses det nödvändigt att vidta åtgärder för att skydda en ung person utan samtycke, 
när dessa ingripanden får ske regleras i LVU.117 
 
 Av 1 § LVU framgår att det är en kompletterande lag till SoL.118 Syftet med lagen är att 
samhället ska kunna fullgöra sin skyldighet att tillgodose barns och ungas behov av vård och 
                                                
113 Socialstyrelsen (2013), Vänd dem inte ryggen, s. 40 f.  
114 Länsstyrelsen i Stockholms län (2009), Riskbedömningar i ärenden med hedersrelaterat våld, s. 20.  
115 11 kap. 2 § 2 st. SoL.  
116 Fahlberg & Larsson (2016), Socialtjänstlagarna, s. 185 f.  
117 A.a. s. 114. 
118 Fahlberg & Larsson (2016), Socialtjänstlagarna, s. 114.  
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behandling. På det sättet är LVU ett komplement till SoL i de situationer när frivilliga insatser 
inte kan ske eller inte kan anses som tillräckliga.119 
 
Tillämpningen av lagen är inte ovillkorligen knutet till om det finns ett formellt samtycke eller 
inte. Nämnden kan ha en grundad anledning att tro att föräldrarnas samtycke inte är allvarligt 
menat eller att det antas att den unge själv inte kommer att delta i den vård som denne förklarat 
sig införstådd med.120 Som en förutsättning för lagens tillämpning har det därför angetts att det 
kan antas att behövlig vård inte kan ges med den unges eget eller vårdnadshavares samtycke.121 
När en socialnämnd ansökt om ett tvångsomhändertagande enligt LVU fattas ett beslut av 
förvaltningsdomstol.122 Efter ett beslut om vård med stöd av LVU begränsas föräldrarnas 
bestämmanderätt i den mån som behövs för att vården ska kunna genomföras, men föräldrarna 
har kvar den rättsliga vårdnaden av barnet.123 Vid tillämpning av lagen bör en utgångspunkt 
vara att genom olika insatser i barnets hem samverka till att barnet ska kunna återvända dit. 
Men ibland kan det vara så att socialnämnden redan i början inser att en lång tids vård enligt 
LVU är nödvändig. Det kan vara så att det kan förutses att föräldrarna kommer sakna 
förutsättningar att ge barnet den vård som det behöver även i framtiden, då kan det vara bäst 
för barnet att en ny vårdnadshavare utses. Det kan också behövas om vård enligt LVU inte 
kunnat avslutas trots att nämnden gjort långvariga och omfattande insatser.124 
 
Vård med stöd av lagen kan ske i två huvudfall.125 Det ena är miljöfallen, dvs. situationer där 
det finns brister i den unges miljö eller hos de personer som ansvarar för den unges uppfostran 
och omsorg. De andra är beteendefall, där bristerna härleds till den unge själv.126 I miljöfallen 
kan lagen tillämpas tills den unge fyllt 18 år. Vid beteendefallen ska den också i första hand 
tillämpas på de som är under 18 år, men det finns en undantagsregel som säger att den kan 
tillämpas tills den unge fyllt 20 år om vård inom socialtjänsten bedöms lämpligare än annan 
vård med hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden.127 
 
3.4 Beredande av vård enligt 2 § LVU 
Miljöfallen regleras i 2 § LVU;  
 
”Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt 
utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk 
för att den unges hälsa eller utveckling skadas.” 
 
Bestämmelsen anger alltså de förutsättningar som kan leda till att den unge bereds vård på 
grund av förhållanden i hemmet. Det är dock inte förhållandena i sig som föranleder ett 
tvångsomhändertagande, utan det är de konsekvenser som dessa förhållanden kan medföra för 
barnets hälsa och utveckling både på kort och på lång sikt. Konsekvenserna måste bedömas 
från fall till fall med beaktande av att olika barn har olika behov och att dessa behov kan 
tillgodoses på olika sätt. Alla föräldrar behöver alltså inte tillgodose sina barns behov på samma 
sätt.128     
                                                
119 Prop. 1989/90:28, s. 38.  
120 Lundgren, Sunesson & Thunved (2018), Nya sociallagarna, s. 343.  
121 1 § 2 st. LVU. 
122 Leviner & Lundström (2017), Tvångsvård av barn och unga. Rättigheter, utmaningar och gränszoner, s. 21.  
123 Lundgren, Sunesson & Thunved (2018), Nya sociallagarna, s. 341. 
124 A.a. s. 344. 
125 Prop. 1989/90:28, s. 38.  
126 Fahlberg & Larsson (2016), Socialtjänstlagarna, s. 116.  
127 Lundgren, Sunesson & Thunved (2018), Nya sociallagarna, s. 348.  
128 SOSFS 1997:15, s. 23.  
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Det är inte möjligt att ge exempel på alla förhållanden och situationer som kan fordra en insats 
från socialnämnden. Behovet av insatser måste avgöras i varje enskilt fall genom en 
sammanvägning av det specifika barnets behov och dennes föräldrars och andra närståendes 
kapacitet att uppfylla detta behov. Socialstyrelsen understryker att det inte är t.ex. föräldrarnas 
missbruk i sig som ska bedömas utan effekterna av deras omsorgsförmåga i förhållande till det 
enskilda barnet. Ofta är det också så att det inte är en faktor i hemmiljön som föranleder en 
insats utan det är flera faktorer som inte var för sig kan utgöra skäl för ett ingripande, men som 
tillsammans uppfyller kriterierna för ett omhändertagande enligt LVU.129  
 
3.4.1 Fysisk och psykisk misshandel   
Med fysisk misshandel avses främst direkta angrepp på den unges kropp genom slag eller 
dylikt.130 En ringa grad av misshandel kan anses utgöra en påtaglig risk för den unges hälsa och 
utveckling om det inte fråga om enstaka oplanerad handling. En allvarligare misshandel torde 
leda till att den unge omhändertas för vård.131  Fysisk misshandel kan också innefatta att utsätta 
den unge för kyla, hetta eller hunger.132  
 
Att bedöma om någon utsätts för psykisk misshandel är mer komplicerat eftersom det är svårt 
att upptäcka och syns inte utåt på samma sätt som fysisk misshandel. Psykisk misshandel 
handlar inte om enskilda händelser, utan här är det istället fråga om att den unge utsätts för 
systematiska kränkningar, t.ex. genom att bli känslomässigt avvisat, eller hotas med att bli 
övergivet. Det är alltså fråga om ett förhållningssätt som kan leda till att barnet får svårt att 
utveckla en positiv självbild. Även våld mellan makarna/samborna i hemmet där barnet växer 
upp kan räknas in här, liksom att den ena partnern blir utsatt för kränkningar, hot eller våld i 
barnets åsyn. Även barn och unga som växer upp med hot från sin familj räknas in här, t.ex. 
flickor som växer upp i familjer med starkt patriarkala värderingar och vars utveckling hindras 
genom hot från i första hand manliga släktingar.133  
 
3.4.2 Otillbörligt utnyttjande  
Med otillbörligt utnyttjande avses i första hand att barnet utnyttjas sexuellt av någon av 
föräldrarna,134 att en eller båda föräldrarna låter någon annan utnyttja barnet,135 eller att barnet 
utnyttjas i pornografiskt syfte.136 Otillbörligt utnyttjande innefattar också när barnet tvingas 
utföra ansträngande kroppsarbete eller tvingas ta så stort självständigt ansvar för någon 
familjemedlem att det kan skada barnets hälsa och utveckling.137  
 
3.4.3 Brister i omsorgen  
Med brister i omsorgen avses situationer när barnet utsätts för vanvård. Det kan röra sig om att 
den materiella omsorgen av barnet brister så allvarligt att barnets hälsa äventyras, eller att 
tillsynen försummas så att barnet inte får det skydd som anses nödvändigt med hänsyn till 
dennes ålder. Även underlåtelse att se till att barnet får nödvändig medicinsk behandling eller 

                                                
129 SOSFS 1997:15, s. 23.  
130 Fahlberg & Larsson (2016), Socialtjänstlagarna, s. 116. 
131 Prop. 1989/90:28, s. 65.  
132 Fahlberg & Larsson (2016), Socialtjänstlagarna, s. 116. 
133 Prop. 2002/03:53, s. 82.  
134 Prop. 1989/90:28, s. 65. 
135 Singer (2012), Barnets bästa. Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s. 220.  
136 Prop. 1989/90:28, s. 65. 
137 Singer (2012), Barnets bästa. Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s. 220. 
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försummelse av barnets känslomässiga eller psykiska behov, t.ex. pågrund av psykisk sjukdom 
eller missbruk hos någon av föräldrarna, kan utgöra brister i omsorgen.138  
 
Det är ofta svårt att bedöma om det föreligger psykisk misshandel och/eller brister i 
omsorgen.139 Det kan vara då det handlar om barn som växer upp med missbrukande och 
psykiskt sjuka föräldrar eller föräldrar med en utvecklingsstörning. Men enligt regeringen är 
huvudsaken att de som utsätts för en påtaglig risk av sin hälsa eller utveckling får det stöd och 
skydd de behöver.140  
 
3.4.4 Annat förhållande i hemmet  
Utöver de ovannämnda faktorerna kan även andra ”miljöfall” uppstå. Dessa kan då falla under 
”annat förhållande i hemmet”. Det är främst fråga om missförhållanden i hemmet som orsakas 
av någon annan än vårdnadshavaren, exempelvis en sambo till vårdnadshavaren.141 Det kan 
även vara fall där en förälder inte knyter an till sitt barn eller där föräldern lever i en sjuklig 
symbios med barnet.142 
 
3.4.5 Påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas 
En förutsättning för att ingripa med tvångsvård är att något av de ovan beskrivna förhållandena 
innebär en påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling. Det ska kunna konstateras att 
risken för skada har en sådan inverkan på barnets hälsa eller utveckling att det finns ett tydligt 
vårdbehov.143 Det krävs att det föreligger en klar och konkret risk. Subjektiva antaganden om 
att den unge löper risk att skadas får inte läggas till grund för ett ingripande.144 En risk som är 
övergående eller mindre betydande är således inte tillräcklig.145 Denna bedömning sker utifrån 
omständigheterna i det enskilda fallet och kan vara väldigt komplicerad.146 Enligt Högsta 
förvaltningsdomstolen är utgångspunkten vid en prövning om det finns en påtaglig risk för 
skada, barnets aktuella situation och en närliggande eller klar förutsebar utveckling av denna. 
Hypotetiska resonemang om framtida händelser ska inte utgöra grund för ingripande.147 
Avsikten är att ett tvångsomhändertagande med stöd av lagen ska kunna göras innan den unge 
fått en konstaterbar skada.148 
 
Benämningen hälsa eller utveckling beskriver den unges fysiska eller psykiska hälsa och sociala 
utveckling. Det kan handla om brister i hemmiljön som gör att den unge riskerar att få sin 
fysiska hälsa skadad. Genom brister i hemmiljön kan även den unges utveckling i socialt 
hänseende skadas.149 Det kan även vara psykiska lidanden som den unge utsätts för genom 
föräldrarnas beteenden som en följd av deras missbruk eller psykiska tillstånd.150  
 !

                                                
138 Prop. 1989/90:28, s. 65. 
139 Singer (2012), Barnets bästa. Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s. 220.  
140 Prop. 2002/03:53, s. 82.  
141 Prop. 1989/90:28, s. 65. 
142 Lundgren, Sunesson & Thunved (2018), Nya sociallagarna, s. 352.  
143 Fahlberg & Larsson (2016), Socialtjänstlagarna, s. 116. 
144 Prop. 1989/90:28, s. 63.  
145 Fahlberg & Larsson (2016), Socialtjänstlagarna, s. 116. 
146 Singer (2012), Barnets bästa. Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s. 218.  
147 RÅ 2009 ref. 64.  
148 SOU 2007:77, s. 83.  
149 Lundgren, Sunesson & Thunved (2018), Nya sociallagarna, s. 351.  
150 SOU 2007:77, s. 82. 



 17 

3.4.6 Barnets bästa  
Prövning i ett mål som rör beredande av vård med stöd av LVU sker i flera steg. Socialtjänsten 
ska genom sin utredning ha visat att lagens rekvisit är uppfyllda. Det ska visas att en eller flera 
faktorer som hänför sig till den unges hemmiljö faktiskt föreligger och kan bevisas samt att det 
föreligger en påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling på grund av den/dessa faktorer. 
Det ska också visas att ett tillförlitligt samtycke till behövliga insatser inte kan erhållas. Om 
dessa rekvisit är uppfyllda ska det också prövas huruvida denna vård är förenlig med barnets 
bästa.151  
 
Vad som är bäst för den unge ska alltid vara avgörande vid beslut med stöd av LVU. Den unge 
har rätt att få ta del av information som rör denne och ska beredas möjlighet att framföra sina 
åsikter. Den som ska fatta beslut angående den unge har en skyldighet att i den mån det är 
möjligt klarlägga den unges inställning. Med hänsyn till den unges mognad och ålder ska 
dennes åsikter och vilja tillmätas betydelse.152 
 
Åtgärder som vidtas och beslut som fattas med stöd av lagen kan inte ha något annat syfte än 
att förbättra för barnet i fråga. Därför kan inga andra intressen således få ta över av vad som är 
bäst för barnet eller den unge. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall genom 
en bedömning av de individuella förhållandena. I denna bedömning ska det tas aktning till allt 
som gäller barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling, såväl kortsiktiga som 
långsiktiga effekter för barnet i den utsträckning som går. Objektivt sett är det ofta väldigt svårt 
att fastslå vad som är bäst för barnet, i sådana fall blir det till slut domstolen och socialnämndens 
uppfattning och bedömning som blir avgörande.153  
 
3.5 Omedelbart omhändertagande  
Socialnämnden måste ha möjlighet att göra ett snabbt ingripande om det är så att faran för den 
unge är akut. Ett snabbt ingripande kan även behövas om utredningen allvarligt skulle försvåras 
eller om den unge eller dennes föräldrar skulle försöka hindra att åtgärder vidtas. I dessa fall 
finns det möjlighet för nämnden med stöd av 6 § LVU att besluta om ett omedelbart 
omhändertagande om det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av LVU.  
 
I dessa fall krävs ett snabbt beslutsförfarande och därför behövs ett beslut om omedelbart 
omhändertagande inte fattas av nämnden i dess helhet eller av utskott. Ordföranden är alltid 
berättigad att ta sådana beslut. Den ansvariga nämnden kan även utse annan ledamot att fatta 
ett sådant beslut, således bör det vara möjligt att det alltid finns någon ledamot som är tillgänglig 
för att fatta sådana beslut. Vid nämndens nästa sammanträde ska beslutet anmälas, de kan då 
besluta att omhändertagandet ska upphöra (9 § 3 st. LVU). Finns det skäl för att upphäva 
beslutet tidigare än så kan ordföranden eller annan ledamot förordnad av nämnden besluta om 
detta.  
 
Beslutet om ett omedelbart omhändertagande ska underställas för prövning hos 
förvaltningsrätten (7 § LVU), så snart som möjligt, beslut och handlingarna ska vara 
förvaltningsrätten till handa senast inom en vecka. Omhändertagandet upphör om beslutet inte 
underställs förvaltningsrätten i tid. Förvaltningsrätten har som huvudregel en vecka på sig att 
pröva beslutet. Vägrar de att fastställa beslutet upphör omhändertagandet genast att gälla.154   

                                                
151 Leviner & Lundström (2017), Tvångsvård av barn och unga. Rättigheter, utmaningar och gränszoner, s. 28. 
152 Fahlberg & Larsson (2016), Socialtjänstlagarna, s. 114.  
153 Lundgren, Sunesson & Thunved (2018), Nya sociallagarna, s. 349.  
154 Fahlberg & Larsson (2016), Socialtjänstlagarna, s.122–124. 
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4. Tvångsomhändertagande till följd av hedersrelaterat 
våld och förtryck 
LVU är en skyddslagstiftning för barn och unga.155 Det handlar om att skydda barnet när det 
blir utsatt för olämplig behandling av sina föräldrar eller att föräldrarna inte ger barnet det skydd 
eller den vård barnet är i behov av.156 Barn och unga som lever med hedersförtryck och våld 
befinner sig i särskilt utsatta situationer157och där det ofta inte går att finna skydd inom den 
egna familjen eller släkten.158 Vid arbetet med dem som utsätts för hedersrelaterat våld och 
förtryck måste utgångspunkten vara att aldrig göra avkall på de utsattas rättigheter, oavsett hur 
komplicerade situationerna kan vara.159  
 
Hedersrelaterade ärenden kan vara både komplicerade och komplexa160 och att ta hand om 
dessa ärenden kan upplevas både dramatiskt och motsägelsefullt. Dels finns en stor oro för den 
utsatta och det åligger ett stort ansvar hos socialtjänsten, samtidigt som den utsatta och föräldrar 
kan uppge olika berättelser om situationen.161 Det kan också finnas en stark ambivalens hos de 
som utsätts, dels en vilja att vara kvar hos sin familj samtidigt som de vill lämna den.162 Det 
kan även vara så att föräldrarna ändrar sig, vid ett tillfälle kan de gå med på socialtjänstens 
insatser, men vid ett senare inte vilja ha någon kontakt alls. Personer i släkten eller den som 
anmält kan också komma med andra versioner om hur de upplever situationen. Detta kan 
således leda till ett invecklat arbete för socialtjänsten.163 
 
För att socialtjänsten ska kunna identifiera, hantera och genomföra rätt insatser till de som 
drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck krävs det stor kunskap om ämnet.164 
Grundläggande förutsättningar för att kunna identifiera och hjälpa personer i svåra situationer 
är att de som möter dessa individer vågar se, fråga, lyssna och kunna ta emot en berättelse. Det 
behövs kunskap om det hedersrelaterade våldets kollektiva uttryck och de professionella 
behöver förstå att rykten kan leda till allvarliga konsekvenser och att vissa som är utsatta, även 
kan utsätta andra för samma sak.165 I dessa ärenden är det också viktigt att socialtjänstens 
personal har förståelse för de särskilda hänsynstaganden som behövs tas, för att barnets säkerhet 
inte ska äventyras. De ska ha kunskap om vad som kännetecknar flickornas utsatthet och vad 
de kan bli för konsekvenser för flickorna om de agerar, eller inte agerar.166  
  
Det är socialtjänsten som genom sin utredning har ansvaret för att utreda omständigheterna som 
är avgörande för barnets vårdbehov167 och om en socialnämnd anser att det föreligger 
förutsättningar för ett tvångsomhändertagande enligt LVU görs en ansökan hos 

                                                
155 Singer (2012), Barnets bästa. Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s. 216.  
156 A.a s. 218.  
157 Socialstyrelsen (2013), Vänd dem inte ryggen, s. 10.  
158 Länsstyrelsen Östergötlands webbplats. 
http://www.hedersfortryck.se/yrkesverksamma/socialtjansten/utredning/ Hämtad 2018-04-06.  
159Socialstyrelsen (2013), Vänd dem inte ryggen, s. 9.  
160 A.a. s. 40.  
161 Länsstyrelsen i Stockholms län (2009), Riskbedömningar i ärenden med hedersrelaterat våld. s. 56.  
162 Socialstyrelsen (2013), Vänd dem inte ryggen, s. 30.  
163 Länsstyrelsen i Stockholms län (2009), Riskbedömningar i ärenden med hedersrelaterat våld. s. 56.  
164  Singer (2012), Barnets bästa. Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s. 260.  
165 Socialstyrelsen (2013), Vänd dem inte ryggen, s. 25.  
166 Länsstyrelsen i Stockholms län (2009), Riskbedömningar i ärenden med hedersrelaterat våld. s. 23.  
167 Schlytter (2004), Rätten att själv få välja, s. 69.  
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förvaltningsdomstol som fattar beslut om vården ska beredas.168 I mål rörande tvångsvård är 
muntlig förhandling huvudregel.169  
 
I förarbeten till LVU framgår att alla barn samma grundläggande behov, oavsett ursprung. 
Huruvida familjen och samhället tillgodoser dessa behov är det som kan skilja dem åt. Alla 
barn är i behov av omvårdnad och skydd. De behöver mötas med respekt samt känna sig 
omtyckta och delaktiga i en familje- och släktgemenskap. Beroende på kultur kan dessa behov 
tillgodoses på olika sätt. Ett omhändertagande kan inte tillåtas bara pågrund av att ett 
förhållande i ett barns hemmiljö i kulturellt eller religiöst hänseende avsevärt skiljer från de 
förhållanden som gäller i stort i Sverige. Det krävs att de förhållanden som råder utgör en 
påtaglig risk för barnets hälsa eller utveckling.170 Med begreppet påtaglig risk menas att det ska 
gå att konstatera att risken för skada har sådan inverkan på barnets hälsa och utveckling att det 
finns ett tydligt vårdbehov hos barnet, subjektiva antaganden om en sådan risk eller 
ovidkommande omständigheter t.ex. samhällsvärderingar eller inställning i trosfrågor, får inte 
läggas till grund för ett omhändertagande.171  
 
I ett mål i kammarrätten ansöks om vård om en flicka, där hon berättat om en sträng 
hederskultur i hemmet med begränsningar rörande bl.a. umgänge och fritidsaktiviteter, då 
hänvisar kammarrätten till det ovan anförda och konstaterar att bara att ett barn uppfostras i en 
hederskultur eller enligt en viss religion, inte kan innebära en grund för vård. Att flickans 
föräldrar satt upp stränga regler, b.la. hur hon ska klä sig och hur mycket tid hon ska ägna åt 
studier handlar i stor utsträckning om sådant som möjligtvis är att hänföra till en mycket sträng 
uppfostran men som inte per automatik kan anses medföra en påtaglig risk för skada för barnet. 
Att dessa förhållanden medför eller med någon rimlig grad av sannolikhet kommer medföra 
skada för flickan i fråga har inte framkommit i målet. Kammarrätten konstaterar sammantaget 
att det inte framkommit några konkreta omständigheter som talar för att flickans 
hemförhållanden är sådana att hennes hälsa och utveckling riskerar att skadas. Därmed finns 
inte förutsättningar för vård med stöd av 2 § LVU.172 Detta mål är något som förvaltningsrätten 
hänvisar till i andra fall, där de påpekar att utgångspunkten för om det finns förutsättningar för 
vård enligt 2 § LVU måste vara hur barnet påverkas av de angivna förhållandena snarare än 
själva förekomsten av dessa, att barn lever i en hederskultur är inte i sig tillräckligt för vård 
enligt 2 § LVU.173  
 
Hedersrelaterat våld och förtryck är inte rättsligt reglerat på så sätt att varken socialtjänsten eller 
domstolen behöver identifiera eller beskriva sakförhållandena som hedersrelaterade. Det blir 
således de sakförhållandena som motsvarar lagens rekvisit som blir relevanta.174 Enligt motiven 
till LVU kan en ringa grad av fysisk misshandel utgöra en påtaglig risk för den unges hälsa eller 
utveckling, och en misshandel av allvarligare art bör leda till att den unge omhändertas för 
vård.175 Detta gäller således även när våldet utgörs i en hederskontext.   
 
Rekvisitet psykisk misshandel är enligt förarbeten avsett att täcka situationer där barn och unga 
växer upp med hot från sin familj. Där nämns som exempel, flickor som växer upp i familjer 

                                                
168  Leviner & Lundström (2017), Tvångsvård av barn och unga. Rättigheter, utmaningar och gränszoner, s. 21.  
169  35 § LVU.  
170  Prop. 1989/90:28, s. 58 f.  
171 A.prop. s. 107.  
172 Kammarrätten i Jönköping mål nr 1806–16.  
173 Förvaltningsrätten mål nr 26818–16 & Förvaltningsrätten mål nr 7701–17.  
174 Schlytter & Linell (2008), Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext, s. 32.  
175 Prop. 1989/90:28, s. 65.  
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där det finns starkt patriarkala värderingar och där deras utveckling hindras genom hot från i 
första hand manliga släktingar.176 Psykisk misshandel handlar om att den unge blir utsatt för 
systematiska kränkningar och är fråga om ett förhållningssätt vilket kan leda till att barnet i 
fråga får svårt att utveckla en positiv självbild.177 I betänkandet Barn och ungas rätt till 
tvångsvård. Förslag till ny LVU föreslås även under rekvisitet psykisk misshandel att kontroll 
av flickan t.ex. att hon inte får följa med på klassresor, inte välja kläder själv eller inte idrotta, 
kan innebära ett hinder för hennes utveckling vilket kan motivera ett skyddsbehov.178 I detta 
betänkande nämns också att när unga utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck i hemmet så 
kan flera rekvisiten i 2 § LVU bli tillämpliga, vård kan beslutas genom rekvisiten fysisk och 
psykisk misshandel och brister i omsorgen.179 Om ett barn inte får sina psykiska och fysiska 
behov tillgodosedda kan det vara fråga om brister i omsorgen. Med psykisk omvårdnad avses 
bl.a. känslomässig trygghet och med fysisk b.la. att få mat och kunna ha en regelbunden och 
trygg livsföring. Att inte få umgås med jämnåriga, idrotta, delta på klassresor, bestämma vad 
man vill ha på sig kan medföra stora begränsningar i den unges liv, vilket sammantaget kan 
göra att det blir fråga om brister i omsorgen.180  
!
4.1 Barn- och tvångsäktenskap 
Hedersrelaterat våld och förtryck har en anknytning med barnäktenskap, tvångsäktenskap och 
att bli gift mot sin vilja.181 I sammanhang med starka hedersnormer ses äktenskapet som en 
angelägenhet för hela familjen och släkten och det är vanligt att det är föräldrarna eller släkten 
som väljer äktenskapspartner.182  Om ett barn blir hemsänd till sitt ursprungsland för att mot 
sin vilja ingå äktenskap, anser Socialstyrelsen att de bör kunna utgöra grund för vård enligt 2 § 
LVU, under rekvisitet ”annat förhållande i hemmet”.183 Det har funnits skäl att tillämpa LVU 
när barn eller unga har riskerat att bli bortgifta mot sin vilja. I ett fall från Kammarrätten där en 
flicka haft befogad rädsla för att pressas till äktenskap utomlands före arton års ålder, och där 
hennes rädsla varit så stor att hon övervägt att ta sitt liv, ansåg kammarrätten att hennes 
hemförhållanden var sådana att det fanns en påtaglig risk för att hennes utveckling och hälsa 
skulle skadas och bereddes vård enligt 2 § LVU.184 I ett annat fall från Kammarrätten uttalar 
rätten att en hemsituation som präglas av en hederskultur där ett barn riskerar att föras ut ur 
landet för äktenskap mot sin vilja eller på annat sätt riskerar att utsättas för oacceptabla 
bestraffningar är en sådan miljö som utgör en påtaglig risk för den unges utveckling och hälsa. 
Flickan i det fallet bereddes vård enligt 2 §, det fanns hög risk för hedersrelaterat våld, 
inbegripet bortgifte och tvångsgifte om ingen åtgärd vidtogs.185   
 
4.2 Könsstympning 
Könsstympning är en del av kontrollen av flickor och kvinnor, och har att göra med att männens 
och familjens heder beror på just kvinnors och flickors sexualitet.186 Med könsstympning avses 
de ingrepp som innefattar borttagande delvis eller helt av de externa genitalierna eller annan 

                                                
176 Prop. 2002/03:53, s. 82.  
177 Prop. 2002/03:53, s. 82.  
178 SOU 2015:71, s. 293.  
179 A.bet. s. 305.  
180 Schlytter (2004), Rätten att själv få välja, s. 66.  
181 Socialstyrelsen. (2013) Vänd dem inte ryggen, s. 22.  
182 Länsstyrelsen i Uppsala län. (2008) När man krockar, s. 36 f. 
183 SOSFS 1997:15, s. 30 f.  
184 Kammarrätten i Göteborg mål nr 4100–17.  
185 Kammarrätten i Sundsvall mål nr 2924–13. 
186 Länsstyrelsen Östergötlands webbplats. http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/konsstympning/ Hämtad 
2018-05-08.  
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skada på de kvinnliga könsdelarna av skäl som är kulturella eller icke-medicinska. Detta är en 
form av grov misshandel och övergrepp mot flickor och sker ofta med hedern som förklaring.  
Könsstympning är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och mot barns rättigheter187 och är 
förbjudet enligt svensk lag.188 När socialtjänsten genom anmälan eller på annat sätt får 
kännedom om att en sådan är planerad ska de informera familjen om att sådana ingrepp är 
förbjudna oavsett om de utförs i Sverige eller utomlands.189 Finns det inget annat sätt att skydda 
flickan och risken att könsstympning ska ske är överhängande anser Socialstyrelsen att LVU 
bör kunna tillämpas till dess att faran anses vara över.190 Det kan då fattas beslut om ett 
omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU. Det ska då tas ställning till om barnet behöver 
omedelbart skydd och om det är sannolikt att vård enligt LVU behövs i ett längre perspektiv, 
det bör också övervägas om det finns risk för att eventuella syskon riskerar att bli utsatta för 
könsstympning. Det finns även anledning för socialtjänsten att göra en utredning om en 
könsstympning redan har skett i ursprungslandet, innan familjen kom till Sverige, och 
föräldrarna motsätter sig medicinska åtgärder för att avhjälpa flickans besvär.191 Enligt motiven 
till LVU kan det utgöra brister i omsorgen att föräldrarna inte ser till att sitt barn får nödvändig 
medicinsk behandling.192  
 
4.3 Domstolarnas bedömning i hedersrelaterade LVU-mål !
Ett hedersrelaterat ärende har varit uppe för prövning hos Högsta förvaltningsdomstolen 
rörande vård med stöd av 2 § LVU. I detta mål har nämnden gjort gällande att en flicka vid 
upprepade tillfällen blivit utsatt för våld och andra kränkningar som otillbörligt utnyttjande och 
att detta haft sin grund i ett hedersrelaterat beteende från faderns sida. HFD framhåller att 
barnets berättelse ska väga tungt liksom barnets upplevelse av hemförhållandena. Får barnets 
uppgifter om missförhållanden stöd av utredningen i övrigt kan dessa uppgifter normalt läggas 
till grund för ett omhändertagande. Saknas utredning som ger stöd till barnets utsaga samtidigt 
som de nekas av föräldrarna måste de som har att pröva fråga om vård ta ställning till om 
uppgifterna i sig framstår som tillförlitliga. HFD finner att flickans berättelse om fysisk 
misshandel inte har tillräckligt stöd och angående den psykiska misshandeln är det klarlagt att 
fadern bl.a. uttryckt krav på att dottern ska genomgå gynekologisk undersökning för att 
undersöka om hon är oskuld, den påstådda psykiska misshandeln har dock inte konkretiserats 
eller underbyggts tillräckligt. Vad gäller otillbörligt utnyttjande menar HFD att utredningen inte 
visar att dotterns deltagande i sysslor haft en sådan omfattning att det är fråga om ett 
missförhållande i hemmet i den mening som avses i LVU. Nämnden anförde att oavsett hur det 
förehåller sig med missförhållanden i hemmet så föreligger en allvarlig relationsstörning mellan 
flickan och föräldrarna, som medför en påtaglig risk för hennes hälsa och utveckling. Det 
framgår av rättspraxis att en sådan störning kan medföra vård enligt LVU.193 Domstolen menar 
dock att det finns skäl att ifrågasätta om relationen mellan henne och modern är så dålig som 
dottern påstått och att ansökan inte kan bifallas på denna grund heller. Sammanfattningsvis 
kommer domstolen fram till att faderns kontrollerande beteende utgör en riskfaktor i LVU:s 
mening. Men det kan inte anses visat att det i målet föreligger en sådan risk som avses i LVU, 
dvs. en risk för att den ungas hälsa eller utveckling kommer att skadas som är påtaglig, konkret 
och avlägsen.194  
                                                
187 Länsstyrelsen Östergötland (2015), Våga se, s. 38.  
188 Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor 
189 Länsstyrelsen Östergötland (2015), Våga se, s. 40. 
190 SOSFS 1997:15, s. 25 f. 
191 Länsstyrelsen Östergötland (2015), Våga se, s. 40 f.  
192 Prop. 1989/90:28, s. 65. 
193 RÅ 1990 ref. 97 & HFD 2012 not. 31. 
194 HFD 2014 ref 46.  
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Högsta förvaltningsdomstolen avgjorde under 2017 två mål i vilka frågan varit om de uppgifter 
om missförhållanden i hemmet som lämnats av barnen har varit tillräckligt tillförlitliga för att 
läggas till grund för bedömningen av om förutsättningarna för vård enligt 2 § LVU är uppfyllda.  
Det uttalar att när barns uppgifter om missförhållandena samtidigt förnekas av föräldrarna, 
måste vid en bedömning barnets berättelse väga tungt och även barnets subjektiva upplevelse 
av hemförhållandena. Vid värderingen av ett barns uppgifter bör beaktas bl.a. i vilket eller vilka 
sammanhang samt på vilket sätt uppgifterna har lämnats, om berättelsen är sammanhängande 
och konsekvent, om berättelsen är tydlig och detaljrik, om uppgifterna vidhållits samt barnets 
ålder och mognad och dess förståelse för innebörden och konsekvenserna av att uppgifterna 
lämnas. Med hänsyn till lagstiftningens syfte måste även ett yngre barns uppgifter kunna 
tillmätas sådan betydelse att de ensamma kan ligga till grund för ett beslut om 
omhändertagande.195  
 
Det är inte ovanligt i hedersrelaterade ärenden att föräldrarna motsätter sig att det föreligger 
omsorgsbrister eller orimlig kontroll.196 I ett mål från kammarrätten då det ansökts om vård till 
en flicka på grund av psykisk misshandel och brister i omsorgen, där flickan i målet uppger att 
hon levt i en hederskultur och känt sig kontrollerad, förnekar vårdnadshavarna de påstådda 
missförhållandena och således blir flickans berättelse avgörande. Kammarrätten hänvisar till 
ovan anförda rättsfall och konstaterar att flickan vidhållit sina uppgifter, hon är snart 18 år och 
förstått konsekvenserna och innebörden av uppgifterna. Vissa omständigheter har inte 
beskrivits i detalj men rätten har lagt vikt vid att hon vidhållit uppgifterna under en lång tid och 
att hon känner en stark rädsla för att komma hem. Rätten bedömer att uppgifterna som flickan 
under en lång tid hållit fast vid tillsammans med den PATRIARK bedömning som gjorts tyder 
på att hon befinner sig i en hederskontext. Vårdnadshavarnas relation och förhållningssätt till 
flickan tillsammans med det som övrigt kommit fram i målet hindrar flickans utveckling. Enligt 
kammarrätten föreligger det såväl omsorgsbrister som psykisk misshandel, som medför en 
påtaglig risk för att skada hennes hälsa och utveckling.197  
 
Detta framkommer även i ytterligare ett fall, då nämnden i sin ansökan till förvaltningsrätten 
anger att flickan utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck vilket riskerar att påtagligt skada 
hennes hälsa. Flickan och hennes familj lever under traditionella hedersnormer vilket allvarligt 
begränsar henne, hon bestraffas och skam läggs om normerna inte följs och har utsatts för 
omfattande fysiskt och psykiskt våld.198 Detta förnekas av föräldrarna. I överklagan till 
kammarrätten menar rätten med hänvisning till HFD 2017 ref. 42 att flickan snart är 16 år 
gammal och det har tydligt framkommit att hon förstått konsekvenserna och innebörden av de 
uppgifter hon lämnat, men hon har vidhållit dessa och gett uttryck för rädsla över att behöva 
komma hem. Hon har inte närmare beskrivit tillfällen då hon blivit utsatt för psykisk eller fysisk 
misshandel hon har dock beskrivit hur ofta och på vilket sätt, och vilka skador hon fått, 
uppgifterna är allmänt hållna vilket ökar hennes trovärdighet. Kammarrätten framhåller också 
att de uppgifter som flickan lämnat tyder på att hon befunnit sig i en hederskontext, vilket ger 
ytterligare stöd för hennes berättelse. Rätten anser att det med tillräcklig grad får anses utrett 
att flickan utsatts för sådana missförhållanden som inneburit en påtaglig risk för att skada 
hennes hälsa och utveckling.199  
 

                                                
195 HFD 2017 ref. 42 & HFD mål nr. 5757–16.  
196 Länsstyrelsen i Stockholms län (2009), Riskbedömningar i ärenden med hedersrelaterat våld, s. 24. 
197 Kammarrätten i Stockholm mål nr 1026–18.   
198 Förvaltningsrätten i Göteborg mål nr 12243–17. 
199 Kammarrätten i Göteborg mål nr 112–18.   
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Det är inte heller ovanligt att flickorna i de hedersrelaterade ärendena tar tillbaka sina 
uppgifter.200 I ett mål där det ansökts om vård till en flicka på grund av att hon riskerar att 
utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck och att hon utsatts för upprepad psykisk och fysisk 
misshandel, kom uppgifterna från flickan själv och vid ett omedelbart omhändertagande tog 
hon tillbaka sina uppgifter. Frågan i målet blev då om de uppgifter hon först lämnat kunde ligga 
till grund för ett omhändertagande. Det ansåg rätten att det kunde och de menade att flickan 
tagit tillbaka sina uppgifter var ett uttryck för den hederskultur de ansåg att hon levde i, hon 
gjorde det som familjen förväntade sig av henne för att upprätthålla familjens heder. Flickan 
hade utsatts för fysisk och psykisk misshandel, den psykiska misshandeln hade bestått i kontroll 
och begränsningar i hennes livsföring och genom detta utsätts flickans hälsa och utveckling för 
påtaglig risk att skadas. Rätten anser också att i och med den hederskultur som råder i familjen 
att det finns en påtaglig risk för att hon kommer att utsättas för våld eller andra repressalier om 
hon återvänder hem och flickan bereddes vård enligt 2 §.201  
 
I hederskulturen ska bröderna kontrollera sina systrar och se de till att de inte får dåligt rykte, 
eller umgås med pojkar, vilket de ofta gör på order av sin far.202 I ett mål från kammarrätten 
rörande en flicka som utsatts för våld och kontroll av sina bröder där fadern inte satt gränser för 
sina söner och påstår att de inte finns hederskultur i familjen och inte ha sett det bröderna utsatt 
systern för, menar rätten att det flickan berättat om anses tillförlitligt och trovärdigt och att det 
pågrund av omsorgsbrister och annat förhållande i hemmet finns risk att flickans hälsa och 
utveckling skadas och omhändertas i enlighet med 2 § LVU.203  
!
4.4 Särskilt om pojkar  
Pojkar och unga mäns dubbla roller som både offer och potentiella förövare är en aspekt i 
hedersproblematiken som fått mindre uppmärksamhet.204 Det är inte många pojkar som med 
stöd av LVU omhändertas för att de själva utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, eller för 
att de kontrollerar deras närstående kvinnor.205  
 
I en aktstudie, vilken innefattade samtliga omhändertaganden i Stockholms stad under 2006 
enligt rekvisiten i 2 §206 och innefattade 28 ungdomar mellan 13–18 år, 17 flickor och 11 
pojkar,207 var de 2 av pojkarna och 9 av flickorna som kunde räknas till hederskategorin. Den 
ena pojken var själv utsatt för hedersrelaterade begränsningar och bestraffningar, den andra var 
utsatt för begränsningar och sanktioner för att han i sin tur ska kontrollera och bestraffa sin mor. 
De båda var utsatta för psykisk och fysisk misshandel och levde ett socialt isolerat liv.208 
Studien visade sammanfattningsvis att pojkar har dubbla roller i hederssammanhang och att det 
verkar som att dessa pojkar inte får det stöd som behövs. Det verkar också som att socialtjänsten 
inte ser ett tvångsomhändertagande av pojkar som utsätter sina närstående kvinnor för 
hedersrelaterade begränsningar och bestraffningar som en möjlig lösning för att skydda de 
utsatta och bryta en negativ utveckling hos pojkarna.209 4 av de 9 flickor som räknades till 

                                                
200 Länsstyrelsen i Stockholms län (2009), Riskbedömningar i ärenden med hedersrelaterat våld, s. 17.  
201 Förvaltningsrätten i Göteborg mål Nr 14532–17 (Kammarrätten i Göteborg mål nr 765–18 gjorde samma 
bedömning som förvaltningsrätten.) 
202 Schlytter & Rexvid (2016), Mäns heder. Att vara både offer och förövare, s. 29. 
203 Kammarrätten i Sundsvall mål nr 2394–17.  
204 Schlytter & Rexvid (2014), Pojkars villkor i hederskontexten: LVU:s blinda fläck, s. 379.  
205 Schlytter & Rexvid (2016), Mäns heder. Att vara både offer och förövare, s. 213.  
206 Schlytter, A et al (2009), Oskuld och heder, s. 104.  
207 A.a. s. 108 f.  
208 A.a. s. 148.  
209 A.a. s. 150.  
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hederskategorin kontrollerades av sina bröder, både i skolan, på fritiden och i hemmet. Denna 
studie visade sammanfattningsvis att pojkars roll i att kontrollera och misshandla närstående 
kvinnor inte främst framkommer i akterna som rör omhändertagande av pojkar utan i akter som 
rör omhändertagna flickor.210  
 
Enligt föräldrabalken 6 kap. 1 § har barn rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran och får 
inte utsättas för kränkande behandling eller kroppslig bestraffning och det är vårdnadshavarna 
som ska se till att dessa behov tillgodoses enligt föräldrabalken 6 kap. 3 §. Enligt förarbeten 
kan brister i omsorgen föreligga om tillsynen av barnet eftersätts så att det inte får det skydd 
som är nödvändigt med hänsyn till dennes ålder.211  Om föräldrarna inte klarar av att skydda ett 
barn mot ett annat barns handlingar kan den anses ansvarig enligt 2 § LVU.212 Detta kan vara 
fallet om en bror kontrollerar och misshandlar sin syster, då har både tillsynen av systern och 
brodern inte skötts och villkoren för ett omhändertagande av både systern och dennes bror kan 
då föreligga.213 Om ett omhändertagande av brodern ska kunna ske med stöd av 2 § pågrund av 
att han kontrollerar och misshandlar henne, måste detta vara en följd av vårdnadshavarens 
beteenden eller av personer som befinner sig i hemmet.214  
 
I betänkandet Barn och ungas rätt till tvångsvård. Förslag till ny LVU tas även upp att om en 
bror utsätter sin syster för fysisk och psykisk misshandel, kan åberopas som annat förhållande 
i hemmet.215 Annat förhållande i hemmet avser främst missförhållanden som orsakas av någon 
annan än vårdnadshavaren216, om brodern kanske styrs av andra i släkten som inte bor i hemmet 
och vårdnadshavaren inte förstår detta, beror missförhållandena på någon annan i hemmet, 
brodern, då kan systern omhändertas. Men om brodern och systern vistas hos släktingar där 
brodern kontrollerar sin syster kan vårdnadshavaren anses ansvarig, eftersom de ska se till att 
barnen inte vistas i en miljö som innebär en påtaglig risk att deras hälsa och utveckling skadas. 
Om personer som befinner sig utanför hemmet är de som utför kontrollen, vilket är vanligt i 
hederskontexter då kärnfamiljen oftast också innebär släkten och klanen, faller det utanför 
denna lags tillämpningsområden.217 
 
Om systern utsätts för misshandel eller kränkningar i hemmet av andra än brodern, är det även 
möjligt att omhänderta brodern som vittne till våld.218 Att växa upp i ett hem där det 
förekommer våld kan anses utgöra psykisk misshandel.219  
 
Att kontrollera sin syster utanför familjen är en belastning och kan innebära begränsningar i 
handlingsfriheten och kan få negativa konsekvenser för utövarens hälsa och utveckling.220 
Våldsförebyggande insatser såsom skydds-och stödåtgärder och attitydpåverkande insatser till 
pojkar som lever i en hederskontext är det något som det råder brist på, att omhänderta pojkar 
för att de utsätter deras närstående kvinnor för begränsningar och bestraffningar är det inte ofta 
socialtjänsten ser som en möjlig lösning för att skydda de våldsutsatta och bryta en negativ 

                                                
210 Schlytter & Rexvid (2016), Mäns heder. Att vara både offer och förövare, s. 214 f.  
211 Prop. 1989/90:28, s. 65.  
212 Schlytter & Rexvid (2014), Pojkars villkor i hederskontexten: LVU:s blinda fläck, s. 380.  
213 Schlytter & Rexvid (2016), Mäns heder. Att vara både offer och förövare, s. 215.  
214 Schlytter & Rexvid (2014), Pojkars villkor i hederskontexten: LVU:s blinda fläck, s. 393.  
215 SOU 2015:71, s. 298.  
216 Prop. 1989/90:28, s. 65. 
217 Schlytter & Rexvid (2016), Mäns heder. Att vara både offer och förövare, s. 215 f.  
218 Schlytter & Rexvid (2014), Pojkars villkor i hederskontexten: LVU:s blinda fläck, s. 393. 
219 SOU 2015:71, s. 293.  
220 A.bet. s. 308.  
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utveckling hos pojkarna. Genom olika former av insatser kan de både frigöra dem från att 
förtrycka och skydda dem från det hedersrelaterade våldet och förtrycket.221  
 
Samhället behöver gripa in om bröder utsätter sina systrar för kontroll och misshandel, både för 
att markera det är fel och för att förhindra dem att fortsätta. Det finns en möjlighet att göra detta 
genom LVU, även om det är en åtgärd som görs med tvång och mot pojkarnas vilja, är det en 
insats för att genomföra förändring, hindra honom från att förtrycka sin syster och som är bra 
för dem. Den insatsen kan i förlängningen innebära en frihet, både för hans syster och honom.222   
 
4.5 Kritik riktad mot hedersrelaterade ärendens hantering 
Socialstyrelsen har genom sin tillsynsverksamhet under åren riktat kritik mot flera kommuner 
när det gäller deras hantering av ärenden som rör hedersrelaterat våld. Vissa brister har varit av 
mer generell karaktär, såsom att det saknats struktur och helhetssyn och att det har funnits 
brister i bemötandet samt saknats ett barnperspektiv. Mer specifika brister har varit att det har 
saknats tydliga risk- och säkerhetsbedömningar kopplade till hedersproblematiken, 
socialtjänsten har inte tagit hänsyn till polisens bedömning om en hög risk för våld och 
personalen har för lite kunskap om denna typ av våld, hur den tar sig uttryck och hur den bör 
utredas. Således får inte alltid de som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck det stöd och 
den hjälp som behövs och som de har rätt till.223  
 
Det finns även en risk för att kategorisera och generalisera människor när man pratar om 
hedersrelaterat våld och förtryck. Alltså att människor med ett visst ursprung tillerkänns samma 
sätt att se på b.la.  uppfostran och sexualitet. Att inte synliggöra det hedersrelaterade våldet är 
dock ett lika stort problem. När man möter unga som utsatts för hedersrelaterat våld är det 
viktigt se deras specifika behov och med utgångspunkt i varje människas mänskliga rättigheter. 
Professionella får inte hindras av en eventuell rädsla att stigmatisera, från att ta tillräcklig 
hänsyn till en individs utsatthet för t.ex. hedersrelaterat våld och förtryck. 224  
 
När socialtjänsten handlägger hedersrelaterade ärenden kan de vara osäkra på vad som bör 
göras och hur det ska göras och vilka risker det finns att agera för starkt eller för svagt. När 
ärenden stämplas som hedersrelaterat våld och förtryck signalerar det att det finns en risk för 
att en ung person är utsatt för allvarlig fara för hälsa och utveckling, men det finns också en 
risk för att ärendet har bedrivits fram genom en stereotyp och eventuellt rasistisk uppfattning. 
Vilket kan leda till felaktiga bedömningar och osäkerhet i handläggningen.225  
 
I Socialstyrelsens utbildningsmaterial Vänd dem inte ryggen hänvisas till en rapport från 
Socialstyrelsen där det beskrivs att flera aktörer anser att: 
 
”Det finns tendenser att professionella inom olika myndigheter som möter barn och unga som 
är utsatta eller befaras vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck inte ser, alternativt 
bagatelliserar, våld och förtrycket. I vissa fall uteblir stöd och hjälp pga. inställningen att det 
kan vara farligare för den utsatta att myndigheter ”lägger sig i” än att de inte agerar, dvs. att 
denna typ av problematik särbehandlas på så sätt att man inte tar ansvar för de utsatta.”226  
 
                                                
221 SOU 2015:55, s. 90.  
222 Schlytter & Rexvid (2016), Mäns heder. Att vara både offer och förövare, s. 243.  
223 Socialstyrelsen (2013), Vänd dem inte ryggen, s. 9.  
224 A.a s. 25 f.  
225 Baianstovu (2017), Heder. Hedersrelaterat våld, förtryck och socialt arbete, s. 31 f.  
226 A.a s. 25 f.  
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I betänkandet Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap227 skriver de att i 
diskussionen kring tvångsäktenskap, barnäktenskap och hedersrelaterat våld och förtryck ofta 
uttrycks en rädsla för att det uppkommer ett ”vi och dom-tänkande” och att rasistiska och 
främlingsfientliga ideologier får näring när vissa grupper pekas ut för att de anses stå för 
negativa beteenden och uppfattningar. De framhåller att en lagstiftning mot tvångsäktenskap 
och barnäktenskap är för att skydda utsatta personer, inte för att angripa vissa grupper, dessa 
skydd värnar om lika mänskliga rättigheter för alla och är oberoende av vilken grupp den 
enskilda tillhör. En rädsla för främlingsfientlighet kan inte leda till att samhället inte tar 
tillräcklig hänsyn till individens utsatthet. Det kan inte accepteras att barn från minoriteter 
vägras det skydd som anses självklart för barn som tillhör det svenska majoritetssamhället.  
Människor, grupper och kulturer är förtjänta av en grundläggande respekt även om deras 
traditioner och synsätt innefattar värderingar som är främmande för majoriteten i landet, denna 
respekt kan dock aldrig innebära att det görs avsteg från fundamentala mänskliga fri- och 
rättigheter.228  
 
I Länsstyrelsens Östergötlands, som sedan 2005 haft nationella regeringsuppdrag vars syfte har 
varit att motverka hedersrelaterat våld och förtryck,229 årsrapport från 2017 skrivs de att ett liv 
fritt från våld och förtryck är en rättighetsfråga och att de i Sverige finns lagar som tydligt visar 
vad barn och unga ska ha rätt till och skyddas från. Trots detta får de vetskap om många ärenden 
där myndigheter inte lyckas tillhandahålla detta stöd och skydd. Bland annat ärenden där barn 
och unga förs ut ur landet mot sin vilja, trots att det till myndigheter uppvisat oro att de kan 
föras ut ur landet och riskera tvångsäktenskap. De skriver att nu krävs det att alla myndigheter 
tar det ansvar som åligger dem. Detta för att hindra alla former av hedersrelaterat våld och 
förtryck och för att de som redan utsätts ska ges de stöd och skydd de har rätt till.230  
  

                                                
227 SOU 2012:35. 
228 SOU 2012:35, s. 27.  
229 Länsstyrelsen Östergötland (2018), Årsrapport 2017, s. 5.  
230 A.a. s. 2.  
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5. Slutsats  
Alla barn har rätt att växa upp under goda och trygga förhållanden. I första hand är det barnets 
föräldrar som ska se till att barnets behov tillgodoses, gör de inte det har samhället en skyldighet 
att ställa upp med stöd och hjälp. I enlighet med socialtjänstlagen har socialtjänsten ett ansvar 
att se till att barn som far illa får det skydd, stöd, och den vård som de är i behov av. Detta ska 
i första hand ske genom frivilliga insatser. Detta blir dock sällan aktuellt i hedersrelaterade 
ärenden. I dessa fall ges det typiskt sett inget samtycke eftersom föräldrarna ofta förnekar att 
det föreligger våld eller orimlig kontroll. Det kan också vara så att ett eventuellt samtycke inte 
ses som tillförlitligt. Då blir möjligheten att ingripa med tvång mycket viktigt. 
 
Undersökningen visar att det är många barn som utsätts för våld, kontroll och hot i hederns 
namn och som b.la. inte själva får välja vem de ska gifta sig med. För att stödja, hjälpa och 
skydda de som utsätts för det hedersrelaterade våldet och förtrycket krävs det stor kunskap om 
dessa problem och vad de innebär för de som utsätts. 
 
I föreliggande uppsats har förutsättningarna för att tvångsomhänderta barn och unga som blir 
utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld i sin hemmiljö utretts. Undersökningen visar att 
pojkar och flickor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck kan tvångsomhändertas med 
stöd av 2 § LVU – situationen inryms främst under rekvisiten fysisk och psykisk misshandel, 
brister i omsorgen och annat förhållande i hemmet då det kan anses utgöra ett allvarligt 
missförhållande i deras hem. Om det går att bevisa att de unga blivit utsatta för t.ex. hot eller 
våld och om det finns en påtaglig risk för att deras hälsa och utveckling skadas, har de rätt att 
få stöd och skydd i enlighet med bestämmelsen. Vad som däremot faller utanför detta lagrums 
tillämpningsområde är när släktingar utanför hemmet är de som utövar den hedersrelaterade 
kontrollen mot barnen. I hederskontexten är det vanligt att kärnfamiljen är en del av ett större 
sammanhang och inte bara består av den nära familjen utan även av övriga släktingar. Detta 
kollektiv är beroende av vilket rykte de har och om det är någon som inte följer deras 
hedersrelaterade värderingar måste hela kollektivet se till att denna person blir tillrättavisad. 
Detta innebär att 2 § LVU inte till fullo tillgodoser den situation som barn i familjer med 
hedersnormer ofta lever i.  
 
Det finns möjlighet att omhänderta pojkar pågrund av deras roll som förövare, dvs. att de 
utsätter sina närstående kvinnor för våld och förtryck. Denna möjlighet är dock något som inte 
tillvaratagits i större utsträckning. Detta är problematiskt. Pojkarna fostras in i dessa miljöer 
och kan ha svårt att frigöra sig och om inte de som utövar förtrycket får en möjlighet att komma 
bort och bryta med sina värderingar och normer, kvarstår problemet. Att tvingas kontrollera 
sina systrar både hemma, på fritiden och i skolan blir inte bara en begränsning i flickornas frihet 
utan även i pojkarnas. Att tvångsomhänderta dessa pojkar bör göras, som en möjlighet till 
förändring samt för att få dem att sluta förtrycka deras närstående kvinnor och i längden för att 
uppnå en större frihet för både dem och deras närstående kvinnor.   
 
Det finns således möjlighet att omhänderta unga som utsätts för hedersrelaterat våld och 
förtryck i hemmet. Trots detta finns det fall där barn och unga signalerat sin oro till 
myndigheterna men ändå inte beretts skydd och istället t.ex. skickats utomlands för att bli gifta 
mot sin vilja.231 För att kunna ge rätt skydd är det viktigt att de som hanterar dessa typer av 
ärenden har tillräcklig kunskap om dessa frågor och vet vilka särskilda hänsynstaganden som 
måste tas för att garantera att barnets rättigheter inte kränks. Rädsla för stigmatisering får vidare 
inte leda till att individer förvägras sina mänskliga rättigheter och att hedersrelaterat våld och 
                                                
231 Se avsnitt 4.3.  
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förtryck osynliggörs. I arbetet med de som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat 
våld och förtryck måste den enskilda personens situation alltid vara i fokus och utgångspunkten 
måste vara mänskliga rättigheter för alla. Alla barn ska behandlas med respekt och ha möjlighet 
att växa upp som fria individer.  
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