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1 Inledning  

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin 

person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande 

behandling.
1
 

 1.1 Introduktion 

Ett av samhällets intressen är att alla människor ska växa upp till väl fungerande 

individer med de sunda värderingar som präglar det svenska samhället. Alla barn 

och unga som riskerar att utsättas för osunda uppväxtförhållanden ska ges skydd 

av samhället. En särskild grupp människor som lever i det svenska samhället 

lever efter hedersnormer i en hederskultur vilken krockar med vad som är 

accepterat i det svenska samhället.
2
 En sådan hederskultur är inte förenlig med de 

mänskliga rättigheterna eller med svensk lagstiftning och Sverige har därför 

förbundit sig att genom särskilda åtgärder motverka hedersrelaterat våld och 

förtryck.
3
 I vissa fall måste myndigheterna gå in med tvångsinsatser i form av 

omhändertagande av barn och unga, exempelvis när ett barn blir hårt kontrollerat 

av sin familj. Finns det tillräckliga möjligheter att ge dessa barn ett gott skydd 

och hur kan myndigheterna få kännedom om vilka barn som lever under 

hedersförtryck och hedersvåld? 

Ämnet är i allra högsta grad aktuellt vilket en färsk undersökning, publicerad 

mars 2016, kan visa.
4
 I studien har 1100 ungdomar med icke-svensk bakgrund i 

åldern 12-18 år bosatta i Stockholms förorter tillfrågats bland annat om sin 

                                              

1
 6:1 föräldrabalken. 

2
 Länsstyrelsen i Stockholms län, Riskbedömningar i ärenden med hedersrelaterat våld, s 15. 

3
 NCK, Hedersrelaterat våld och förtryck, s 10ff. 

4
 Studien utförd av den ideella föreningen Varken hora eller kuvad. www.varkenhoraellerkuvad.se/wp-

content/uploads/2016/03/VARKEHORAELLERKUVAD.ELVAHUNDRA.RAPPORT.pdf 
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upplevelse av frihet och graden av kontroll hemifrån. Av studien framgår att 82 

procent av de tillfrågade flickorna anser att de är hårt kontrollerade av sina 

föräldrar.
5
 Ännu fler, 83 procent av flickorna, svarar att de inte får ha 

killkompisar utan endast får umgås med andra flickor.
6
 Att så många unga flickor 

känner sig begränsade och hårt kontrollerade visar på vilket oerhört stort problem 

som faktiskt råder. Även ungdomsstyrelsens rapport från 2009 Gift mot sin vilja 

visar på oroväckande siffror om hur många unga som lever med hedersnormer.
7
 

Enligt rapporten oroar sig 70 000 unga i åldern 16-25 år för att de inte själva ska 

få välja vem de vill gifta sig med.
8
 Arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap 

är kopplade till hedersrelaterade normer och traditioner och ofta en anledning till 

kontroll.
9
 Till skillnad mot en normal föräldrakontroll så sträcker sig den 

hedersrelaterade kontrollen betydligt längre. Något som medför att det inte längre 

rör sig om en kontroll som är för barnets bästa, utan en kontroll som innebär 

sådana omfattande begränsningar att flickan bland annat inte har någon egen 

fritid och inte får medverka på alla lektioner i skolan.  Det handlar om 

oacceptabla hemförhållanden och det kan utgöra brister i omsorgen alternativt 

psykisk misshandel med alltför långtgående inskränkningar av ett barns frihet 

och möjlighet till personlig utveckling.
10

 Sådan kontroll är inte för barnets bästa 

utan strider mot mänskliga rättigheter. 

Samhällets möjligheter att tvångsomhänderta barn och unga är en känslig fråga, 

det är en långtgående åtgärd att skilja ett barn från sin familj och det är av 

yttersta vikt att barnets rättssäkerhet tillgodoses.  

                                              

5
 A a s 43.  

6
 A a s 29.  

7
 Ungdomsstyrelsen, Gift mot sin vilja, Fritze, 2009. 

8
 A a s 307. 

9
 A a s 306ff. 

10
 Schlytter, Hedersrelaterade traditioner i en svensk kontext, s 75f. 
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Tvångsomhändertagande kan ske med stöd av lag (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, hädanefter förkortad LVU, på grund av brister i 

hemmiljön (2§ LVU) och på grund av barnets eget beteende (3§ LVU). 

  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka möjligheter som finns enligt 

LVU att tvångsomhänderta barn som lever under hedersförtryck och hedersvåld. 

Det undersöks hur väl dagens lagstiftning kan tillämpas på hederssituationerna 

och om finns det situationer som inte täcks. Undersökningen utmynnar i en 

diskussion angående huruvida lagstiftningen behöver förstärkas till skydd för 

barnet eller ej. Utgångspunkten med denna framställning är att barnets bästa 

alltid ska vara i fokus.   

För att uppnå syftet behöver bland annat dessa frågeställningar besvaras: 

 Vilka är förutsättningar för ett ingripande enligt LVU? 

 Vad menas med hederskultur, hedersförtryck och hedersvåld? 

 Hur kan vi avgöra vad som är barnets bästa? 

 

1.3 Avgränsning 

Av uppsatsens syfte framgår att uppsatsen är avgränsad till att behandla problem 

hänförliga till hederskultur. Tvångsomhändertaganden på annan grund än denna 

är således inte föremål för analys i denna framställning. Fokus ligger främst på 

flickors utsatthet eftersom det är flickorna som vanligen är utsatta för de mest 

omfattande begränsningarna och kontrollen. Pojkars dubbla roll som både offer 
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och förövare behandlas under avsnitt 5.5. En naturlig avgränsning avseende den 

unges ålder sker vid 21 år eftersom LVU är tillämplig tills den unge fyller 21 år. 

 

1.4 Metod, material och tillvägagångssätt 

För att utreda vad som är gällande rätt studerades lagtext, förarbeten, praxis och 

doktrin. För att undersöka vad som menas med hederskultur, hedersförtryck och 

hedersvåld studerades litteraturen som finns på området. Då praxis från Högsta 

Förvaltningsdomstolen är synnerligen begränsad har även rättsfall från 

kammarrätten använts som material.  

 

1.5 Disposition 

Inledningsvis följer ett avsnitt som syftar till att förklara vad hederskultur 

innebär. Sedan följer ett deskriptivt avsnitt som redogör för lagen om vård av 

barn och unga vilket syftar till att beskriva gällande rätt. Därefter följer ett avsnitt 

om barnets bästa där det utreds dels vad som menas med principen om barnets 

bästa, dels diskuterar vad som kan antas vara barnets bästa i olika situationer.  I 

nästföljande avsnitt analyseras lag, förarbeten och rättsfall ur ett de lege ferenda-

perspektiv. Slutligen följer ett avslutande avsnitt där utredningens slutsatser 

sammanfattas. 
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2 Hederskultur 

”Har man ett vackert fruktträd i sin trädgård och en av grenarna angrips av 

insekter så att frukten ruttnar, då måste man avlägsna den sjuka grenen för att 

trädet ska överleva”.
11

 

2.1 Inledning 

Hederskultur och hedersmord är begrepp vi alla känner igen från tidningarnas 

rubriker. Mordet på Fadime Sahindal i Uppsala 2002 fick stor medial 

uppmärksamhet, särskilt stor eftersom Fadime åren innan hon mördades framträtt 

i media och hållit ett tal i riksdagens lokaler där hon berättat om sin utsatta 

livssituation och hur hederskulturen fungerar. Det verkar som att denna händelse 

är en av de främsta anledningarna till att politiker och samhället i övrigt fick upp 

ögonen för hedersproblematiken och började inse att något måste göras för att 

motverka hederskulturens våld och förtryck.
12

  

Hederskulturen är utbredd över världen och inte kopplad till en specifik 

religion.
13

 Sverige har dock traditionellt sett inte någon hederskultur i den 

bemärkelsen som avses i denna uppsats. Det är viktigt att samhället inte blundar 

för den hedersrelaterade problematiken utan istället arbetar för att motverka den, 

i annat fall sviker samhället tusentals barn och unga samt fråntar dem sina 

grundläggande rättigheter.     

                                              

11
 En man som försvarade mordet på Fadime förklarade sin syn på heder genom att jämföra familjen med 

ett träd. Se Heder och samvete, s 19. 

12
 NCK, Hedersrelaterat våld och förtryck, s 7f. 

13
 A a s 40. 
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Detta avsnitt utreder vad innebörden av hederskultur är, diskuterar åtgärder 

menade att motverka hederskultur samt undersöker vilken lagstiftning som är 

särskilt inriktad mot att motverka hederskultur. 

 

2.2 Begrepp 

2.2.1 Heder och hederskultur 

Heder och hederskultur är omdebatterade begrepp och vissa kritiker menar att det 

inte existerar någon hederskultur över huvud taget. Flickor som lever i en 

hederskultur kan dock vittna om hur föreställningen att upprätthålla familjens 

heder påverkar hela deras liv och gör dem till förtryckta fångar i familjens 

traditionella värderingar. 

Inom forskningen råder ingen enighet om begreppet heder.
14

 Det saknas en 

vedertagen definition av hur begreppet ska förstås och det saknas även kunskap 

om hur vanligt det är med hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige.
15

  

En hederskultur kännetecknas av ett patriarkalt system där män är överordnade 

kvinnor och där männens heder beror på kvinnornas beteende. Familjens kvinnor 

kontrolleras av männen i familjens omgivning, det kan röra sig om pappan, 

bröder, kusiner, farbröder, än mer avlägsna släktingar och även vänner till 

                                              

14
 Nationellt centrum för kvinnofrid, 28/4 2016. 

www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Hedersrelaterat_vald_och_fortryck/Begreppet

+heder/  

15
Nationellt centrum för kvinnofrid., 28/4 2016. 

www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Hedersrelaterat_vald_och_fortryck/Begreppet

+heder/  

http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Hedersrelaterat_vald_och_fortryck/Begreppet+heder/
http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Hedersrelaterat_vald_och_fortryck/Begreppet+heder/
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familjen, och blir därmed utsatta för ett förtryck och kan även bli utsatta för 

fysiskt våld om de inte håller sig inom de uppsatta gränserna.
16

  

Unni Wikan är professor i socialantropologi vid universitet i Oslo och är en av de 

personer som forskat mest om heder i Norden. I boken En fråga om heder 

analyserar hon begreppet heder och menar att nordbor inte får samma 

associationer när de hör begreppet heder som personer uppvuxna mer 

hedersnormer får. För Pela
17

 och Fadime var ordet heder konkret och klart 

definierbart. Wikan menar att det är just detta, deras definition av begreppet 

heder vi måste få grepp om.
18

  

Mot bakgrund av den politiska debatten rörande hedersvåld och medias 

uppmärksammande tror jag att samhället nu, 13 år efter att Wikans bok 

publicerades, har ganska god kännedom om vad begreppet innebär, även om 

begreppet är svårt att definiera. Vid tiden för mordet på Fadime hade samhället 

inte alls samma kännedom om heder som vi har idag. Det innebar att 

socialtjänsten, skolan och polisen inte alls förstod vad det handlade om. Idag 

finns utarbetade riktlinjer att arbeta efter, men det är inte tillräckligt. Berättelser 

från barn och unga utsatta för hedersvåld visar att hedersproblematiken 

förminskas och ignoreras av berörd personal.
19

     

                                              

16
 Wikan, En fråga om heder, s 57ff. 

17
 Pela Atroshi bodde i Farsta och mördades av sina farbröder under ett besök i irakiska Kurdistan. 

Motivet ska ha varit att återupprätta familjens heder. Hennes pappa har tagit på sig mordet men är inte 

dömd för det, något som farbröderna är. Se gapf.se/glom-aldrig-pela-atroshi 

18
 Wikan, En fråga om heder, s 63f. 

19
 Darj, Nathorst-Böös, HBT och heder, s 173ff. 
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Författarna till boken Heder och samvete tar även de upp associationer till ordet 

heder.
20

 I normala fall är heder ett positivt begrepp som handlar om att vara 

hygglig och göra rätt för sig, det är inget begrepp som lämpar sig för att beskriva 

övergrepp och kriminalitet.
21

 I detta sammanhang bidrar hedern till ett 

strukturellt förtryck, en brottslighet som drivs av ett hederstänk.
22

 I 

hederskulturen är det viktigt att kontrollera flickors och kvinnors sexualitet, hur 

de klär sig och hur de beter sig, och genom att bestraffa kvinnor som inte följer 

reglerna kan hedern upprätthållas.
23

  

I hederskulturen står alltid familjens intressen över individens och en individs 

uppförande påverkar hela familjens rykte.
24

 Heder är en föreställning om att 

familjens goda namn är beroende av att ingen får höra något dåligt rykte om dem. 

När dottern lämnas över till brudgummen måste hon vara oskuld och orörd.
25

  

Om barnen, särskilt döttrarna, inte har betett sig enligt familjens regler förlorar 

familjen sin heder och då vill ingen befatta sig med familjen, för att upprätthålla 

familjens rykte och heder krävs således en stark kontroll över barnen.
26

 

Arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap är vanligt i hederskulturella 

sammanhang och för att kunna gifta bort sin dotter krävs att familjen har hedern i 

behåll.
27

 

                                              

20
 Grutzky och Åberg. 

21
 Grutzky, Åberg, Heder och samvete, s 27.  

22
 A a s 27. 

23
 A a s 28. 

24
 A a s 28. 

25
 A a s 39. 

26
 Darj, Nathorst-Böös, HBT och heder, s 52. 

27
 SOU 2008:41 s 191ff. 
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Vissa definitioner av heder och hedersvåld har utformats. Exempelvis definieras 

begreppet heder av FN på följande vis: 

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

dictated by traditional family ideology. Thus adultery, premarital relationships 

(which may or may not include sexual relations), rape and falling in love with an 

‘inappropriate’ person may constitute violations of family honour”.
28

 

 

2.2.2 Hedersvåld och förtryck 

En ytterligare definition på hedersrelaterat våld återfinns i Åklagarmyndighetens 

handbok för hedersrelaterat våld, där en definition utifrån ett 

rättsväsendeperspektiv utarbetats som lyder enligt följande:  

”Hedersrelaterat våld är brott riktade mot någon – ofta en släkting – som, enligt 

gärningsmannens och övriga släktens eller gruppens uppfattning, riskerar att 

vanära eller har vanärat gärningsmannens, släktens eller gruppens heder, i syfte 

att förhindra att hedern skadas eller förloras alternativt för att reparera eller 

återställa den skadade eller förlorade hedern." 

Hedersvåld sker kollektivt, både kontrollen av en individ och det fysiska våldet 

är en angelägenhet för hela släkten och hedersbrotten är inget som sker på impuls 

utan de är planlagda, förberedda och överlagda.
29

 Det är ett kollektivt utfört våld 

som normaliseras och legitimeras med hänvisning till familjens rykte och 

                                              

28
 FN, Ekonomiska och sociala rådet, 1999. 

29
 Grutzky, Åberg, Heder och samvete, s 28. 
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heder.
30

 Normaliseringsprocessen leder till att många av de utsatta personerna 

inte gör motstånd utan finner sig i reglerna och även kanske delar familjens 

värderingar. I boken HBT och heder framgår det av de intervjuade personernas 

berättelser att våldet normaliseras även av yrkesverksamma. En flicka blev utsatt 

för hot och kontroll hemifrån. Hon flydde hemifrån för att söka skydd hos 

socialtjänsten men fick där svaret att socialtjänsten inte kunde hjälpa henne 

såvida hon inte blivit fysiskt misshandlad.
31

   

Våldet och förtrycket kan vara både fysiskt, psykiskt och sexuellt. Kontrollen 

över familjens unga kvinnor kan till exempel innebära att kvinnan inte får klä sig 

eller sminka sig som hon vill, att hennes mobil och dator kontrolleras, att hon 

måste komma hem direkt efter skolan och får inte ta del utav någon 

fritidsaktivitet, att hon förbjuds att umgås med pojkar och män samt att kvinnan 

hotas av utfrysning om hon inte följer reglerna.
32

  

 

2.3 Varför hedersvåld måste särskiljas från annat våld mot kvinnor 

Det finns vissa debattörer, politiker och forskare som inte anser att det 

hedersrelaterade våldet skiljer sig från annat våld och därför inte ska ses som 

något speciellt och avvikande.
33

 Majoriteten anser dock att det finns stora 

skillnader och att hedersvåldet måste särskiljas för att arbetet mot detta våld ska 

bli effektivare och för att barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld och 

förtryck ska få ett adekvat skydd och rätt vård, något som kan visas av regeringen 

                                              

30
 Darj, Nathorst-Böös, HBT och heder, s 117ff. 

31
 A a s 136.  

32
 Brå rapport 2012:1 s 20 ff.  

33
 Grutzky, Åberg, Heder och samvete, s 28. 
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Reinfeldts särskilda insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck.
34

 Här tas 

några anledningar upp till varför det är viktigt att man särskiljer hedersrelaterat 

våld från ”vanligt familjevåld” och inte sorterar in hedervåldet under rubriken 

mäns våld mot kvinnor.  

Problemet med hedersrelaterat våld och förtryck bottnar i en specifik 

hedersideologi och drabbar inte enbart kvinnor och kan därför inte förstås som ett 

problem av karaktären strukturellt våld mot kvinnor eller globaliserat 

kvinnoförtryck.
35

 HBT-personer drabbas hårt av hederskulturen då deras 

läggning inte är accepterad av kollektivet utan ses som en sjukdom, valet står 

ofta mellan att leva dubbelliv eller att förskjutas av sin familj.
36

 Inom 

hederskulturen har pojkar dubbla rollen och verkar som både offer och 

förövare.
37

  

Vad som gör hedersvåldet så säreget att den bör skiljas från annat våld är dess 

kollektivistiska prägel, planläggningen och dess långsiktiga kalkyl.
38

 Hela släkten 

är involverad i förtrycket och våldshandlingar förbereds kollektivt och accepteras 

av kollektivet.
39

   

Det finns vissa generella skillnader mellan hedersrelaterat våld och mäns våld 

mot kvinnor. I ett fall med våld mot en person i nära relation är det oftast endast 

en gärningsman och hans brott fördöms av de närstående. I ett fall med 

                                              

34
 Nationellt centrum för kvinnofrid, 9/1 2016. 

kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/156/Regeringens%20insatser%202007-2010.pdf 

35
 Wikan, En fråga om heder, s 65.  

36
 Darj, Nathorst-Böös, HBT och heder, s 173ff. 

37
 Cederborg, Warling-Nerep, Barnrätt, s 379. 

38
 Grutzky, Åberg, Heder och samvete, s 13. 

39
 A a s 13. 
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hedersrelaterat våld är det ofta flera gärningsmän och de närstående uppvisar en 

stor lojalitet med gärningsmännen. I det tidigare fallet är det ovanligt med 

planering och gärningsmannen känner ofta ånger efter sin våldsutövning medan 

det i det senare fallet är mycket vanligt att brottet föregås av en lång planering 

och att gärningsmännen känner stolthet efter våldsutövningen.
40

 Hedersvåldet är 

alltså kollektivt planerat och utfört samt möts av en acceptans från släkten medan 

annat familjevåld är något som utförs individuellt, oftast av en förövare som har 

en relation med kvinnan som utsätts, och fördöms av omgivningen.
41

  

Vanligt familjevåld som kategoriseras som mäns våld mot kvinnor kan således 

även förekomma i familjer som lever i en hederskultur. Allt våld som utövas 

behöver sannolikt inte utövas i hederns namn, utan visst våld utövas troligtvis på 

annan grund även i dessa familjer. Allt våld mot kvinnor grundas i en uppfattning 

om att kvinnor bör kontrolleras, en önskan att utöva makt och har drag av 

hederstankar.
42

 Det kan vara svårt att skilja på våld och våld och allt strukturellt 

våld mot kvinnor är att se som en del av ett patriarkalt samhälle och även om det 

inte direkt rättfärdigas i Sverige så ursäktas männens våld ofta och våldet godtas 

som något normalt. Våldsamma pojkar och män får höra att killar är så av 

naturen och kvinnor som utsatts för misshandel och våldtäkt skuldbeläggs 

ideligen.  

Det finns således en gemensam grund, men hedersvåldet är mer utpräglat och det 

finns mycket som talar för att behandla hedersvåld som en specifik problematik. 

Framför allt för att skydda barn och unga vilka är de som i störst utsträckning 

drabbas av att inte själva få välja hur de vill leva sina liv.    

                                              

40
 Åklagarmyndighetens handbok, s 12. 

41
 Grutzky, Åberg, Heder och samvete, s 28f. 

42
 NCK, Hedersrelaterat våld och förtryck, s 24.  
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Viktiga anledningar till varför hederrelaterat våld särskilt bör uppmärksammas 

inom rättsväsendet är dels för att målsäganden ska få rätt sorts skydd och stöd, 

dels för att rätt utredningsstrategi ska komma till användning och dels för att 

förövaren få en riktig påföljd.
43

  

 

2.4 Hur hederskultur kan bekämpas 

Det är tydligt att det krävs förebyggande åtgärder för att få bukt med 

hederskulturen.  

Grutzky och Åberg är kritiska till det svenska samhällets passivitet och rädsla för 

att bekämpa hederskulturen. Samhällets rädsla för att bidra till en stigmatisering 

av vissa grupper i samhället går ut över barnen som behöver, och har rätt till, 

skydd. Genom att lyfta problemen ges förutsättningar för förändring.
44

 

Wikan menar att hedersmord kan avvärjas eftersom de är väl övervägda, 

välplanerade och aldrig kommer som en blixt från klar himmel.
45

 Vad som krävs 

är således att samhället agerar i ett tidigt stadium. I utredningen Nationell strategi 

mot mäns våld mot kvinnor och hederrelaterat våld och förtryck föreslås 

våldsförebyggande arbete på tre nivåer.
46

 Inledningsvis krävs ett tidigt 

våldsförebyggande arbete med insatser riktade till alla grupper. Detta arbete följs 

upp av ett selektivt våldsförebyggande arbete med insatser som riktas mot 

särskilda riskgrupper, exempelvis i områden med en redan känd hög förekomst 

                                              

43
 Åklagarmyndighetens handbok, s 7.  

44
 Grutzky, Åberg, Heder och samvete, s 179ff. 

45
 Wikan, Om heder, s 263. 

46
 SOU 2015:55 s 127f. 
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av hederrelaterat våld och förtryck.  Tredje och sista nivån benämns som 

indikativt våldsförebyggande arbete och avser akuta och behandlande insatser 

riktade till redan drabbade.  Skolans ansvar att upptäcka elever som utsätts för 

hedersrelaterat våld och förtryck lyfts särskilt fram samt nödvändigheten i att 

skolans personal har grundläggande kunskap om ämnet.
47

 Att kunskapsnivån hos 

skolans och socialtjänstens personal höjs betydligt tror jag är mycket viktigt för 

att kunna ge de utsatta barnen skydd.  

 

2.5 Särskild lagstiftning mot hedersrelaterade brott 

Sverige har som medlem av FN en skyldighet att arbeta mot att förhindra 

hedersrelaterade brott. Grunden för den skyldigheten finns först och främst i 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.  

Genom införandet av nya bestämmelser i brottsbalken, 4:4c samt 4:4d, har 

skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap skärpts. Tvångsäktenskap är 

nära förknippat med hedersideologi och detta är en stark markering mot att det är 

oacceptabelt.  

Andra överenskommelser med stor betydelse är konventionen om avskaffande av 

all diskriminering av kvinnor (kvinnokonventionen), FN:s konvention om barnets 

rättigheter (barnkonventionen) och Resolution om avskaffande av brott i hederns 

namn, 2001. Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld 

mot kvinnor och våld i hemmet, även kallad Istanbulkonventionen, är även den 

viktig.  

                                              

47
 SOU 2015:55 s 129. 
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Utöver den särskilda lagstiftningen mot hedersrelaterade brott kan ett flertal brott 

stadgade i brottsbalken aktualiseras vid hedersvåld och förtryck, exempelvis 

mord, misshandel, olaga hot och grov fridskränkning.
48

  

 

2.6 Sammanfattning 

Vid en sammanfattning av hur hederskulturen ser ut bör det först nämnas att 

familjens heder bestäms av kvinnornas beteende. Bryter kvinnorna mot reglerna 

förlorar familjen och släkten sitt anseende, sin heder. För att få tillbaka sin heder 

i extrema fall måste problemet röjas ur vägen, vilket innebär att kvinnan måste 

dödas. Det kan ses som hedersvärt och acceptabelt att döda sin egen dotter. 

Samhället arbetar med särskilda insatser för att öka kunskapen om hedersrelaterat 

våld och förtryck och för att motverka företeelsen. Det är viktigt att särskilja från 

annat våld eftersom det är en specifik problematik som kräver adekvata åtgärder. 

Heder är något man har – och något man kan förlora. 

 

 

 

                                              

48
 Se bilaga 1. 
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3 Tvångsvård av barn och unga 

Insatserna ska präglas av respekt för den unges människovärde och integritet.
49

 

3.1 Bakgrund och motiv 

Innan 1900-talets början fanns det inte någon lag som reglerade samhällets 

skyldighet att hjälpa utsatta barn och ungdomar. Trots det fanns det olika slags 

anstalter och inrättningar som tog emot barn dels för att uppfostra de vanartiga 

barnen, dels för att hjälpa de vanvårdade barnen.
50

  

Den första lagen som reglerade förutsättningarna för samhället att ingripa mot 

barn och unga var 1902 års lag angående uppfostran åt vanartade och i sedligt 

avseende försummade barn, vilken trädde i kraft den 1 januari 1903. Lagen blev 

dock utsatt för en del kritik. Enligt lagen hade nämligen inte samhället någon 

möjlighet att ingripa i fall där barnet blev misshandlat av föräldrarna men i övrigt 

inte var försummade eller vanartade.
51

  

Första reformeringen av lagen var 1924 års barnavårdslag (GBvL), som trädde i 

kraft den 1 januari 1926. Barnavårdsnämnder blev obligatoriska i varje kommun 

och möjligheterna att ingripa med omhändertagande vidgades. I fall där 

barnavårdsnämnden ansåg att barnet inte behövde bli omhändertaget fanns 

möjlighet till mindre ingripande åtgärder vilka skulle verka förebyggande. Dessa 

                                              

49
 1 § LVU. 

50
Svensson, HFD och tvångsvården, s 29f. 

51
 A a s 32. 
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kunde vara att ge föräldrarna en allvarlig förmaning att bättre uppfylla sina 

plikter, att ge barnet en allvarlig varning och möjlighet att ge barnet aga.
52

  

Nästa reform var 1960 års barnavårdslag (BvL) som trädde i kraft den 1 januari 

1961. Precis som i tidigare lag så fanns möjlighet att ingripa i både fall när barnet 

behövde skydd och när barnet/den unge uppvisade ett oacceptabelt beteende. 

Åldersgränserna höjdes, i första fallet från sexton år till arton år och i andra fallet 

till tjugoett år.  

Beteendefallets rekvisit utvidgades från att enbart gälla vanartade barn till att 

även omfatta brottslig gärning, sedeslöst levnadssätt, underlåtenhet att försörja 

sig, missbruk av rusdrycker eller narkotiska medel eller annan jämförlig 

anledning. Här är det värt att notera att ingripandet var kopplat till själva 

beteendet och inte till vilken inverkan beteendet hade på barnets hälsa eller 

utveckling. Detta antyder att ingripanden i beteendefall därmed kunde ske med 

avsikten att tillgodose samhällsintressen snarare än att skydda barnet.
53

  

Nästa reform kom att bli socialtjänstreformen vilken trädde i kraft den 1 januari 

1982. Den nya socialtjänsten vilade på tre lagar; socialtjänstlagen (SoL), lagen 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt lagen om vård av 

missbrukare i vissa fall (LVM).
54

 Lagarna innebar en tydlig uppdelning mellan 

frivilliga åtgärder och tvångsåtgärder. I beteendefallen krävs nu att den unge 

utsätter sin hälsa eller utveckling för allvarlig fara till skillnad mot tidigare 

lagstiftning där man inte lade någon vikt på konsekvenserna av beteendet.
55

  

                                              

52
 A a s 33. 

53
 A a s 35. 

54
 Thunved, Nya sociallagarna, s 5.  

55
 Svensson, HFD och tvångsvården, s 39.  
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Den nu gällande lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av barn 

och unga (LVU) trädde i kraft den 1 juli 1990. Förutsättningarna för 

tvångsingripande har kompletterats och preciserats jämfört med tidigare 

lagstiftning. Uttrycket ”något annat därmed jämförbart beteende” som användes i 

1980 års lag har ändrats till ”något annat socialt nedbrytande beteende”. 

Begreppet fara i tidigare lagstiftning hade under åren kritiserats och byttes nu ut 

till risk.
56

  

En viktig ändring i LVU trädde i kraft den 1 juli 2003. Från och med detta datum 

ska barnets bästa vara avgörande i alla beslut. Med beaktande av barnets ålder 

ska hänsyn till barnets vilja tas samt att den unges inställning alltid ska klarläggas 

så långt det är möjligt. Vad som är barnets bästa är dock något svårt att definiera 

och det kommer att diskuteras under ett avsnitt längre fram i uppsatsen.  

Inom den närmaste framtiden kommer eventuellt ytterligare en reform att 

genomföras. Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till 

ny LVU
57

 överlämnades i juni 2015 till regeringen efter ungefär tre års utredning. 

Utredningen föreslår att den nya LVU ska träda i kraft den 1 juli 2017.
58

 Syftet 

med en ny lag är att stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och 

unga ytterligare och bidra till kvalitetsutveckling i den sociala barn- och 

ungdomsvården.
59

  

 I förarbetena som är grunden till nuvarande LVU nämns inte någonting om 

hedersrelaterad problematik.
60

 Däremot förs en diskussion om barn av 

                                              

56
 Prop 1989/90:28 s 127. 

57
 SOU 2015:71. 

58
 A a s 61. 

59
 A a s 125. 

60
 Prop 1989/90:28. 
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främmande kulturellt ursprung där utgångspunkten är att alla barn har samma 

grundläggande behov, men att dessa behov i olika kulturer tillgodoses på olika 

sätt.
61

 Kulturell valfrihet är viktigt, men vid kulturkrockar på grund av olika 

uppfattning om exempelvis barnuppfostran, familjesyn och sexualitet väger 

svenska rådande grundläggande värderingar, till exempel jämställdhet mellan 

män och kvinnor samt barns rättigheter, tyngre och dessa värderingar måste 

hävdas i alla sammanhang.
62

 I förslaget till ny LVU förs däremot flera 

diskussioner gällande hedersrelaterad problematik vilket är något som under 

senare år har aktualiserats och blivit en fråga för den sociala barnavården.
63

  

Enligt utredningen kan det behövas ytterligare sakkunskap i frågor om 

hedersrelaterat våld och förtryck.
64

  Redan i översynen av LVU som resulterade i 

betänkandet Omhändertagen - Samhällets ansvar för utsatta barn och unga 

uppmärksammades de utmaningar som ett mångkulturellt Sverige för med sig 

och att barn med utländsk bakgrund är kraftigt överreprensenterade inom 

socialtjänsten.
65

 Det konstaterades att en patriarkalisk familjesyn är vanlig 

världen över, att pojkar ges större rättigheter än flickor och att barnen lär sig att 

sätta familjens heder främst.
66

 Vidare konstaterades att socialtjänsten behöver 

utökad kunskap om olika familjestrukturer för att kunna hjälpa familjer med 

utländsk barkgrund och kunna skydda utsatta barn på bästa sätt, LVU ska gälla 

lika för alla familjer oavsett härkomst.
67

     

 

                                              

61
 A a s 58. 

62
 A a s 58. 

63
 SOU 2015:71 s 162.  

64
 A a s 48. 
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 A a s 183f. 
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3.2 Förutsättningar för insatser enligt LVU 

Först och främst är det barnets vårdnadshavare som ska tillgodose barnets 

grundläggande rättigheter som omvårdnad, trygghet och en god fostran. Ibland 

inträffar det dock att en del barn inte får sina behov tillgodosedda eller att barnets 

föräldrar inte har möjlighet att hantera barnets beteende. Då finns en skyldighet 

för samhället att ingripa. 

Enligt 5:1 socialtjänstlagen
68

 (SoL) ska socialnämnden verka för att barn och 

ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden, om ett barn eller en 

ungdom riskerar att utvecklas ogynnsamt ska socialnämnden se till att barnet får 

det skydd och stöd som barnet behöver och om den unges bästa motiverar det 

kan vård och fostran ges utanför hemmet. Verksamheten bygger enligt 1:1 SoL 

på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet och är således 

frivillig. I många situationer när en insats behövs sättas in finns dock inget 

samtycke och då hänvisar 1:3 SoL till LVU.  

LVU är därmed att se som en kompletterande lag som tillämpas när frivilliga 

insatser inte är möjliga att genomföra. Utöver bristande samtycke måste ett 

missförhållande enligt 2 eller 3 §§ LVU föreligga samt att det på grund av 

missförhållandet måste finnas en påtaglig risk att den unges hälsa eller utveckling 

skadas. Påtaglig risk innebär enligt förarbetena att risken är konkret, att det ska 

finnas omständigheter som ger belägg för att risk för en skada föreligger.
69

 

Allmänna samhällsvärderingar och subjektiva antaganden får inte läggas till 

grund för ett tvångsomhändertagande.
70

 

                                              

68
 Socialtjänstlagen. SFS 2001:453. 

69
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Missförhållandena som avses delas upp i två huvudfall – miljöfallen (2§) vilka 

avser brister i barnets hemmiljö samt beteendefallen (3§) som avser den unges 

eget beteende. Enligt 1§ LVU får vård med stöd av 2§ LVU ges den som är 

under 18 år medan vård med stöd av 3§ LVU även får ges den som fyllt 18 år 

men inte 20 år, dock endast om den vård som kan ges med stöd av 3§ LVU är 

lämpligare än någon annan vård med hänsyn till den unges behov och personliga 

förhållanden och det kan antas att behövlig vård inte kan ges med den unges 

samtycke. Enligt 21§ LVU ska vård med stöd av LVU upphöra när vård inte 

längre behövs, dock senast när den unge fyller 18 år i fall då vård beslutats med 

stöd av 2§ LVU och senast när den unge fyller 21 år i fall då vård beslutats med 

stöd av 3§ LVU.  Beslut om vård enligt LVU fattas av förvaltningsdomstolen 

efter ansökan av socialnämnden. 

 

3.3 Miljöfallen 

Enligt 2 § LVU ska vård 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. 

I Sverige är det förbjudet att slå barn. Enligt 6:1 FB får barn inte utsättas för 

kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling, så kallad aga – våld i 

uppfostringssyfte. Den fysiska misshandeln behöver inte vara systematisk för att 

vård enligt LVU ska kunna beslutas, även ringa misshandel kan anses utgöra en 

sådan påtaglig risk att barnet tar skada. Däremot ska en ensataka överilad 
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handling utan samband med några andra missförhållanden inte föranleda ett 

ingripande enligt LVU.
71

   

Eftersom psykisk misshandel inte lämnar synliga skador är den ofta svår att 

upptäcka och det finns en stor risk att barnet redan är svårt skadat när den 

psykiska misshandeln upptäcks.
72

 Det är även svårt att definiera psykisk 

misshandel. Det handlar inte om enstaka handlingar utan om ett förhållningssätt 

mot barnet som hindrar att barnet utvecklar en positiv självbild.
73

 Exempel på 

psykisk misshandel är systematiska kränkningar, nedvärderingar eller terror.
74

 

Ytterligare exempel är att föräldrarna ständigt avvisar sina barn känslomässigt 

och att föräldrarna hotar att överge sina barn.
75

 

Även barn och unga som växer upp under hot från sin familj kan anses vara 

utsatta för psykisk misshandel.
76

 Det kan gälla flickor som växer upp i familjer 

med starkt patriarkala värderingar och vars utveckling hindras genom hot och 

kontroll från i första hand manliga släktingar. Sådan kontroll som anses vara 

psykisk misshandel kan innebära att hon inte får åka med på klassresor, inte själv 

bestämma över sitt klädval och inte får idrotta.
77

 Vad som åsyftas med detta är 

just hederskulturellt våld och förtryck.  

 

Otillbörligt utnyttjande avses främst att någon av föräldrarna utnyttjar barnet 

sexuellt eller utnyttjar barnet i pornografiskt syfte. Det kan även innebära att 
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 A a s 84. 
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barnet får ta så stort ansvar över syskon eller föräldrar att barnet riskerar att ta 

skada av det.
78

 

 

Brister i omsorgen är sådana situationen då barnet utsätts för vanvård.
79

 Vad som 

menas med vanvård är att det förekommer så stora brister vad gäller barnets mat, 

kläder och hygien att det finns en risk att barnet blir sjukt.
80

 Psykisk och 

känslomässig försummelse är även det brister i omsorgen.
81

 

 

Eftersom tidigare uppräkning inte är heltäckande finns även rekvisitet ”något 

annat förhållande i hemmet” med i lagen för att täcka övriga situationer i hemmet 

som kan medföra en påtaglig risk för att den unges utveckling eller hälsa 

skadas.
82

  

 

 

3.4 Beteendefallen 

Enligt 3§ LVU ska vård beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling 

för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, 

brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. 

Med beroendeframkallande medel avses alkohol, narkotika eller därmed 

jämställda preparat, till exempel thinner samt missbruk av mediciner.
83

 En risk 

att den unges hälsa och utveckling skadas kan sägas föreligga redan vid ett 
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regelbundet bruk av sådana preparat och en påtaglig risk kan sägas föreligga 

redan i utvecklingen mot ett beroende.
84

  

Med brottslig verksamhet avses inte enstaka brott av icke allvarlig art och inte 

heller bagatellförseelser utan sådan brottslighet som visar på att den unge har en 

sådan bristande anpassning till samhällslivet att det föreligger ett vårdbehov.
85

  

Med ett annat socialt nedbrytande beteende menas att den unge beter sig på ett 

sätt som avviker från samhällets normer.
86

 Exempel på ett sådant beteende kan 

vara om den unge vistas mer än tillfälligt i en så kallad knarkarkvart eller i någon 

annan missbruksmiljö eller uppträder på sexklubb eller prostituerar sig.
87

  

Begreppet socialt nedbrytande beteende kan även avse andra situationer än de 

som avses i förarbetena, vilket framkommer i RÅ 2000 ref 33. I rättsfallet 

konstateras att en 15-årig pojke har ett socialt nedbrytande beteende då han har 

ett aggressivt uppträdande och svårt att behärska sig vilket leder till att han slår 

och hotar kompisar och anhöriga. Han har även stängts av från olika skolor och 

andra institutioner på grund av att man inte kunnat garantera hans egen och 

andras säkerhet. Han har dessutom även gjort sig skyldig till annat brottsligt 

handlande och dras till asociala och destruktiva miljöer. I förevarande fall 

menade kammarrätten att pojkens beteende inte var ett socialt nedbrytande 

beteende.  

Ett annat rättsfall som prövat frågan vad som kan avses med socialt nedbrytande 

beteende är HFD 2015 ref 7. I rättsfallet prövades frågan om en flicka kunde 
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anses uppvisa ett socialt nedbrytande beteende för att hon riskerade att röja sin 

vistelseort när hon var omhändertagen enligt 2§ LVU på grund av hedersrelaterat 

våld och förtryck. HFD ansåg att flickan visserligen utsatt sig för fara, men att 

beteendet snarast framstår som ett obetänksamt handlande av en ung människa 

och inte som ett sådant socialt nedbrytande beteende som avses i LVU. 

 

3.5 Påtaglig risk 

Som redan nämnts krävs det att missförhållanden enligt 2 och 3 §§ ska utgöra en 

påtaglig risk att barnets hälsa eller utveckling skadas. Med barnets hälsa och 

utveckling menas både den fysiska och psykiska hälsan samt den sociala och 

känslomässiga utvecklingen.
88

 Som framgår av begreppet krävs det inte att 

barnets hälsa eller utveckling redan har skadats, utan endast att risk för detta 

föreligger.
89

 Det krävs dock att risken inte är obetydlig, oklar, övergående eller 

avlägsen.
90

 Det får inte vara fråga om något subjektivt antagande om att barnet 

löper risk att skadas, utan det måste alltså finnas konkreta omständigheter som 

talar för att det föreligger en risk för skada.
91

  

I RÅ 2009 ref 64 konstaterades att avlägsna eller hypotetiska risker för att 

barnets hälsa eller utveckling skadas kan inte läggas till grund för beslut om vård 

enligt LVU. Fallet gällde ett litet barn vars mamma hade en lindrig 

utvecklingsstörning och där socialnämnden i Umeå kommun ville omhänderta 

barnet enligt LVU. Barnets mamma insåg att hon inte klarade av att ta ansvar för 
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barnets omsorg på egen hand men ville bo hos sina föräldrar som skulle dela 

ansvaret med henne samt att hon var beredd på att ta emot stödinsatser i hemmet. 

Rättsfrågan i fallet var om det under dessa förhållanden kunde visas att en 

påtaglig risk för skada gällande barnets utveckling eller hälsa förelåg och därmed 

förutsättning för att bereda vård enligt LVU. I målet gjordes gällande att framtida 

händelser kunde utgöra en påtaglig risk för skada, exempelvis att mormoderns 

ökande ålder kunde medföra att hon inte längre orkade ta ansvar för barnet. RegR 

menar att sådana riskfaktorer är alltför oklara och hypotetiska för att läggas till 

grund för ett beslut om tvångsvård. Enligt min mening är RegR:s resonemang är 

fullt rimligt och ett annat utfall vore beklagligt. LVU är en skyddslag och ett 

omhändertagande får inte ske på grund av subjektiva antaganden. Det måste 

föreligga en påtaglig risk och om så inte är fallet finns ingen grund för 

omhändertagande. 

 

3.6 Omedelbart omhändertagande 

Ibland kan det vara nödvändigt att omhänderta ett barn omedelbart, vilket är 

något som ofta sker i hedersrelaterade fall. Så kan även ske exempelvis om ett 

barn påträffas i en missbruksmiljö, om barnet blivit utsatt för misshandel eller 

vanvård. Enligt 6 § LVU får socialnämnden besluta om ett omedelbart 

omhändertagande av personer under 20 år under vissa förutsättningar. Vad som 

krävs är att det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av LVU 

och att rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den 

unges hälsa eller utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan 

försvåras eller vidare åtgärder hindras. När ett omedelbart omhändertagande blir 

aktuellt får socialnämnden, nämndens ordförande eller någon annan ledamot som 

nämnden utsett besluta om omhändertagande. Även ett barn som redan är 

omhändertagen enligt LVU kan bli omedelbart omhändertagen. Så kan ske om 
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ett barn är omhändertagen enligt 2§ LVU men det är sannolikt att vård behöver 

beredas med stöd av 3§ LVU.
92

  

För att tillämpa 6§ LVU måste en sannolikhetsbedömning kunna visa att det 

finns goda grunder för ett omhändertagande, dock måste det föreligga större 

utrymme för bestämmelsernas tillämpning i en akut nödsituation än annars.
93

  

Beslut om omedelbart omhändertagande ska underställas förvaltningsrätten inom 

en vecka från den dag då beslutet fattades enligt 7 § LVU. Därefter ska 

förvaltningsrätten pröva beslutet så snart det kan ske.    

 

3.7 Förhållandet till EKMR 

Sedan 1995 gäller Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) som lag i Sverige och 

således måste ett omhändertagande vara förenligt med EKMR. Följaktligen faller 

frågor om ingripande till barns skydd inom tillämpningsområdet för EKMR. I 

konventionens artikel 5.1. stadgas att var och en har rätt till frihet och personlig 

säkerhet. Ingen får berövas friheten utom i följande fall (…). Vidare stadgas i d) 

när en underårig genom ett lagligen meddelat beslut är berövad friheten för att 

undergå skyddsuppfostran eller för att inställas inför behörig rättslig myndighet. 

En intressant fråga som då uppkommer är om ett omhändertagande av en myndig 

person (18-20 år) med stöd av 3§ LVU är förenligt med EKMR. Uppräkningen 

av fall i artikel 5 EKMR är uttömmande och inget fall är uppräknat som torde 

kunna jämställas med socialt nedbrytande beteende. I fall vad gäller missbruk 
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kan ett frihetsberövande grundas på artikel 5.1(e) EKMR. Denna fråga är inte 

prövad av Europadomstolen och det kan diskuteras om ett sådant 

omhändertagande verkligen är i enlighet med konventionen.  

Konventionens artikel 8 stadgar att var och en har rätt till respekt för sitt privat- 

och familjeliv. Offentlig myndighet får dock inskränka denna rättighet med stöd 

av lag och om det är nödvändigt med hänsyn till bland annat skydd för hälsa. 

Omhändertagande av barn enligt LVU faller inom tillämpningsområdet för 

artikel 8 EKMR.
94

 Socialnämnden och domstolen måste beakta konventionens 

krav på respekt och skydd för familjelivet vid beslut om omhändertagande enligt 

LVU.
95

 Europadomstolen har prövat fall där klaganden menar att Sverige har 

kränkt rätten till familjeliv genom att tvångsomhänderta hennes barn. Så har skett 

i fallet Jovanovic v. Sweden.
96

 I det fallet kom Europadomstolen fram till att 

ingen kränkning av artikel 8 EKMR förekommit.  
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4 Principen om barnets bästa 

Vid beslut enligt denna lag ska vad som är bäst för den unge vara 

avgörande.
97

  

4.1 Inledning  

Alla barn har ett grundläggande behov av omvårdnad och skydd. De behöver ett 

stabilt hem med kärleksfulla vuxna som kan tillgodose barnets behov.  

År 2003 kompletterades LVU 1 § med en ny bestämmelse om att barnets bästa 

ska vara avgörande vid beslut enligt LVU. Principen om barnets bästa var även 

innan dess förankrad i svensk rätt, men behovet av ett förstärkt barnperspektiv 

behövdes, särskilt då rätten ibland tenderade att sätta föräldrarätten framför vad 

som var bäst för barnet.
98

  

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) är ett viktigt 

dokument på området och enligt artikel 3 i ska barnets bästa komma i främsta 

rummet vid alla åtgärder som rör barn. Barnets bästa kommer även till uttryck i 

FB 6:2a som stadgar att barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om 

vårdnad, boende och umgänge. 

Barnets bästa handlar om att tillgodose barnets behov och intressen, att 

respektera barnets individuella rättigheter och att se barn som medborgare med 

grundläggande rättigheter på samma sätt som man ser vuxna.
99

 Vad som är 
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barnets bästa är inte lätt att definiera, det varierar med tiden och beror på i vilket 

samhälle det tillämpas.
100

  

 

4.2 Barnkonventionen  

Barnkonventionen
101

 är inte lag i Sverige vid idag, men ändå är Sverige som stat 

bunden av barnkonventionen i folkrättslig mening och har därmed en skyldighet 

att leva upp till de krav konventionen ställer vilket innebär att domstolar och 

andra myndigheter ska tolka svenska interna rättsregler fördragskonformt.
102

 En 

inkorporering av barnkonventionen i svensk rätt har nyligen varit föremål för 

utredning med syfte att kartlägga hur tillämpningen av lagar och andra 

föreskrifter överensstämmer med barnets rättigheter enligt barnkonventionen 

samt analysera och redovisa vilka för- och nackdelar en inkorporering av 

konventionen i svensk rätt skulle medföra.
103

 Genom en inkorporering blir 

barnkonventionen tillämplig på samtliga rättsområden och kan ensam läggas till 

grund för myndigheters beslut i mål och ärenden.
104

 Artikel 3 i barnkonventionen 

stadgar att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör 

barn. 
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4.3 Hur barnets bästa avgörs 

Vad som är barnets bästa är inte alltid lätt att avgöra. I LVU-fall måste barnets 

rätt till skydd vägas mot bland annat barnets rätt till sin ursprungsfamilj och den 

skada som kan uppkomma vid en separation. Förutom att skiljas från sina 

föräldrar sker det inte sällan att barnet även måste byta skola och skiljas från sina 

vänner.  

Den brittiske familjerättsexperten John Eekelaar menar att finns två sätt att 

avgöra barnets bästa och att begreppet får avgöras i både ett objektivt och ett 

subjektivt perspektiv. Det objektiva perspektivet grundas på vetskap och 

beprövad erfarenhet – att se till vad forskningen säger om barns behov och 

utveckling, medan det subjektiva perspektivet syftar till att låta barnen komma 

till tals och själva berätta vad de anser är barnets bästa. Att kombinera dessa två 

perspektiv är en eftersträvansvärd metod för att göra en bedömning av vad som 

är barnets bästa.
105

 I förarbetena framhålls att barnets bästa måste avgöras i varje 

enskilt fall utifrån en bedömning av de individuella förhållandena.
106

 

Hur barnets bästa avgörs är således inte något som är okomplicerat men det finns 

viss vägledning av hur bedömningen ska gå till.   
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5 Tvångsomhändertagande på grund av heders-

våld och förtryck 

Sonen är fåraherden och döttrarna är fåren.
107

 

5.1 Hedersvåld och tvångsvård – inledning 

Det grundläggande syftet med LVU är att ge skydd åt barn och unga i utsatta 

situationer. Barn och unga som lever i familjer där det förekommer hedersvåld 

och hedersförtryck lever i en särskilt utsatt situation, men ett 

tvångsomhändertagande kan vara komplicerat av flera anledningar och det finns 

några faktorer som måste beaktas särskilt. I denna del av uppsatsen diskuteras 

komplexiteten i dessa fall och huruvida det behövs ändringar i utformningen och 

tillämpningen av LVU.  

Hedersproblematiken innebär ytterst svåra dilemman eftersom det är familjer 

som fungerar bra på så många sätt.
108

 Det är svårt att upptäcka dessa familjer 

eftersom de ofta lever under ekonomiskt ordnade förhållanden och barnen går i 

skolan, men barnen kan trots detta leva under väldigt svåra förhållanden.
109

 Det 

är svårt att använda LVU-lagstiftningen i en familjekontext som ser helt 

annorlunda ut.
110

 En del av barnen som lever under dessa svåra förhållanden vill 
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ändå bo kvar hemma och trots att de lever under hot i hemmet rymmer de hem 

när de tvångsomhändertagits.
111

 

 

5.2 Problem med tolkningen och tillämpningen av LVU 

På vilket sätt LVU ska tolkas är inte helt entydigt. Det framgår inte av lagens 

förarbeten hur LVU ska tolkas.
112

 Det finns inte mycket skrivet i förarbetena till 

LVU om hedersrelaterad problematik och det som nämns exemplifierar endast 

flickors villkor. Finns det ändå utrymme att tillämpa LVU i andra situationer än 

vad som avses i förarbetena? Ett tvångsomhändertagande är en mycket allvarlig 

åtgärd som ska ske endast i synnerligen riskfyllda situationer.
113

  

I ett antal rättsfall, RÅ 1987 ref 160, RÅ 1996 ref 91 och RÅ 1991 not 107, har 

RegR:en förklarat att LVU ska ges en snäv och restriktiv tolkning. I RÅ 1990 ref 

97 talas det däremot inte om någon snäv tolkning. I stället framhålls vikten av att 

LVU ska trygga samhällets möjligheter att alltid kunna ge barn och ungdom den 

vård som de behöver. Det kan tolkas som en öppning för en mer extensiv 

tolkning av LVU.
114

 Även i RÅ 2006 ref 36 betonas särskilt att LVU är en 

skyddslagstiftning för barn och unga. Tidigare fanns kritik mot att föräldrarätten 

hamnade i fokus vid rättstillämpningen vilken medförde restriktiva tolkningar. 

Sedan införandet av bestämmelsen om barnets bästa 2003 har rättstillämpningen 

öppnat upp för en mer extensiv tolkning av LVU.
115

 Även i RÅ 2000 ref 33 ges 
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en öppning för en mer extensiv tolkning då domstolen konstaterar att begreppet 

socialt nedbrytande beteende kan avse andra situationer än de som avses i 

förarbetena. Begreppet är besvärande vagt eftersom det ska dra en gräns mellan 

olika beteenden som är skadliga för den unge. Rökning är exempelvis skadligt 

för den unges hälsa men rubriceras inte som ett socialt nedbrytande beteende i 

lagens mening.
116

 I HFD 2015 ref 42 uttalade domstolen att enbart det 

förhållandet att den unge utsätter sig för en risk inte innebär att det föreligger ett 

beteende som kan betecknas som socialt nedbrytande. I det fallet misskötte en 

snart 17-årig pojke sin medicinering vilket medförde livshotade risker för honom.  

Domstolen verkar lägga stor vikt på ordalydelsen och uttalar att det är angeläget 

att tillämpningen av 3 § första stycket inte sträcker sig utöver vad som kan 

betraktas som en rimlig tolkning av bestämmelsens ordalydelse. I nästföljande 

avsnitt kommer det att utredas och diskuteras hur väl LVU kan tillämpas på 

hedersrelaterade fall. 

 

5.3 Flickor omhändertagna med stöd av 2 § LVU 

Eftersom hedersrelaterat våld och förtryck inte är rättsligt särreglerat behöver 

varken socialtjänsten eller domstolen identifiera eller beskriva sakförhållandena 

som hedersrelaterade.
117

 Detta medför svårigheter att föra någon slags statistik 

över hur stor andel omhändertaganden enligt LVU som är hedersrelaterade. Vid 

en rättsfallssökning kan dock observeras att många utredningar och avgöranden 

uttryckligen nämner hedersrelaterat våld och förtryck som grund för 

omhändertaganden. Att uppmärksamma de bakomliggande orsakerna till våldet 
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är sannolikt avgörande för att ge den unge rätt placering och vård. Det finns 

särskilt anpassade HVB-hem för flickor och kvinnor som är utsatta för 

hedersrelaterat våld och förtryck. Ytterligare något som kan observeras är att det 

verkar som att majoriteten av flickorna som blir omhändertagna med stöd av 3 § 

LVU innan det varit omhändertagna med stöd av 2 §.  

Schlytter har genomfört en studie omfattande samtliga flickor 13-18 år som blivit 

omhändertagna med stöd av 2 § LVU i Stockholm och Göteborg under 2006.
118

 

Studien visar att en tredjedel av ärendena var hedersrelaterade, vilket motsvarar 

18 fall.
119

 Av utredningarna som ligger till grund för besluten framkommer att 

flickorna har begränsningar under skoltid som medför att de inte får delta i viss 

undervisning och aktiviteter kopplade till skolan som gymnastik, simträning och 

skoldiscon. Flera av flickorna övervakas av släktingar under skoltid och de får 

inte umgås med vilka de vill på rasterna.
120

 Även på fritiden har flickorna sådana 

genomträngande begränsningar att flera av flickorna menar att de över huvud 

taget inte har någon fritid utan de tvingas vara hemma där de förväntas utföra en 

stor del av hushållssysslorna och passa upp på sina bröder. Majoriteten av 

flickorna har blivit utsatta för fysisk misshandel. Samtliga flickor förutom tre har 

blivit misshandlade av sin pappa, hälften har blivit misshandlade av sin mamma 

och fyra flickor har blivit misshandlade av sina syskon. Vad gäller psykisk 

misshandel och hot har samtliga flickor systematiskt blivit utsatta för detta. 

Majoriteten har blivit hotad till döden. I alla ärenden upprätthålls kontrollen och 

våldet av ett kollektiv.
121

  

                                              

118
 A a s 31ff. 

119
 A a s 56. 

120
 A a s 43f. 

121
 A a s 43ff. 



40 

 

Vad redogörelsen av denna studie är tänkt att visa är att en relativt stor andel av 

de undersökta LVU-fallen har hedersrelaterad problematik som bakomliggande 

orsak och detta tyder på att 2 § LVU mycket väl täcker dessa situationer. 

Rekvisitet fysisk misshandel är tillämpligt i många fall och så är även rekvisitet 

psykisk misshandel. Fysisk misshandel är alltid fysisk misshandel oberoende av 

hederskontext och inte. Enligt förarbetena är psykisk misshandel avsett att täcka 

situationer där barn och unga växer upp med hot från sin familj.
122

 Som exempel 

nämns flickor som växer upp i familjer med starkt patriarkala värderingar.
123

 

Eftersom dessa situationer klart faller inom tillämpningsområdet behövs således 

ingen ändring i lagstiftningen vad gäller just denna fråga.  

Flickorna kan beredas vård och skydd med stöd av 2 § LVU tills de fyller 18 år. 

Oftast kvarstår dock skyddsbehovet även efter att den unge har fyllt 18 år och då 

uppstår frågan hur kvinnan ska kunna få fortsatt skydd av samhället om hon vill 

återvända till sin familj. En möjlighet som finns är att tillämpa 3 § LVU.   

 

5.4 Flickor omhändertagna med stöd av 3 § LVU 

Att den unge har ett socialt nedbrytande beteende är en grund för 

omhändertagande enligt 3 § LVU. Enligt advokat Elisabeth Massi Fritz, som är 

specialiserad på hedersbrott, är det inte ovanligt att flickor som lever under 

hedersförtryck och har blivit omhändertagna ändrar sina tidigare lämnade 

uppgifter och vill återvända hem. När de återvänder hem riskerar de att bli utsatta 

för våld, kränkningar och andra repressalier. I dessa fall måste då miljön i 
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hemmet kunna likställas med andra riskmiljöer som faller under socialt 

nedbrytande beteende i LVU-lagens mening, detta för att kunna skydda även 

flickor som är över 18 år och stärka deras rättssäkerhet.
124

  

Även Schlytters studie av omhändertagna flickor visar att många av flickorna tar 

tillbaka sina uppgifter. Initialt intygade alla flickorna uppgifterna om våld och 

misshandel men under utredningen tar 12 av de 18 flickorna helt eller delvis 

tillbaka dessa uppgifter.
125

  

Frågan om när hemmet är en sådan riskmiljö som kan leda till 

tvångsomhändertagande enligt 3 § LVU när kvinnan vill återvända hem har 

prövats av Högsta förvaltningsdomstolen och av flera kammarrätter. 

 

5.4.1 Högsta förvaltningsdomstolens syn på socialt nedbrytande beteende i 

ett hedersrelaterat fall  

HFD 2015 ref 7 gäller en flicka född 1997 som vårdades enligt 2 § LVU på 

grund av att hon har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck i hemmet. Det 

fanns beslut om umgängesbegränsning och att hennes vistelseort inte skulle röjas. 

Flickan var placerad på ett öppet HVB-hem specialiserat på hedersproblematik. 

Hon utsatte sig flera gånger för händelser som skulle kunna röja hennes 

vistelseort, till exempel var hon med i filmklipp som publicerades på Facebook. 

Hon hade dessutom ett aggressivt och våldsamt beteende både mot personal och 

jämnåriga. Socialnämnden beslutade att omedelbart omhänderta flickan enligt 6 
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§ LVU för att därefter ansöka om att hon skulle beredas vård enligt 3 § LVU. Vid 

det omedelbara omhändertagandet placerades flickan på en låst SiS-institution.  

Frågan i HFD är om flickan när hon riskerar röja sin vistelseort kan anses ha ett 

socialt nedbrytande beteende i den mening som avses i 3 § LVU. HFD redogör 

inledningsvis för hur LVU kan tolkas. Enligt förarbetena till den äldre LVU 

avsågs uttrycket något annat därmed jämförbart beteende omfatta andra 

beteenden är de som angavs i lagtexten. Den ändrade ordalydelsen till ett annat 

socialt nedbrytande beteende skedde främst i förtydligande syfte. Att socialt 

nedbrytande beteende kan avse andra situationer än de som nämns i förarbetena 

framgår även av RÅ 2000 ref 33. I sin vidare bedömning konstaterar HFD att 

LVU är en skyddslagstiftning för utsatta unga men att ett 

tvångsomhändertagande är en ingripande åtgärd, särskilt med stöd av 3 § som 

kan medföra placering på HVB-hem. Eftersom HVB-hem har särskilda 

befogenheter som medger långtgående inskränkningar av den unges rörelsefrihet 

och personliga integritet (15-20 b §§LVU) får inte tillämpningen av 3 § sträckas 

utöver vad som en rimlig tolkning av ordalydelsen av paragrafen kan anses 

innefatta.  

HFD anser trots omständigheterna att flickan haft telefonkontakt med sin familj, 

avvikit från HVB-hemmet och då åkt till städer där hennes släkt bor, umgåtts 

med ungdomar med anknytning till hennes släkt samt medverkat i filmklipp som 

lagts ut på Facebook, att hennes beteende inte är ett sådant socialt nedbrytande 

beteende som avses i LVU, utan snarare ett obetänksamt handlande av en ung 

människa. Detta trots att flickan kan ha röjt sin vistelseort och utsatt sig själv för 

fara.  

Detta fall visar på komplexiteten i ett hedersrelaterat fall. Det handlar om unga 

flickor som vill vara fria. De vill kunna göra sina egna fria val och kunna leva 

som alla andra, utan att utsättas för kontroll, förtryck och våld. För att kunna leva 
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som fria människor måste de bryta med sin familj. Om familjen får reda på var 

hon befinner sig kommer hon att utsättas för hot och våld. Men för att kunna leva 

fri från förtrycket så måste hon gömma sig.  

Enligt min mening framstår inte flickans beteende som ett socialt nedbrytande 

beteende – tvärtom – hennes beteende framstår som ett helt vanligt beteende för 

en tjej i den åldern. Skillnaden är att flickan som är tvångsomhändertagen på 

grund av att hennes familj utövar hedersvåld och hedersförtryck inte kan bete sig 

som en vanlig tjej i samma ålder. Gör hon det riskerar hon att utsättas för våld 

och i värsta fall mord, detta vare sig hon lever hemma hos sin familj eller om hon 

är tvångsomhändertagen och bor i familjehem eller på HVB-hem. HFD har tagit 

hänsyn till att flickan har utsatt sig för fara, men diskuterar inte vilken grad av 

fara hon har tagit. Enligt förarbetena kan det vara ett socialt nedbrytande 

beteende att vistas i en missbruksmiljö eftersom det är en riskmiljö.
126

 Vad talar 

för att miljön flickan vistades i var en lägre risk än att vistas i en så kallad 

knarkarkvart? Hade det gjort skillnad om hon åkt direkt hem till sin familj istället 

för att bara vistats i närheten. Antagligen. I detta fall hade flickan varken träffat 

sin familj eller talat om sin vistelseort. Jag instämmer i HFD:s bedömning. 

Flickan utsatte sig för en risk, men att utsätta sig för en risk är inte, enligt HFD, 

synonymt med att ha ett socialt nedbrytande beteende.  
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5.4.2 Kammarrättens syn på socialt nedbrytande beteende i 

hedersrelaterade fall 

Huruvida det är ett socialt nedbrytande beteende att återvända till sitt hem där 

hedervåld och förtryck förekommer har prövats av flera kammarrätter i ett flertal 

mål med olika utgång. Här redogörs för några av dessa fall. 

I mål nr 2101-12  beslutade en kammarrätt om vård enligt 3 § LVU. Den utsatta 

kvinnan, som var 20 år, hade redan återvänt hem till sin familj och dessutom tagit 

tillbaka sina tidigare uttalanden om våld i hemmet samt förnekade plötsligt att 

det förekom en hederskultur i familjen.
127

  I målet ansågs den utsatta kvinnans 

beteende, att vilja återvända till hemmet vilket anses som en riskmiljö, vara ett 

sådant socialt nedbrytande beteende som avses i LVU. Hennes hemsituation var 

väl utredd och en stor risk för våld förelåg. 

Liknade omständigheter föreligger i mål nr 386-14, kvinnan är snart 20 år och 

har återvänt hem. I detta fall har såväl socialtjänstens som polisens utredningar 

visat att det föreligger en hög risk för våld och en mycket allvarlig fara råder. 

Även i detta fall tar kvinnan tillbaka sina uppgifter. Kammarrätten lägger hennes 

tidigare beskrivning av hemförhållandena som grund för sin bedömning och 

beslutar att kvinnan har ett socialt nedbrytande beteende enligt 3 § LVU.
128

 

I mål nr 914-15 säger däremot kammarrätten att den utsatta flickan är 18 år 

gammal och måste få bestämma själv hur hon vill leva. Hon hade tidigare lämnat 

oroväckande uppgifter och varit placerad på ett skyddat boende, men nu tagit 

tillbaka sina uppgifter och vill flytta hem igen. Utredningen i fallet visar att det 

finns tveksamheter kring hennes hemförhållanden, men utredningen kan inte visa 

                                              

127
 Kammarrätten i Sundsvall. Mål nr. 2101-12, 16.12.2012.  

128
 Kammarrätten i Stockholm, Mål nr 386-14, 2014-03-24. 
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med tillräcklig styrka att förhållandena är sådana att det föreligger en påtaglig 

risk för att hennes hälsa och utveckling skadas om hon återvänder hem. Det finns 

viss anledning att tro att flickan har hittat på vissa uppgifter eller åtminstone 

överdrivit dessa. Således saknas grund för vård enligt LVU.
129

  

I dessa tre ovan nämnda fall från kammarrätterna samt i fallet från HFD verkar 

domstolen lägga tyngdvikt på hur stor risk för skada som föreligger om kvinnan 

återvänder hem, med andra ord – om hemmet är att se som en riskmiljö eller inte. 

Konstaterar domstolen att det är en riskmiljö är det således ett socialt 

nedbrytande beteende att vilja återvända dit.  

I nästföljande fall, mål nr 5115-15, argumenterar domstolen annorlunda. 

Domstolen menar att det är familjens beteende som riskerar att skada flickan och 

inte hennes eget beteende. Bristerna i hemmiljön beror inte på henne. Således 

uppvisar inte kvinnan ett socialt nedbrytande beteende trots att utredningen visat 

att det förekommer våld och förtryck i hemmet samt att det föreligger en risk för 

bortgifte.
130

 Resonemanget avviker från såväl HFD:s som kammarrätternas 

resonemang och diskuterar inte ens frågan om hemmet är att se som en riskmiljö 

vilken kvinnan behöver beredas tvångsvård för att skyddas från. Domstolen 

prövar inte huruvida kvinnans beteende att vilja återvända till en familj vars 

beteende riskerar att skada henne är socialt nedbrytande utan konstaterar endast 

att det är familjen som skadar henne och inte hennes eget beteende. Att familjen 

är en riskmiljö är ingenting domstolen verkar notera. En märklig dom enligt min 

mening.  

 

                                              

129
 Kammarrätten i Sundsvall, Mål nr 914-15, 16.06.2005.  

130
 Kammarrätten i Göteborg, Mål nr 5115-15, 2015-11-17. 



46 

 

5.4.3 Slutsats  

Huruvida rekvisitet ”ett annat socialt nedbrytande beteende” är uppfyllt i 

förevarande fall verkar bero på om hemmet är att anse som en riskmiljö eller inte 

samt hur risktagande kvinnan är. I de fall utredningen tydligt visar att hemmiljön 

är skadlig på grund av hedersrelaterat våld och förtryck menar domstolen att det 

är att jämställa med en riskmiljö och grund för 3 § LVU kan finnas. Från HFD 

2015 ref 7 kan utläsas att det inte räcker med att utsätta sig för risken att vistas i 

samma stad som familj och släkt för att ett socialt nedbrytande beteende ska 

föreligga. Att som ung kvinna ta den risken är ett normalt beteende, om än något 

obetänksamt. Flickor och kvinnor som faktiskt avser att återvända till den 

riskmiljön som familjen anses vara, eller redan har återvänt, uppvisar däremot ett 

socialt nedbrytande beteende eftersom risken för skada är så stor. Enligt min 

mening det är fullt rimligt att likställa en hederskulturell hemmiljö med andra 

riskmiljöer som faller under socialt nedbrytande beteende i LVU:s mening 

eftersom risken är så stor att de återvändande flickorna utsätts för våld och 

förtryck när de kommer hem igen. Ett exempel i förarbetena på vad socialt 

nedbrytande beteende kan avse är att den unge uppträder på sexklubb.
131

 Att 

uppträda på sexklubb innebär inte någon direkt risk för att bli utsatt för våld, 

således borde hemmet i hedersrelaterade fall ses som en farligare riskmiljö än en 

sexklubb eftersom den unge löper större risk att skadas i hemmiljön.   
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5.5 Möjligheterna att tvångsomhänderta de utsatta flickornas bröder  

5.5.1 Pojkarnas roll som offer och gärningsmän  

Det finns en uppfattning om att endast flickor och kvinnor utsätts för 

hedersrelaterat våld och förtryck, men även pojkar och män drabbas.
132

 De är ofta 

friare än flickorna och kvinnorna, men pojkar drabbas även de av arrangerade 

äktenskap och tvångsäktenskap. Pojkarna innehar även den rollen att de ska 

bevaka och kontrollera sina systrar. Om en pojke vägrar att medverka till förtryck 

och våld i familjen kan även pojken drabbas av det direkta våldet. Även pojkar 

som lever kriminellt eller missbrukar droger kan dra skam över familjen och 

utsättas för hedersvåld. Pojkarna innehar ofta dubbla roller. De är både offer och 

förövare. Utöver att pojkarna själva drabbas av förtryck och våld så är de även 

utsatta för pressen att kontrollera sina systrar och utöva våld mot dem.
133

  

 

Pojkar som växer upp i en hederskultur får lära sig att flickor och kvinnor är 

farliga på så sätt att deras beteende är ett hot mot familjen och mot fadern. Han 

får lära sig att flickorna dessutom är manipulativa och behöver kontrolleras. 

Pojkar som växer upp med dessa värderingar kan komma att tro att han gör något 

gott mot familjen som kontrollerar sina systrars beteende.
134

  

 

Ytterst få pojkar omhändertas för att de kontrollerar sina systrar och ett 

ingripande i familjen av den anledningen är synnerligen sällsynt.
135

 En fråga jag 

ställer mig är varför så få pojkar i rollen som förövare omhändertas enligt LVU? 

Enligt min mening kan det finnas grund för omhändertagande både i 2 och 3 §§ 

vilket kommer att diskuteras nedan. Varför väljer samhället att blunda för 
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pojkarnas del i det hedersrelaterade våldet och förtrycket? Detta är ett område 

som har uppmärksammats i mycket liten utsträckning. Utöver Schlytters 

forskning på området finns mycket lite, om ens något, nämnt om detta i varken 

lagens förarbeten, praxis eller doktrin vilket kan tyckas märkligt med tanke på att 

många flickor blir kontrollerade och misshandlade av sina bröder. I betänkandet 

till en ny LVU har däremot frågan beträffande pojkars dubbla roller 

uppmärksammats.
136

 Att som bror vara tvungen att kontrollera sin syster är en 

belastning som kan få negativa konsekvenser för pojkens hälsa och utveckling.
137

 

Om det är att betrakta som ett socialt nedbrytande beteende i lagens mening är 

dock inte helt klart.
138

 Inget förslag om ändrad lagstiftning vad gäller 

hedersrelaterat våld eller förtryck lämnas i betänkandet.
139

  

 

5.5.2 Föreligger påtaglig risk att pojkens hälsa eller utveckling skadas när 

han kontrollerar sin syster? 

För att ett omhändertagande enligt LVU ska kunna aktualiseras krävs att det 

föreligger en påtaglig risk för att pojkens hälsa eller utveckling skadas när han 

kontrollerar och eventuellt även misshandlar sin syster. Föreligger inte en 

påtaglig risk för detta är LVU inte tillämplig. Som redan nämnts i avsnitt 3.5 

måste det finnas konkreta omständigheter som talar för att det föreligger en 

påtaglig risk för skada, det får inte endast röra sig om en hypotetisk risk och inte 

heller något subjektivt antagande.  
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Det finns gott om forskning som påvisar vilka ökade risker barn som upplever 

våld i hemmet utsätts för, däremot finns inte alls lika mycket forskning om vilken 

skada barn som utövar våld kan ta av detta. Forskningen visar att barn som 

upplever våld i hemmet har en tydligt ökad risk att utveckla oro, ångest och 

posttraumatiskt stressymptom.
140

 Studier visar att barn som upplever våld i 

hemmet normaliserar våldet och riskerar att upprepa mönstret i sin egen familj.
141

 

Det har konstaterats att psykisk problematik hos män är kopplat till en ökad risk 

att utöva våld.
142

 Denna forskning kan tala för att det kan föreligga en påtaglig 

risk för skada för en pojke som utövar våld mot sin syster, men själv inte blir 

utsatt för direkt våld. 

Schlytter menar att den omständigheten att behöva utsätta sin syster för kontroll 

och misshandel systematiskt är en enorm kränkning och kan ha en starkt 

traumatisk inverkan på pojken. Även den faktorn att behöva vara vittne till att 

andra familjemedlemmar kränker och misshandlar ens syster påverkar den egna 

identiteten.
143

 Jag instämmer och tror att pojkens psykiska hälsa kan riskeras att 

ta skada redan vid ett tidigt stadium när han lever under hedersnormer. Att 

ständigt behöva övervaka sin syster och ha hennes beteende under kontroll torde 

tära på pojkens psyke.  

Kan det göra någon skillnad om pojken frivilligt kontrollerar sin syster eller om 

pojken är tvingad avfamilj och släkt att kontrollera? Enligt min mening är det 

ingen skillnad eftersom pojkens utveckling redan måste anses vara skadad om 

han har normaliserat förtrycket och frivilligt kränker sin syster och därmed kan 
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påtaglig risk-rekvisitet ses som uppfyllt. I de fall där pojken är tvingad att 

kontrollera sin syster torde även där anses föreligga en påtaglig risk för skada 

mot bakgrund av att våld i hemmet ökar risken för psykisk ohälsa.  

Vad som skulle kunna tala emot att det skulle föreligga en påtaglig risk för skada 

för pojkens del är att våldet och förtrycket är så normaliserat i hans ögon och att 

hans värderingar är så djupt rotade att ingen vård skulle kunna möjliggöra 

förändring i hans värderingar och beteende. 

Enligt min mening är dock det argumentet inte är tillräckligt starkt. När våld och 

förtryck redan är normaliserat har en påtaglig risk för skada passerats för länge 

sedan. Dessutom finns inte heller någon paragraf i LVU som tyder på att vård 

enbart skulle kunna ges i fall där förändringspotential kan anses finnas.  

Självfallet måste en individuell prövning göras i varje fall, men mycket tyder på 

att rekvisitet påtaglig risk generellt sett kan vara uppfyllt i många fall där en 

pojke utövar våld mot och kontroll över sin syster.   

 

5.5.3 Omhändertagande enligt 2 § LVU 

Finns det då någon möjlighet att omhänderta en pojke enligt 2 § LVU? Om en 

förälder tvingar sin son att kontrollera och misshandla sin syster kan det utgöra 

brister i omsorgen. Till brister i omsorgen hör psykisk och känslomässig 

försummelse.
144

 Men det menas att barnets känslomässiga och psykiska behov 

allvarligt eftersätts.
145

 Om en förälder förväntar sig att sonen ska kontrollera sin 
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syster torde föräldern allvarligt eftersätta sonen känslomässiga och psykiska 

behov och rekvisitet skulle i sådana fall vara uppfyllt. Det skulle innebära att en 

flickas bror skulle kunna omhändertas enligt 2 § LVU därför att han kontrollerar 

och misshandlar henne, om det är en följd av förälderns beteende.
146

  

Förarbetena tar upp att barn och unga som växer upp under hot från sin familj 

kan anses vara utsatta för psykisk misshandel. Som exempel tas flickor som lever 

i familjer med starkt patriarkala familjer upp.
147

 Även pojkar som är tvingade att 

kontrollera sina systrar torde kunna anses vara utsatta för psykisk misshandel 

eftersom även de lever under hot från sin familj. Ett tvångsomhändertagande kan 

även grundas på något annat förhållande i hemmet som medför en påtaglig risk 

för skada. Detta är ett vagt rekvisit som öppnar för att allt som sker i hemmet kan 

leda till tvångsvård om det föreligger en påtaglig risk att barnets hälsa och 

utveckling tar skada.
148

 

Detta talar för att det finns lika stora möjligheter att omhänderta en pojke med 

stöd av 2 § LVU som en flicka. Är pojken inte utsatt för hot, utan kontrollerar sin 

syster utan tvång, kan det finnas ett särskilt syfte med att istället omhänderta en 

pojke med stöd av 3 § LVU. Främst för att det då är pojkens beteende som 

behöver förändras och vård kan ges till dess att han fyller 21 år.   
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5.5.4 Omhändertagande enligt 3 § LVU 

För att tvångsomhänderta en person med stöd av 3 § LVU måste personen 

missbruka beroendeframkallande medel, ägna sig åt brottslig verksamhet eller 

uppvisa något annat socialt nedbrytande beteende. Att kontrollera och 

misshandla sin syster är brottsliga handlingar stadgade i brottsbalken.
149

 En fråga 

att diskutera är om dessa handlingar utgör brottslig verksamhet i LVU:s mening? 

Syftar LVU på alla handlingar som är brottsliga enligt brottsbalken eller på en 

vinstinriktad brottslig verksamhet, så som den brottsliga verksamhet som åsyftas 

när organiserad brottslighet diskuteras?
150

 

I förarbetena framkommer att uttrycket syftar på upprepade brott av icke 

bagatellartad natur och det krävs att brottsligheten ger uttryck för en sådan 

bristande anpassning till samhällslivet att det kan sägas föreligga ett vård- och 

behandlingsbehov för att det ska bli fråga om att bereda den unge vård med stöd 

av LVU.
151

  

Att det inte krävs att den brottsliga verksamheten i LVU:s mening är 

vinstdrivande kan utläsas från NJA 1985 s 757 där det framkommer att länsrätten 

beslutat att en 17-årig pojke dömd för dråp och misshandel ska beredas vård 

enligt 3 § LVU på grund av allvarlig brottslig verksamhet. I mål nr 797-14 

beslutar kammarrätten att en snart 18-årig pojke ska beredas vård enligt 3 § LVU 

på grund av att han har ägnat sig åt sådan brottslig verksamhet som avses i 
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LVU.
152

 Pojken är dömd för grov misshandel och även varit misstänkt för flera 

andra brott.  

Mot denna bakgrund kan det konstateras att brottslig verksamhet i LVU:s mening 

inte behöver åsyfta vinstinriktad verksamhet utan åsyftar även andra brottsliga 

gärningar till exempel misshandel och dråp. Således torde rekvisitet brottslig 

verksamhet vara tillämpligt i ett fall där en pojke kontrollerar och misshandlar 

sin syster, åtminstone i fall där pojken är dömd för brott riktat mot hans syster. I 

annat fall torde rekvisitet något annat socialt nedbrytande beteende vara 

tillämpligt.  

Med begreppet något annat socialt nedbrytande beteende åsyftas ett beteende 

som avviker från samhällets grundläggande normer.
153

 Skulle då beteendet att 

kontrollera sin syster kunna anses falla inom tillämpningsområdet för vad som är 

ett socialt nedbrytande beteende? Ingen direkt vägledning för just den situationen 

ges i förarbetena, inte heller i praxis. I förarbetena till 1980-års LVU framförs att 

bestämmelserna som motsvarar dagens 3 § framförallt är tillämpliga på 

tonårsungdomar med sociala anpassningssvårigheter.
154

 Mot bakgrund av detta 

uttalande, samt att beteendet måste avvika från samhällets grundläggande normer 

för att vara socialt nedbrytande, torde beteendet att kontrollera sin syster kunna 

anses falla inom tillämpningsområdet för vad som anses vara ett socialt 

nedbrytande beteende. Detta eftersom beteendet i princip handlar om 

anpassningssvårigheter till samhällets grundläggande normer. En sådan 

tillämpning kan inte heller anses sträcka sig utöver vad som kan betraktas som en 

rimlig tolkning av bestämmelsens ordalydelse enligt min mening. 
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5.6 Är skyddet i LVU tillräckligt? 

Det har nu utretts vilka möjligheter som finns enligt LVU att tvångsomhänderta 

barn som lever under hedersförtryck och hedersvåld. Utredningen har visat att 

möjligheterna att omhänderta flickor för att bereda dessa skydd är goda såväl 

med stöd av 2 som 3 §§ LVU. Eftersom flickorna i de flesta fall utsätts för såväl 

fysiskt som psykiskt våld täcks dessa situationer av ordalydelsen i 2 §. 

Kammarrätten har öppnat upp för att betrakta viljan att återvända hem till en 

miljö med oacceptabla förhållanden på grund av en hederskultur som ett socialt 

nedbrytande beteende. Det vore intressant och behövligt om HFD prövade fler 

fall med den omständigheten att en ungdom vill återvända till ett hem där risken 

att utsättas för våld är hög, med anledning av att utröna var gränsen går för 

socialt nedbrytande beteende i dessa situationer. För flickornas del finns således 

inget påtagligt behov av att förändra lagstiftningen då deras behov av skydd kan 

tillgodoses med dagens lagstiftning. Även pojkar som utsätts för hot och kontroll 

hemifrån torde kunna få sitt skydd tillgodosett med dagens lagstiftning.  

För pojkarnas del, i rollen som förövare, visar utredningen att det kan finnas 

möjligheter till tvångsomhändertagande när vård inte kan ges på frivillig väg. En 

fråga som enligt min mening bör diskuteras i högre utsträckning är varför LVU 

ytterst sällan tillämpas på dessa situationer när en pojke kontrollerar och 

misshandlar sin syster. Det är dock inte något som åligger domstolarna i första 

hand, utan något som åligger socialtjänsten då det är socialtjänstens ansvar att 

ansöka om vård hos förvaltningsrätten. Eftersom LVU innehåller en del vaga 

rekvisit som ”något annat förhållande i hemmet” och ”något annat socialt 

nedbrytande beteende” förefaller det inte heller ur denna aspekt som att det 

föreligger något behov av att förändra lagstiftningen.  
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6 Avslutande reflektioner 

I förevarande uppsats har utretts huruvida barn och unga som är utsatta för, 

alternativt utövar, hederrelaterat våld och förtryck kan bli föremål för ett 

tvångsomhändertagande enligt LVU. Utredningen har visat att lagstiftningen 

torde täcka de hedersrelaterade situationerna och därmed finns inte något 

påtagligt behov av att LVU-lagen förändras och förtydligas. Så som lagen ser ut 

idag är rekvisiten vida och täcker in många situationer, vilket troligen var 

lagstiftarens avsikt.   

Utredningen har uppmärksammat att det krävs större kunskap om hederrelaterat 

våld och förtryck i samhället. Särskilt stor kunskap krävs bland skolpersonal och 

socialarbetare för att kunna fånga upp de barn och unga som riskerar att få sin 

hälsa och utveckling skadad på grund av hedersrelaterad problematik i hemmet.     

En önskan är att alla barn och unga i framtiden ska behandlas med respekt, få 

möjligheten att växa upp som fria individer och få sina grundläggande mänskliga 

rättigheter tillgodosedda. För barnets bästa. 
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Bilaga 1 – Ur brottsbalken 

Uppräkning av brott som kan aktualiseras vid hedersvåld och 

hedersförtryck.
155

  

3 kap. 1 § den som berövar en annan livet, dömes för mord till fängelse i tio år 

eller på livstid. 

3 kap. 2 § Är brott som i 1 § sägs med hänsyn till de omständigheter som 

föranlett gärningen eller eljest att anse som mindre grovt, dömes för dråp till 

fängelse, lägst sex och högst tio år. 

3 kap. 5 § Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta 

eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, 

döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter 

eller fängelse i högst sex månader. 

3 kap. 6 § Är brott som i 5 § sägs att anse som grovt, skall för grov misshandel 

dömas till fängelse, lägst ett och högst tio år. Vid bedömande huruvida brottet är 

grovt skall särskilt beaktas, om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen 

tillfogat svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller eljest visat särskild 

hänsynslöshet eller råhet. 

4 kap. 2 § Den som i annat fall än som sägs i 1 eller 1a § för bort eller spärrar in 

någon eller på annat sätt berövar honom eller henne friheten, döms för olaga 

frihetsberövande till fängelse, lägst ett och högst tio år. Är brottet mindre grovt, 

döms till böter eller fängelse i högst två år. 

                                              

155
 Garanterar inte att listan är uttömmande.  
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4 kap. 4 § Den som genom misshandel eller eljest med våld eller genom hot om 

brottslig gärning tvingar annan att göra, tåla eller underlåta något, dömes för 

olaga tvång till böter eller fängelse i högst två år. Om någon med sådan verkan 

övar tvång genom hot att åtala eller angiva annan för brott eller att om annan 

lämna menligt meddelande, dömes ock för olaga tvång, såframt tvånget är 

otillbörligt. 

Är brott som avses i första stycket grovt, dömes till fängelse, lägst sex månader 

och högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas 

om gärningen innefattat pinande till bekännelse eller annan tortyr. 

4 kap. 4a § Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4 eller 6 kap. mot en 

närstående eller tidigare närstående person, döms, om var och en av gärningarna 

utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit 

ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för grov fridskränkning till 

fängelse, lägst sex månader och högst sex år.  

Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som 

han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med 

under äktenskapsliknande förhållanden, skall i stället dömas för grov 

kvinnofridskränkning till samma straff. 

4 kap. 5 § 

Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt 

som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans 

säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i 

högst ett år. 

Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. 
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