
Morden på och Pela Atroshi 1999 och Fadime Sahindal 2002, som kallblodigt dödades 
av sina egna släktingar, fick stor massmedial uppmärksamhet och lämnade få obe-
rörda. Två unga kvinnor vars livsöden för alltid är en påminnelse om hederskulturens 
yttersta konsekvenser. Strax innan sin död framträdde Fadime i riksdagen och pratade 
om just hederskulturen för att folk skulle förstå, men det var först i samband med 
hennes död som samhället i stort fick upp ögonen för problematiken. En delvis förvirr-
ad diskussion tog vid - vissa debattörer gjorde gällande att hedersrelaterat våld inte 
skiljer sig från patriarkala strukturer och annat manligt våld och att det därför inte 
heller ska definieras på ett särskilt sätt. Idag finns det dock en relativ konsensus om 
att det finns väsentliga skillnader – hedersrelaterat våld kännetecknas framförallt av 
att det är utstuderat och kollektivt till sin karaktär, där männens heder är beroende av 
att kvinnorna följer familjens regler – och att detta också bör komma till utryck för att 
olika samhällsinstitutioner ska kunna skydda barn och ungdomar som är i riskzonen.   
 
Hedersvåld är ett utbrett och ofta dolt problem i Sverige – det är många gånger 
svårt att upptäcka barn som lever i hederskulturer eftersom de vanligtvis har nor-
mal skolgång och lever under goda ekonomiska förhållanden. Organisationen GAPF 
(Glöm Aldrig Pela och Fadime) menar att hedersvåld bör klassificeras så att man ska 
kunna kartlägga antalet mord, misshandelsfall, och tvångsgiften som är kopplat till 
hedersvåld – för att därigenom kunna få de resurser som krävs för riktade åtgärder. 
Enligt en ny bedömning av Länsstyrelsen i Östergötland är problemet med hedersvåld 
betydligt större än man tidigare trott. Rapportens analys visar att 10 kvinnor mörda-
des i hedersrelaterat våld 2016 (cirka 10 procent av samtliga mord i Sverige) och att 
en tredjedel av våld mot närstående är sammankopplat till hederskultur. Många barn 
och ungdomar vittnar också om att deras problem ofta förminskas och ignoreras av 
vuxenvärlden när de berättar om hedersrelaterade problem. En nyligen utförd studie, 
där 1100 ungdomar med utländsk bakgrund tillfrågades, visar att 82 procent av de 
tillfrågade flickorna anser sig vara hårt kontrollerade av sina föräldrar. Arrangerade 
äktenskap och tvångsäktenskap, som är kopplade till hedersnormer, är en stor källa 
till oro för unga.   
 
- En första och mycket stor utmaning är av psykologisk natur. Barnen vill sällan 
berätta. Känslor av skam, skuld och lojalitet med sin familj kan också skapa normali-
seringsprocesser. Barnet förminskar då vad som händer hemma, både inför sig själv 
och andra. Barnen är starkt beroende av att andra vuxna är lyhörda inför även svaga 
signaler på att något inte stämmer. Beröringsskräck till hedersrelaterade problem är 
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förmodligen den största faran mot barns rättsliga trygghet i Sverige, säger Jan  
Melander, jurist, som bland annat är verksam som Karnovs expert på skoljuridik i 
tjänsten Karnov Kommun.  
 
 
LVU – en uttalad skyddslagstiftning
För att kunna komma tillrätta med hedersproblematiken i Sverige krävs förstås en 
mängd åtgärder från samhällets sida. Allt från tydliga handlingsplaner inom skolan 
och socialtjänsten för att på ett tidigt sätt kunna identifiera problemen, till att utre-
da misstänkta fall. Ett av juridikens verktyg för att skydda barn och ungdomar som 
riskerar att falla offer för hedersvåld är LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om 
vård av unga) som i sin nuvarande form trädde i kraft 1990. LVU ska, till skillnad mot 
socialtjänstlagen, endast tillämpas när frivilliga åtgärder inte är möjliga att genomfö-
ra. Förutom bristande samtycke måste ett missförhållande föreligga. 2 § LVU som tar 
sikte på s.k. ”miljöfall”, det vill säga om det i hemmet förekommer fysisk eller psykisk 
misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller om det av något annat 
skäl finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. 3 § LVU 
handlar om ”beteendefall”, det vill säga när den unge själv utsätter sig för påtagliga 
risker för att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verk-
samhet eller annat socialt nedbrytande beteende.  
 
LVU är en uttalad skyddslagstiftning, vilket innebär att beslut om omedelbart omhän-
dertagande enligt 6 § LVU kan tas även i det fall det finns oklarheter i hur omfattande 
ett visst missförhållande är. Men det säger sig själv att det är fråga om ytterst svåra 
gränsdragningar. Barnets rätt till skydd ska värderas i förhållande till barnets rätt till 
sin ursprungsfamilj, och ofta behöver barnen också byta skola och därmed skiljas från 
sina kompisar. Därtill ska processen såklart vara rättssäker även för vårdnadshavar-
na, och det är viktigt att man särskiljer på en uppfostran som kanske kan uppfattas 
som sträng men tillåten - och ett agerande som är kopplad till hedersnormer. Högsta 
förvaltningsdomstolen (HFD) har i en rad rättsfall på senare tid betonat att det inte 
ska vara fråga om några hypotetiska, utan högst konkreta risker för att samhället 
ska kunna ta till en sådan ingripande åtgärd som LVU innebär. Av legalitetsskäl är 
det förstås viktigt att myndigheternas befogenheter inte går utöver en rimlig tolkning 
av lagtexten – då riskerar förtroendet för såväl förvaltningen som lagstiftningen att 
urholkas. Enligt justitierådet Thomas Bull ska HFD:s allt striktare lagtolkning främst 
ses ”som en omsorg om den offentliga maktutövningens legitimitet”. Sverige är även 
förbundet att följa den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (EKMR) 
vars artikel 5.1 stadgar att man inte, förutom vissa uttryckliga undantag, får berövas 
friheten. Vidare ger artikel 8 i EKMR skydd för privat- och familjeliv, vilket alltid aktu-
aliseras vid omhändertagande av barn – 2015 bedömde Europadomstolen i fallet Jova-
novic mot Sverige att ingen kränkning av rätten till familjeliv hade skett när klagandes 
barn tvångsomhändertogs.  
 
- Vi har all anledning att vara stolta över de fri- och rättigheter som skyddas i den 
svenska grundlagen. Men rättigheter kan kollidera. Respekt för religiösa eller 



kulturella traditioner kan exempelvis komma i konflikt med barnets rättigheter. Lagen 
ger här barnets rättigheter mycket klart försteg. Det är med andra ord inte möjligt 
att åberopa religiösa eller kulturella skäl till stöd för en barnuppfostran som är direkt 
skadlig för barnet. Så länge en utredning bedrivs på sakliga grunder och baseras på 
faktiska iakttagelser, och inte på förutfattade meningar, kan det exempelvis aldrig vara 
diskriminering att utreda familjeförhållandena med inriktning på hedersrelaterade 
frågor, säger Jan Melander. 
 
Skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap – som är nära kopplat till heders-
problematik – har  skärpts genom nya bestämmelser i brottsbalken. Men det har 
exempelvis visat sig att barnäktenskap i Sverige är betydligt vanligare än man tidigare 
trott och att det har ökat i takt med den stora flyktingtillströmningen.  
 
- Vår lagstiftnings yttre utformning är oftast alldeles utmärkt och ger barn ett starkt 
skydd mot hedersrelaterad brottslighet och förtryck. Vad som däremot är djupt pro-
blematiskt är att barns, i synnerhet flickors, faktiska rättsskydd mot hedersvåld och 
förtryck, tvångsgifte m.m. är så mycket svagare än det teoretiska skyddet i lagen. 
Jurister talar om access to justice eller tillgång till rättvisa. Att ha rätt är inte samma 
sak som att få rätt, konstaterar Jan Melander. 
 
 
Kvinnor som frivilligt återvänder hem – socialt nedbrytande beteende?
Vad gäller barn och ungdomar som lever under hedersliknande förhållanden är 2  § 
LVU ofta tillämpligt. Det är att likställa med psykisk misshandel att växa upp under hot 
från sin egen familj, eller när barnets utveckling hindras på grund av hot och våld från 
i första hand manliga släktingar. Av utredningar framgår att det ofta handlar om flick-
or som är starkt begränsade under skoltiden, vilket gör att de exempelvis inte tillåts 
delta i undervisningen och i aktiviteter. Många utsätts också för fysisk misshandel. 
 
Ungdomar kan beredas skydd och vård enligt 2 § LVU tills de fyller 18 år, men skydds-
behovet kvarstår ju ofta även tiden därefter. Finns det någon möjlighet att då få skydd 
av samhället? En möjlighet som finns är att tillämpa 3 § LVU som till skillnad från 2 § 
LVU gäller till och med 21-årsdagen. Enligt en studie av omhändertagna flickor tog 12 
av 18 flickor helt eller delvis tillbaka sina uppgifter om att de utsatts för våld och hot i 
hemmet och ville återvända hem. Det rör sig om vuxna, fria individer som själva fattat 
beslut om detta. Ska de kunna göra det trots de uppenbara riskerna? 
 
Kammarrätten har i många fall bedömt att det är ett socialt nedbrytande beteende 
enligt 3 § LVU att återvända till ett hem med förtryck och hedersvåld, trots att kvinn-
orna ifråga har tagit tillbaka sina uppgifter. HFD har dock gjort en striktare tolkning. 
HFD 2015 ref 7 handlar om en 17-årig flicka som initialt vårdades enligt 2 § LVU på 
grund av att hon hade utsatts för hedersrelaterat våld i hemmet. Hon var placerad 
på ett HVB-hem som är specialiserat på hedersproblematik. Hon utsatte sig själv för 
exponering som skulle kunna röja hennes vistelseort, till exempel genom att lägga 
upp filmklipp på Facebook. Frågan var huruvida risken att röja vistelseorten är socialt 



nedbrytande i den mening som avses  i 3 § LVU? Enligt förarbetena, där hedersrelate-
rade aspekter lyser med sin frånvaro, kan det exempelvis vara ett socialt nedbrytande 
beteende att vistas i en missbruksmiljö eftersom det är förenat med risker. HFD kom 
dock fram till att beteendet inte var att likställa med ett sådant socialt nedbrytande be-
teende som avses i 3 § utan snarare var att beteckna som ett obetänksamt handlande. 
Varje risktagande kan alltså inte jämställas med ett sådant beteende. HFD har även på 
liknande sätt i andra rättsfall, som berördes ovan, markerat mot alltför långtgående 
tolkningar av bestämmelserna i LVU, vilket även påvisar en del av de svårigheter som 
tillämpningen av LVU innebär för bland annat socialnämnder.  
 
Negin Amirekhtiar och Caroline Brännström, som är verksamma som advokater på 
advokatbyrån Elisabet Fritz, har stor erfarenhet av att arbeta med LVU och hedersrela-
terade problem. De är delvis kritiska till HFD:s resonemang. 
 
- Vår uppfattning är att ett tvångsomhändertagande enligt 3 § LVU bör kunna komma 
ifråga om ett barn vill återvända hem till en miljö med en tydlig hederskontext där den 
unge utsätts eller har utsatts för brott. Om den unge vill återvända till en miljö där 
han eller hon kontinuerligt utsätts för brott och/eller begränsas i sin frihet måste en 
sådan miljö kunna bedömas som en riskmiljö, beroende av vad som framkommer i det 
enskilda fallet. Nu senast i slutet av juli åtalades en familj för att ha försökt kidnappa 
sin dotter som riskerade tvångsgifte. Det visar ju på att det kan finnas omständigheter 
i familjen som påverkar så starkt att det finns ett absolut behov av skydd för den unge. 
 
- Hos domstolarna behöver kunskapen öka om problematiken. Att beskriva den ung-
es beteende som ”ett obetänksamt handlande av en ung människa och inte som ett 
socialt nedbrytande beteende som avses inom LVU”, utan att närmare utveckla vilken 
betydelse just hedersproblematiken ska få i dessa fall, visar på att det finns en brist 
i den praxis som finns. Det behöver tydliggöras vilka risker som finns för den unge i 
en sådan miljö och hur detta påverkar eller kan påverka dennes hälsa och utveckling. 
Tyvärr ger inte HFD:s dom svar på just den frågan, menar Negin Amirekhtiar och 
Caroline Brännström.  
 
- En utmaning är av bevismässig natur. För en orosanmälan förutsätts inte mer än en 
(konkret) misstanke. Ett tillfälligt omhändertagande enligt LVU kan även ske utan full 
bevisning. För att mer permanent omhänderta ett barn eller frånta föräldrarna vårdna-
den krävs emellertid mycket starkare bevisning. Hederskultur präglas av att de som 
är utsatta ofta hyser en stark rädsla för en eller flera familjemedlemmar. Kort sagt 
är det svårt att bevisa hedersrelaterade brott och kränkningar. Situationen förvärras 
ytterligare av att polis och socialtjänst är svårt ansträngda i sina resurser och behoven 
samtidigt av allt att döma är enorma, säger Jan Melander. 
 
 
Kan pojkar i egenskap av förövare omhändertas med stöd av LVU?
Det finns en utbredd uppfattning om att bara flickor och kvinnor utsätts för förtryck i 
hederns namn. Men även om pojkar ofta är betydligt friare än flickor utsätts även de 



av tvångsäktenskap och andra hedersrelaterade konsekvenser. Ofta förväntas det att 
pojkar ska bevaka och kontrollera sina kvinnliga släktingar, att vägra kan vara förenat 
med stor fara. Även kriminalitet, droger och homosexualitet kan få potentiellt ödes-
digra följder. Pojkar har, till skillnad från flickor, ofta dubbla roller som både offer och 
förövare, och de lär sig tidigt att flickors beteende är ett hot mot såväl de själva som 
deras pappa och släkten i stort.  Om pojkar själva är offer för hedersvåld kan de, precis 
som flickor, omhändertas med stöd av LVU – med alla de svårigheter som förenade 
med dessa bedömningar. 
 
Men vilket utrymme finns det att omhänderta pojkar som själva är förövare? Det är en 
fråga som inte har berörts i tidigare förarbetsuttalanden men som tas upp i betänkan-
det för en ny LVU. Det finns studier som påvisar att barn som upplever våld i hemmet 
har en tendens att normalisera detta och därför upprepar våldet i senare familjekon-
struktioner. Utvecklingen har ju sannolikt redan tagit skada om förtryck och våld har 
normaliserats, vilket sannolikt även påverkar den psykiska hälsan enligt 2 § LVU. Om 
pojken kontrollerar sin syster utan yttre tvång kan det ligga närmare till hands att 
istället omhänderta pojken enligt 3 § LVU då det framförallt är hans eget beteende som 
ligger till grund.   
 
- Att omhänderta den unge med stöd av 2 § är helt beroende av hemförhållandena i det 
enskilda fallet. Men om hemmiljön ex. är påtagligt koncentrerad till övergrepp som rik-
tas mot andra i närvaro av den unge så är det möjligt. Att bevittna våld, ex. mot sin bror 
eller syster är ju att betrakta som psykisk misshandel, vilket kan vara aktuellt även för 
den som också själv till viss del kan vara förövare och delaktig, eftersom han eller hon 
ofta inte har något val då påverkan eller påtryckningar kommer från en större grupp, 
det vill säga familjen/släkten, säger Negin Amirekhtiar och Caroline Brännström. 
 
 
Vilka förändringar krävs för att stärka barnens skydd?
Slutbetänkandet ”Barn- och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU” överlämna-
des till regeringen i juni 2015, och var tänkt att träda i kraft 1 juli i år vilket inte skedde. 
Det uttalade syftet med reformen är att stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerhe-
ten för barn och unga. I slutbetänkande tar man även upp frågor kopplade till heders-
problematik, där man även efterlyser mer kunskap om ämnet. Negin Amirekhtiar och 
Caroline Brännström menar att det idag finns vissa brister hos socialtjänsten som bör 
åtgärdas. 
 
- I alla fall där ett tvångsomhändertagande är aktuellt måste socialtjänstens utredning 
vara tillräckligt underbyggd, även när det är hedersrelaterat våld och förtryck som 
den unge riskerar att utsättas för. Om socialtjänsten förmår klargöra hur den heder-
skontext som den unge lever i ser ut, och även kan visa stöd för detta, så har dom-
stolarna också möjlighet att ta ställning till just de omständigheterna. Tyvärr brister 
ofta kompetensen hos socialtjänsten och många utredningar är bristfälliga, vilket kan 
påverka rättssäkerheten för både den unge och föräldrarna. Förvaltningsdomstolarna 
måste få ett fullgott underlag att fatta beslut på, för föräldrarna måste det vara klart 



varför deras barn riskerar att omhändertas för att de ska få möjlighet att bemöta detta 
och för den unge är det av vikt att alla väsentliga omständigheter kommer fram. 
 
- Vår erfarenhet är att i de fall då socialnämnden företräds av jurister, det kan vara 
anlitade ombud eller kommunjurister, blir processen tydligare och klarare. Att kritiskt 
granska en utredning som ska utgöra grunden för ett eventuellt omhändertagande är 
viktigt för rättssäkerheten och processen. I vart fall borde det finnas krav på en sådan 
kritisk granskning av socialtjänstens utredning innan en ansökan om vård görs, säger 
Negin Amirekhtiar och Caroline Brännström. 
 
Kan den omständigheten att barnkonventionen sannolikt blir svensk lag innebära ett 
förstärkt skydd för barn som riskerar att falla offer för hedersrelaterat våld och för-
tryck? 
 
- En viktig förändring är att uttalanden av FN:s barnrättskommitté i så fall blir en del av 
det svenska rättskällematerialet. En möjlighet är att barnets skadeståndsrättsliga möj-
ligheter stärks om skolan och det omgivande samhället inte uppfyller sina skyldigheter 
mot barnet. Eftersom hedersrelaterat våld och förtryck är en så allvarlig företeelse kan 
det förutsättas att kraven på skolorna i detta sammanhang ökar med barnkonventio-
nen som lag. En sådan konsekvens är ju rentav avsedd. Det grundläggande syftet med 
ett införande av barnkonventionen i lagen är att barns faktiska rättsskydd ska stärkas. 
Hedersproblematik är ett område där det mesta talar för att så även behöver ske, kon-
staterar Jan Melander.

Petter Svensson


