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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to look into how evidence evaluation in verdicts considering 2 
§ LVU (Care of Young Persons Act) linked to honor related problems are handled by the 
County Administrative Court of Stockholm.  The questions at issue were how the County 
Administrative Court handles the prerequisites regarding 2 § LVU verdicts, how the County 
Administrative Court proceeds when evaluating evidence in 2 § LVU verdicts, and how the 
County Administrative Court handles indications of that a child is living in an honor-related 
context. To answer this, five verdicts have been analyzed. In addition to this, two interviews 
were made as a complement. In the analysis of the collected material, the authors proceeded 
from a theory of evidence and used a hermeneutic method for the analysis. Through the study, 
it has been observed that the court doesn’t seem to use any verified method to evaluate evi-
dence. Further on, the results show that the court, in their verdicts, seems to prefer to assign to 
the most general prerequisite in the actual paragraph and doesn’t refer or even mention honor 
in the verdicts. The authors believe these circumstances make it difficult for the parties in the 
lawsuit to understand how the court has reached its judgement. 
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1. Problemformulering  
 
En grundregel inom svensk sociallagstiftning är att vård och behandling i möjligaste mån 
skall äga rum i frivilliga former. Det gäller även vård av barn och unga. Enligt socialtjänstla-
gen har socialnämnden ett särskilt ansvar för att barn växer upp under trygga och goda förhål-
landen. Om inte samhället i samförstånd med vårdnadshavare och den unge, när denna fyllt 
15 år, kan genomföra behövlig vård för att hindra en ogynnsam utveckling och skydda den 
unga kan lagen om (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, nedan LVU, till-
gripas.  

LVU skall således vara en skyddslagstiftning för barn och ungdomar. Detta skydd 
skall omfatta alla barn/unga i Sverige oberoende av kulturellt eller religiöst ursprung. Morden 
på Pela 1999 och Fadime 2002 synliggjorde det förtryck som en så kallad hedersproblematik 
ytterst kan föra med sig för barn och ungdomar. I och med att denna typ av problem fick en 
sådan uppmärksamhet på ett nationellt plan, till stor del genom massmedias försorg, initierade 
det att man från myndighetshåll på allvar började försöka hantera frågan om skydd och stöd 
för individer som lever i en hederskontext. Som exempel kan nämnas att landets alla länssty-
relser fått i uppdrag av regeringen att utarbeta handlingsplaner för att stödja aktörer i samhäl-
let gällande våldsförebyggande insatser rörande hedersrelaterat våld. (Reyes, 2005, s. 10)  

En hypotes författarna till förevarande studie har är att det är av vikt att socialtjänst 
och domstolar i LVU-mål har kunskap om vilka följder det kan få för ett barn om man bortser 
från hedersbegreppet och behandlar alla problem utifrån ”svensk synvinkel”. Vi frågar oss om 
det är mer ”accepterat” att från myndighetshåll peka på t ex föräldrars missbruk eller psykiska 
sjukdom och på de följder och risker de kan medföra för ett barn än på att familjen lever i en 
hederskontext med de följder av begränsad frihet, förtryck, hotelser, misshandel och ytterst 
död som det kan föra med sig för ett barn. Vi menar att hänsyn till familj och kultur inte får 
tas på bekostnad av barn och ungdomars rätt till ett liv i enlighet med FN:s barnkonvention 
och gällande normer och lagar i Sverige.  

LVU är en tvångslagstiftning som skall trygga samhällets möjligheter att kunna ge 
barn och ungdomar behövlig vård och behandling. Beslut om vård enligt LVU innebär att 
vårdnadshavarnas bestämmanderätt över barnet begränsas i den utsträckning som anses nöd-
vändig för att vård skall kunna ges, även om den rättsliga vårdnaden kvarstår på vårdnadsha-
varna. (Norström & Thunved, 2004, s. 237f) Då dessa ingripanden inte faller in under straff-
lagstiftning utan är förvaltningsrättsliga, är beviskraven lägre än för brottmål. I brottmål skall 
det, enligt praxis, vara ”ställt utom rimligt tvivel” att den misstänkte är skyldig för att denne 
skall kunna dömas för brottet. (Ekelöf & Boman, 1992, sid.117) I LVU-mål däremot är bevis-
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kraven alltså lägre och annorlunda utformade, det finns inga fastställda beviskrav vilket torde 
kunna bidra till en viss rättsosäkerhet.  

Kan det, frågar vi oss, vara så att barn som lever i en hederskontext är dubbelt utsat-
ta, dels på grund av osäkerheten vad avser beviskraven i LVU-mål, dels eftersom myndighe-
ter och företrädare för rättsskipningen i viss utsträckning kan tänkas sakna kunskap om den, i 
Sverige, relativt nya problematik som en uppväxt i en hederskontext i ett omgivande modernt 
Sverige kan utgöra. Risken med okunskap är att denna typ av LVU-mål behandlas utan hän-
syn till de speciella omständigheter som kan föreligga.  

Enligt ett rättssociologiskt perspektiv kan lagens innehåll inte utläsas i förväg, det 
måste studeras i sin tillämpning. Det är praktiken som förser teorin med arbetsmaterial, teorin 
kan alltså inte existera utan praktiken. (Hydén, 1998, s.12ff)  
 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och försöka klarlägga hur bevisvärdering i domar gäl-
lande 2 § LVU med koppling till hedersrelaterad problematik ser ut i Länsrätten.  
 

1.2 Frågeställningar 

• Hur prövar länsrätten rekvisiten i 2 § LVU? 

• Hur går länsrätten tillväga för att värdera bevis i LVU-mål? 

• Hur hanterar länsrätten indikationer på att barn lever i en hederskontext? 
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2. Lagstiftningen 
 
LVU är en skyddslag för barn och unga som reglerar förutsättningarna för att tvångsvis vårda 
eller skydda barn och ungdomar. 

Av 1 § LVU framgår det att vård enligt LVU skall vara ett komplement till insatser-
na enligt Socialtjänstlagen (SoL), det vill säga insatser skall i första hand ges på frivillig väg 
och det är först om detta inte är möjligt som LVU kan tillgripas. Syftet med LVU är att trygga 
samhällets möjligheter att ge barn och ungdomar det skydd, den vård och behandling de be-
höver. Det innebär att socialnämnden har såväl befogenhet som skyldighet att ingripa till en 
underårigs skydd om förutsättningarna för LVU är uppfyllda. Tillämpningen av lagen förut-
sätter att den unge dels är i behov av vård, dels att det behovet inte kan tillgodoses i de frivil-
liga former som SoL anvisar. LVU gäller för samtliga barn som vistas i Sverige oberoende av 
nationalitet.  

För att LVU skall vara tillämplig måste följande tre förutsättningar vara uppfyllda 

• Det skall föreligga ett missförhållande med anknytning till den unges hemmiljö (de så 
kallade miljöfallen i 2 §) eller till den unges eget beteende (de så kallade beteendefal-
len i 3 §) 

• Missförhållandena skall medföra att det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa 
eller utveckling skadas. 

• Behövlig vård kan inte ges på frivillig väg med samtycke av den eller dem som har 
vårdnaden om henne/honom och, när den unge fyllt femton år, av honom eller henne 
själv. 

Vid beslut enligt LVU skall vad som är bäst för den unge vara avgörande och den 
unges inställning skall så långt möjligt klarläggas. Vidare skall hänsyn tas till den unges vilja 
med beaktande av dennas ålder och mognad. (1 § LVU) 
 
 

2.1  2 § LVU 

2 § LVU lyder ”Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otill-
börligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtag-
lig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas”. 
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2.1.1 Misshandel 

Paragrafen omfattar alla situationer när ett barn utsätts för misshandel i hemmet. Här ingår 
såväl fysisk som psykisk misshandel och även en ringa grad av misshandel kan utgöra en på-
taglig risk för den unges hälsa och utveckling om det inte är fråga om en enstaka överilad 
handling. (Prop. 1989/90:28 s. 107)  

När det gäller psykisk misshandel kan sådan vara svår att definiera. Här handlar det 
inte om enskilda händelser utan om en relation och ett förhållningssätt som hindrar barnet från 
att utveckla en positiv självbild. I propositionen 2002/03:53 anges flera exempel, barn som 
upplevs negativt av föräldrarna och som ständigt blir känslomässigt avvisade, som kränks, 
som hotas att bli övergivna och som terroriseras. Man talar om barn som växer upp och tving-
as bevittna våld mellan föräldrarna. Att bevittna hur kvinnan i familjen kränks, hotas eller 
misshandlas bör kunna räknas som psykisk misshandel för barnet. Detta gäller även barn och 
unga som får utstå hot från sin familj, som till exempel flickor som växer upp i familjer med 
starkt patriarkala värderingar och vars utveckling hindras genom hot från i första hand manli-
ga släktingar.  
 

2.1.2 Otillbörligt utnyttjande 

Med begreppet ”otillbörligt utnyttjande” avses i första hand att barnet utnyttjas sexuellt av 
någon av föräldrarna eller att barnet, med den ena eller båda föräldrarnas goda minne, utnytt-
jas i pornografiskt syfte. Barnet utnyttjas även otillbörligt om det tvingas utföra ett alltför an-
strängande kroppsarbete eller att en förälder lägger ett så stort självständigt ansvar på barnet 
för förälder eller syskon, att det medför en påtaglig risk för skada på barnets hälsa eller ut-
veckling. (Prop. 1989/90:28 s.107)  
 

2.1.3 Brister i omsorgen 

Under begreppet ”brister i omsorgen” faller främst situationer då barnet utsätts för vanvård till 
exempel att barnet allvarligt missköts i fråga om hygien, kläder eller mat. Under begreppet 
faller även situationer då förälder utsätter barnet för påtaglig risk att skadas genom att inte se 
till att barnet får adekvat sjukvård eller om barnets behov av känslomässig trygghet och sti-
mulans allvarligt eftersätts t ex på grund av missbruk eller psykiska störningar hos föräldrar-
na. (Prop. 1989/90:28 s. 107f)  

2.1.4 Annat förhållande i hemmet 

Med detta uttryck avses bland annat fall då missförhållanden i hemmet inte i första hand beror 
på vårdnadshavaren själv utan på till exempel en sambo till denne. Här ingår även fall där en 
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förälder inte knyter an till sitt barn eller tvärtom lever i en sjuklig symbios med barnet. (Prop. 
1989/90:28 s. 108). Även situationer där en flicka riskerar att könsstympas bör kunna falla in 
under detta rekvisit (Prop. 1998/99:70, s.13) liksom fall där en ungdom mot sin vilja blir sänd 
till sitt ursprungsland för att ingå äktenskap. (SOSFS 1997:15, s.29). 
 

2.1.5 Påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling 
skadas 

I begreppet ”påtaglig risk för skada” ligger att det inte kan vara fråga om en övergående eller 
ringa risk för skada för att ett ingripande skall vara aktuellt. Det måste enligt Prop. 
1989/90:28 gå att konstatera att risken för skada har en sådan inverkan på barnets hälsa eller 
utveckling att barnet har ett tydligt vårdbehov. Det måste föreligga konkreta omständigheter 
som talar för en risk för skada. Att hänvisa till subjektiva antaganden om en sådan risk eller 
ovidkommande omständigheter som t ex samhällsvärderingar eller inställning i trosfrågor är 
inte tillräcklig grund för ett tvångsingripande. (Prop. 1989/90:28 s. 107). Detta har också re-
geringsrätten tagit fasta på i bland annat RÅ 1995 ref 46 där man ansåg att det saknades förut-
sättning för vård med stöd av LVU för ett barn till ensamstående förälder med psykisk stör-
ning. Det förelåg, menade man, osäkerhet om såväl typ av skador hos barnet som vid vilken 
tidpunkt eventuella skador kunde väntas uppkomma. Ej heller gick det att säga något bestämt 
om hur allvarliga skadorna kunde befaras bli för den händelse de skulle uppkomma. 
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3. Tidigare forskning 
 
Här presenteras den tidigare forskning som kan knytas till uppsatsen.  
 

3.1 Tillämpning av tvångslagstiftning  
Nedan presenteras i korthet vad olika forskare samt Socialstyrelsen funnit. 
 

3.1.1 Aspekter av bevisvärdering 

Vi har vid genomgång inte funnit någon tidigare forskning som direkt behandlar länsrätternas 
bevisvärdering i LVU-mål där hedersproblematik kan föreligga men Professor Christian Die-
sen gör i sin artikel ”Bevisprövning i förvaltningsmål” en samlad analys av förvaltningspro-
cessens allmänna bevisteoretiska säregenhet.  Han menar att en avsaknad av teoribildning och 
metodanvisningar för bevisprövningen ökar risken för subjektivitet, skönsmässighet och där-
med bristande enhetlighet vid sakprövning. Han pekar här på risken för att inte lika fall be-
handlas lika. Att bevisteori är ett försummat område inom förvaltningsrättslig praxis, menar 
han, kan bero på att förvaltningsrätten härstammar ur en administrativ tradition som befinner 
sig närmare ett politiskt beslutsfattande än den rent dömande funktionen som praktiseras i 
allmänna domstolar. I förvaltningsrätten får frågor om rimlighet, lämplighet och framtida 
konsekvenser ofta betydande eller avgörande roll för det beslut som myndigheten eller dom-
stolen skall fatta och det kan, enligt Diesen, bidra till att bevisfrågorna, såväl teoretiskt, som 
praktiskt ges mindre utrymme. (Diesen, 2003, s.13ff) 

I studien koncentrerar han sig på sex exempelområden, taxering, omhändertagande 
enligt LVU, återkallelse av läkarlegitimation, arbetsskadeärenden, asylprövning och särskild 
utskrivningsprövning vid rättspsykiatrisk vård (Diesen, 2003, s. 48). 

I förvaltningsmål kompliceras bevisprövningen, jämfört med i mål som förekommer 
i allmän domstol, av rättens eget utredningsansvar och av det faktum att det oftast är en myn-
dighet som är motpart till den enskilde. Till det kommer att den materiella lagstiftningen dels 
ofta brister i enhetlighet och tydlighet vad gäller beviskrav och andra normer för bevispröv-
ningen dels ej sällan innehåller normativa rekvisit. Dessa normativa rekvisit ger utrymme för 
såväl lämplighets- som intresseavvägning i enskilda fall och ökar därmed risken för bristande 
likformighet i rättstillämpningen och för att rättsfråga och sakfråga blandas ihop. Diesen me-
nar att det är av stor vikt att bevisprövningen, även i förvaltningsmål, har en klar struktur och 
att rätten verkligen prövar sakomständigheterna i målet innan man går in på rättsföljden. Här 
anser han att det, för att man skall kunna göra det på ett vetenskapligt korrekt sätt, är nödvän-
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digt med en metod för bevisprövningen samt att metoden skall differentieras mellan måltyper. 
Differentieringen är nödvändig på grund av att de ärenden som faller in under förvaltningsrät-
ten är så skiftande till sin karaktär och normerna för prövningen så olika till sin uppbyggnad 
att det behövs en särskild metodik för varje måltyp. (Diesen, 2003, s. 154f) 

Generellt för metodiken är dock en korrekt konstruktion av bevistemat i målet, det 
vill säga att man klargör vad som skall bevisas för att en rättsföljd skall bli aktuell. Vad det 
gäller själva bevisvärderingen krävs en viss differentiering mellan olika måltyper även om 
man kan urskilja några huvudlinjer. Vid avgöranden som endast skall bygga på omständighe-
ter i det förflutna, som t ex i taxeringsmål menar Diesen att man kan tillämpa samma bevis-
prövningsmodeller som i allmän domstol.  Vad gäller måltypen (t ex LVU-mål) som innebär 
att rätten från fastställda bakgrundsfakta skall gå vidare och göra en prognos för framtiden 
krävs en särskild modell för att klargöra prognosen. Bedömningen av prognoser bygger ofta 
på vad sakkunniga anför om generella risker och samband men det krävs också att domstolen 
gör en självständig bedömning av sakkunnigas material och slutsatser. Domstolens gransk-
ningar och bedömningar kräver modeller som bygger på juridisk riskanalys och som möjlig-
gör för domstolen att bedöma de olika variablernas förhållande till varandra och relevansen i 
det enskilda fallet. Att modeller av det slaget, trots behovet därav, ännu inte är utvecklade på 
det förvaltningsrättsliga området gör, enligt Diesen, att de bör bli föremål för ett rättsveten-
skapligt utvecklingsarbete. (Diesen, 2003, s. 154f) 

Maritha Jacobsson har i sin avhandling analyserat 39 muntliga länsrättsförhandlingar 
och genomfört 31 intervjuer med socialsekreterare, psykiatriker, jurister och enskilda. Hon 
har studerat hur dessa (bortsett från enskilda) kommunicerar i domstolen i mål som bland an-
nat rör LVU. Hon har funnit att socialsekreterare och psykiatriker i hög grad utgår från sina 
terapeutiska bedömningar och inte kopplar dem till de lagliga omständigheterna som skall 
vara uppfyllda när de argumenterar om ett tvångsomhändertagande. (Jacobsson, 2006b, s. 4ff) 

Hon finner att de offentliga parterna har en tendens att tala om de rättsliga rekvisiten 
på en abstrakt nivå utan att konkretisera dessa i förhållande till omständigheterna i de specifi-
ka målen och hon drar slutsatsen att denna argumentation tycks vara framgångsrik eftersom 
den offentliga parten vinner de flesta målen. (Jacobsson, 2006b, s. 13) 

Jacobsson riktar kritik mot länsrätterna som, menar hon, inte i tillräckligt hög grad 
vid den muntliga förhandlingen granskar den offentliga partens argument. Därmed tonas mot-
sättningarna mellan parterna ner. Inte heller anser hon att länsrätterna ifrågasätter om kriteri-
erna för ett tvångsomhändertagande verkligen är uppfyllda enligt lagen. (Jacobsson, 2006a, s. 
141) 
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Även utredarna i SoS-rapport 1995:21 kom fram till att det föreligger brister avseen-
de hur bevisning skall hanteras och värderas i LVU-mål och att detta i sin tur kan leda till 
rättsosäkerhet.  I utredningen, som gjordes i samarbete med socialtjänsten i Stockholm, 
granskade man såväl socialnämndens utredningar som länsrättens, och i de fall besluten över-
klagats, kammarrättens domar i ett antal i LVU-mål avseende barn 0-13 år där socialnämnden 
ansökt om vård med anledning av brister i hemmiljön. Som komplement till denna granskning 
gjordes intervjuer med socialarbetare, domare, juridiska ombud och nämndemän. (SoS-
rapport 1995:21) 

Studien gjordes mot bakgrund av de svårigheter som finns i samband med att dom-
stol skall besluta om huruvida ett barn skall omhändertas i enlighet med LVU. Utredarnas 
ambitioner var bland annat att ge underlag för diskussion om ordningen i alla led, från social-
tjänstens utredning till domstolens beslut, är tillfredställande eller om man skulle behöva göra 
förändringar för att höja kvaliteten och rättssäkerheten. (SoS-rapport 1995:21)   

Vad beträffar beviskraven framgår det ur studien att socialnämnderna har lättare att 
få gehör för ansökan om vård om missbruk är påvisat hos föräldrarna. Socialnämnden tende-
rar att lyfta fram föräldrars missbruk som det avgörande skälet för vård utom hemmet. Om-
vänt kan föräldrar lyfta fram frånvaron av missbruksproblem, få domstolen att ta fasta på det 
och bortse från annan svår problematik i familjen. Utredarna menar att den finns skäl för soci-
altjänsten att i högre grad fokusera på hur barnens behov tillgodoses oavsett skälen till van-
vård, försummelse eller misshandel. Det visar sig att sakkunniga vittnen sällan förekommer i 
mål med missbruk som huvudproblem. Dessa förekommer istället oftast i mål som rör fysisk 
misshandel eller sexuella övergrepp. Utredarna frågar sig om detta förklaras av att miss-
bruksmålen är så klara att bevisningen inte kräver att särskild sakkunnig kallas in. (SoS-
rapport 1995:21) 

Vad gäller målen där det förekommer misstanke om fysisk misshandel och sexuella 
övergrepp är dessa ofta även föremål för polisutredning som inte sällan mynnar ut i att brott 
inte kan styrkas. Här frågar sig utredarna istället, på grundval av sina resultat, om domstolarna 
ställer särskilt höga beviskrav i dessa mål eftersom sakkunniga vittnen och expertutlåtanden 
här presenteras oftare men målen ändå återfinns i högre grad bland dem som avslås. Man pe-
kar på det faktum att det i mål där sexuella övergrepp åberopas som skäl för omhändertagande 
sällan förekommer missbruksproblem och att familjerna ofta har en ordnad social situation. 
Det betyder att dessa familjer har ”skydd” mot ingripanden samtidigt som deras barns behov 
inte blir tillgodosedda. Avslutningsvis talar man i utredningen om målen där, trots att föräld-
rarna är förståndshandikappade, man inte talar klartext om det vare sig i socialnämndens an-
sökan eller i domen. Utredarna säger här att skälen till det kan vara dels att såväl socialtjäns-
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tens som domstolens företrädare saknar kunskap om hur förståndshandikapp inverkar på om-
sorgsförmåga dels något slags motstånd mot att ”bevisa” att utvecklingsstörningen begränsar 
omsorgsförmågan. Här menar man att om man av ideologiska skäl och välvilja bortser från 
handikappets konsekvenser förlorar man barnperspektivet. (SoS-rapport 1995:21, s.75ff).  
 

3.1.2 Aspekter av barnavårdsstudier 

Professor Anna Hollander har, utifrån rättssäkerhetsaspekter, i sin avhandling ”Omhänderta-
gande av barn” studerat handläggningen av 352 barnavårdsmål från åren 1974, 1977 och 
1982. Hon granskade handläggningen i såväl sociala nämnder, länsrätt, kammarrätt som re-
geringsrätten. De centrala frågorna hon ställde var: 

• Finns det skillnader i handläggningen mellan sociala myndigheter och förvaltnings-
domstolar? 

• Hur motiveras besluten och hur klarläggs barnens intressen och vårdbehov?  
 

Hollander redogör under rubriken ”Bevisvärdering, tolkning och domskäl” för resul-
tatet av granskning av domskälen i barnavårdsmål. Granskningen genomfördes för att söka 
bringa klarhet i vilka fakta i de digra beslutsunderlagen som i det slutliga ställningstagandet 
fick betydelse. Tvångsomhändertagande av barn skall endast komma ifråga då frivilliga lös-
ningar inte är möjliga och då det är en sådan ingripande åtgärd förutsätter det, enligt Hollan-
der, en ordentlig analys och värdering av olika argument. Bevisningen bör här vara så stark att 
den övertygar. Bestämmandet av bevisningens styrka försvåras dock i denna typ av mål av 
den avvägning som måste göras för att tillförsäkra barn som far illa skydd och vård trots be-
vissvårigheter. Hollander menar dock att det är nödvändigt att myndigheter binds upp ifråga 
om beviskrav, så att barn inte omhändertas utan anledning.   

Hollander fann att domskälen genomgående var torftiga men att man ändå kunde se 
en kvalitativ förbättring av domstolens motiveringar över tid och även ju högre upp i den 
rättsliga hierarkin som målet fördes. Då domstolsprövningen skall vara den yttersta garantin 
för rättssäkerhet som en medborgare erbjuds av samhället är det, menar Hollander, av yttersta 
vikt att medborgaren också, på tydligt och lättförståeligt sätt, kan få klarhet i varför man be-
dömts på det sätt som skett. Till detta kommer att besluten skall kunna tjäna som vägledning i 
liknande fall varför det är viktigt att de motiveras och skrivs med stor tydlighet. (Hollander, 
1985, s. 350ff). 
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Tommy Lundström kommer till liknande slutsatser som Socialstyrelsen (se kapitel 
3.1.1) när han i sin doktorsavhandling om tvångsomhändertaganden i Stockholm gör analys 
av förändringar inom barnavårdens fält beträffande lagstiftningen, den professionella diskur-
sen och praktiken på området under perioden från 1900-talets början till slutet av 1980-talet. 
Studien visar bl. a att när det gäller de skäl som socialnämnderna anger för tvångsomhänder-
tagande finns missbruk av alkohol eller narkotika med i bilden hos majoriteten av familjerna 
under den senare delen av undersökningsperioden medan andra skäl, framförallt moraliseran-
de karaktärsomdömen försvunnit under den undersökta perioden. Han har funnit att ett fåtal 
skäl tycks spela en dominerande roll under den senare delen av undersökningsperioden. Det 
gäller främst missbruk men även psykiska störningar”. (Lundström, 1993, s. 263f) 
 

3.1.3 Aspekter av genus- och maktstrukturer  

Rättssociolog Astrid Schlytter analyserar i studien ”Kön och juridik i socialt arbete” länsrät-
tens tillämpning av den könsneutrala tvångslagstiftningen 3 § LVU ur ett könsmaktsperspek-
tiv. Hon gör det bland annat mot bakgrund av att socionomen, för att stödja personer med 
sociala problem, förutom att behöva kunskaper om gällande rätt även behöver kunskaper om 
de samhällsvärderingar och maktstrukturer som juridiken förmedlar. Schlytter visar genom 
studien att lagrummet i större utsträckning motsvarar pojkars problematik som ofta handlar 
om brottslighet, att rikta det destruktiva beteende utåt, än flickors problematik som istället 
ofta handlar om att rikta det destruktiva beteendet mot sig själva. Schlytter menar att lagen 
endast är neutral i formell mening och att normsystemet vid tillämpning är dubbelt genom att 
det finns normer som utgår från pojkar och normer som utgår från flickor. (Schlytter, 1999, s. 
11ff). 
 

3.2  Heder 

Författarna har i detta kapitel främst utgått från litteratur av rättssociolog Astrid Schlytter, 
samt Unni Wikan, som är professor i socialantropologi.  

Här presenteras en definition av heder, samt olika aspekter av hur detta kan yttra sig 
och hur det kan förstås. Författarna gör dock inget anspråk på att täcka in alla infallsvinklar 
gällande heder, detta skall snarare betraktas som en kort presentation av ett fåtal utvalda syn-
sätt. 
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3.2.1 Definition av heder 

Heder är ett mångfacetterat begrepp. Enligt nationalencyklopedin innebär heder ”anseende 
grundat på erkänt goda karaktärsegenskaper” eller ”erkännande av (bibehållet eller förbättrat) 
anseende ofta till följd av ngn prestation”. (www.ne.se) 

Heder som begrepp kan sägas vara antropologiskt och sociologiskt. Det är förbundet 
med social status och har till syfte att bevara ordningen i ett samhälle. Normen för vad som är 
hedervärt och vad som inte är det varierar med tid och plats. (sv.wikipedia.org) Hederspro-
blematik härstammar i stor utsträckning från vissa geografiska områden, men förekommer i 
alla delar av världen (Länsstyrelsen i Blekinge län, 2005, s. 2).  

Hedern är ofta kollektiv, den påverkar hela familjen eller släkten. Detta innebär att 
den enskilde individens beteende påverkar hela gruppen. Enligt Unni Wikan finns ett flertal 
variationer av begreppet heder. Hon menar att det dels finns en yttre och en inre heder. Dessa 
två behöver inte nödvändigtvis vara sammankopplade. Hon talar också om personlig heder, 
då heder kopplas till rätten att bli behandlad som jämbördig (man). Detta är enligt Wikan en 
utjämnande form av heder, den kan inte minska eller öka, bara gå förlorad och eventuellt 
återvinnas. Wikan nämner också hierarkisk heder, vilken kan minska eller öka i grad. Heder 
kan ses som ett kvalitetsmärke och berör en person eller en hel grupp. (Wikan 2003, s. 61ff) 

Wikan tar upp att svenskan till skillnad från vissa andra länder bara har ett ord för 
alla former av heder.  De kurdiska, turkiska, arabiska samt persiska språken har två olika ord 
för detta; namus och shirif. Det förstnämnda kan anknytas till kvinnors ärbarhet, det andra till 
gästfrihet eller tapperhet. (Wikan, 2003, s. 67)  

Kvinnorna är bärare av skam, männen av ära. Eftersom mannens heder ofta är kopp-
lad till kvinnans sexuella beteende är mannen därmed ”utelämnad” åt hennes uppförande. 
(Wikan, 2003, s. 57ff) 

Socialstyrelsen har framställt ett antal punkter vilka skall vara en vägledning för so-
cialtjänsten för att hjälpa dem att avgöra huruvida en situation kan vara hedersrelaterad eller 
ej: 

• Hot från familjen angående flickors sätt att leva. 

• Stränga regler avseende fritid, kamrater, kläder etc.  

• Flickorna kommer i kläm mellan två kulturer, vilket de hanterar genom att leva dub-

belliv.  

• Total kontroll från pappa/bröder 
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• Få eller inga kontakter utanför skolan. 

• Hot som övergår till våld från familj/släkt. 

• Får ej sällskapa med vem de vill – den tilltänkta utsedd av familjen. 

• Familjen kontrollerar arbetstid/skoltid (lämnar/hämtar flickorna). 

  (Socialstyrelsens meddelandeblad nr 6/2002, bilaga 1, s. 27) 
 

3.2.2 Aspekter av heder 

Heder utifrån den definition som används i denna uppsats är ett relativt nytt begrepp i Sverige. 
Barn/ungdomar som lever i familjer med en hederskontext uppmärksammades på allvar först i 
och med morden på Pela Atroshi och Fadime Sahindal, som kommit att bli något av ett ansik-
te utåt för främst flickor som lever i en hederskontext (Wikan, 2003, s. 9f). 

För att förstå ungdomarnas situation kan man utgå från Ayelet Shachars trepartsrela-
tion som presenteras i Astrid Schlytters bok ”Rätten att själv få välja”. Schlytter talar om att 
flickor befinner sig i två olika kollektiv samtidigt, dels som medborgare i landet, dels som en 
del av det Schlytter kallar den etnokulturella gruppen1 . Det kan här uppstå intressekonflikter 
mellan dels ungdomen och familjen, ungdomen och staten samt mellan den etnokulturella 
gruppen och staten. (Schlytter, 2004, s. 12f) Det centrala här enligt Schlytter är konflikten 
som kan uppstå mellan stat och grupp. Hur staten ställer sig till sedvänjor som är av vikt för 
den etnokulturella gruppen påverkar hur ungdomarna i fråga kan påverka sitt levnadssätt. 
(Schlytter, 2004, s. 13) 

Schlytter talar om manliga nätverk. Med detta menar hon att gärningsmän i hedersre-
laterade brott har släktingar såsom bröder och främst släktens äldsta män omkring sig. He-
dersrelaterade brott är enligt Schlytter inte en enskild persons handlingar, utan ett kollektivs. 
Kollektivet väljer ut vem som skall utföra gärningen, ofta är det en ung manlig släkting. Även 
vilken släktrelation mannen ifråga har till ungdomen kan ha betydelse enligt Schlytter. Om 
han inte utför det han av kollektivet förmodas göra, kan kollektivet komma att pressa honom 
till det. (Schlytter 2004, s. 47) Även gärningsmannen kan således ses i ljuset av trepartsrela-
tionen som beskrivs ovan. 

Astrid Schlytter talar om normativa regleringar. Med detta menas att normer förmed-
las genom handlingar eller utsagor. Det anses vara en norm då följande uppfyllts; att det är 

                                                 
1 Med etnokulturell grupp menas här individer och/eller familjer som invandrat till ett land. (Schlytter, 
2004, s. 17) 
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någonting som internaliseras och att detta är avsett för en viss grupp eller individ. Vårt rätts-
system är ett exempel på detta. (Schlytter, 2004, s. 15f) Detta kan dock även appliceras på 
etnokulturella gruppers normer. Införlivas dessa i gruppens tänkande är de att betrakta som 
normer.  

Astrid Schlytter har gjort en studie av fyra flickors livssituation och kommit fram till 
att även om det föreligger skillnader i hur deras liv ser ut och i vilken utsträckning de påver-
kas av den kontext de lever i, så föreligger också vissa likheter. Hon presenterar här relationen 
mellan den privata och offentliga arenan. Schlytter menar att flickornas offentliga arena, så-
som skola och fritid avgörs av deras privata arena, vilket i första hand är hemmet. Arbetsupp-
gifterna i hemmet är enligt Schlytter ofta strikt avpassade vilket gör utrymmet på den offentli-
ga arenan begränsat. (Schlytter, 2004, s. 43f) 

Utifrån ovan nämnda studie kommer Schlytter fram till följande gällande förvänt-
ningar och krav på flickorna från deras familjer; de skall vara lydiga, inte själva bestämma 
över sin sexualitet och inte heller själva bestämma vem de skall gifta sig med.  Schlytter me-
nar att de normer som begränsar flickorna samtidigt ger andra individer rättigheter (Schlytter, 
2004, s. 45). Detta kan ses i ljuset av individen kontra kollektivet samt manliga nätverk som 
presenteras ovan.  
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4. Metod 
 

Vi avsåg att genom en totalundersökning för perioden 1 januari 2006 till och med 20 septem-
ber 2006 studera samtliga relevanta länsrättsdomar avkunnade i Stockholm. Utöver gransk-
ningen av dessa skulle vi intervjua en nämndeman och en rådman för att försöka komma fram 
till hur domstolen, i mål där 2 § LVU står i fokus, resonerar kring rekvisiten i nämnda lagrum, 
hur domstolen går tillväga vid bevisvärdering samt om domstolen förhåller sig till uttalad 
eller outtalad hedersproblematik i målen.     
   

4.1 Vetenskaplig ansats 

Vår övergripande metod i denna studie är rättssociologisk, det betyder att vi undersökt rätten 
utifrån ett externt perspektiv. Vi skulle beskriva och analysera rätten i samhället (Mathiesen, 
1991, s. 15). Ur ett rättssociologiskt perspektiv påverkas beslutsfattare och domstolar inte 
bara av de rent rättsliga faktorerna i bedömningar och beslut, utan även av till exempel poli-
tiska, ekonomiska och moraliska faktorer. När det gäller uppsatsens juridiska del har vi an-
vänt oss av rättsdogmatisk metod, det vill säga att på grundval av olika rättskällors innehåll 
söka fastställa och tolka rättsregler. (Hollander & Alexius Borgström, 2005, s. 134) Rättssoci-
ologin kan användas för att belysa hur lagstiftning används av olika grupper i samhället, vil-
ken kunskap som finns om lagstiftningens innehåll och vilka effekter lagstiftningen har (A. 
Hollander, personlig kommunikation, 13 september 2006). 

Vi tillämpade en kvalitativ metod gällande intervjuerna samt länsrättens domar och 
utgick från en abduktiv metodstrategi för uppsatsen. Detta innebär av vi använt oss av både 
induktiva och deduktiva inslag. Övergripande har vi också ett bevisteoretiskt samt ett heders-
teoretiskt perspektiv. 
 Tolkningen samt analys av texterna i såväl domar som de transkriberade intervjuerna 
gjordes utifrån principer om det hermeneutiska synsättet där tolkningen av meningen känne-
tecknas av en hermeneutisk cirkel. Detta innebär att förståelsen av meningen i en text sker via 
en process där texternas enskilda delar bestäms av hur man förstår textens helhetliga mening. 
Den närmare bestämningen av textens helhetliga mening kan därefter förändra förståelsen av 
texternas enskilda delar och så vidare i en oändlig process. Dock är tanken att den skall avslu-
tas då man kommit fram till en rimlig tolkning fri från inre motsägelser. (Kvale 1997, s. 50) 
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4.2 Förförståelse 

 

4.2.1 Heder 

Vår förförståelse var grundad på dels kunskaper vi tillägnat oss under utbildningen på social-
högskolan dels genom praktisk erfarenhet i arbetslivet och dels genom den bild som förmed-
las via massmedia. Vi har också ökat vår förförståelse genom att, innan vi började skriva upp-
satsen, läsa in oss på relevant litteratur. Det är vår uppfattning att hedersföreteelsen är ett ut-
tryck för gruppens, företrädesvis männens, kontroll över den kvinnliga sexualiteten.  
 Vi är medvetna om de problem som kan uppstå på grund av de föreställningar vi har 
sedan tidigare. Samtidigt anser vi att det är omöjligt att förhålla sig helt objektiv till någonting 
man har kännedom om. Medvetenheten om detta torde dock ha ökat vår kritiska hållning. 
  

4.2.2 Bevisvärdering 

Här grundade vi vår förförståelse på delvis den litteratur som vi studerat innan uppsatsskri-
vandet samt från tidigare kurser under socionomutbildningen. Därutöver har en av författarna 
erfarenhet via tidigare studier samt arbetsliv.  
  

4.3 Avgränsningar 

Vi avgränsade uppsatsen till studiet av 2 § LVU eftersom vi ville undersöka vårdnadshavares 
brister i omsorgen och inte ungdomars eget beteende, vilket skulle vara fallet om även 3 § 
LVU inkluderats i undersökningen. Detta urval har gjorde vi eftersom vi ville se om lagen kan 
skydda barn som lever i en hederskontext om det är behövligt.  Domar då både andra och 
tredje paragrafen åberopats har dock använts, även om vi då bortsett från den sistnämnda i 
största möjliga mån. 
 Vidare har valet gjorts att enbart se till Länsrättens domar. Detta är gjort för att få ett 
större urval, då vår avgränsning gällande heder från början gör urvalet litet. 
 Vi har också valt att begränsa oss geografiskt genom att endast titta på domar från 
Stockholms länsrätt. Detta dels av praktiska skäl, men också beroende på att vi anser Stock-
holm vara relativt representativt för landet eftersom det är ett så pass stort upptagningsområde 
sett till invånarantal.  
 Det har genomförts två intervjuer som komplement till domarna. Dessa har gjorts 
med dels en nämndeman, dels en rådman som båda är verksamma vid Stockholms länsrätt.  
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4.3.1 Problem med valda avgränsningar och motiveringar  

Då vi uteslutit 3 § LVU innebär det också att vi med stor sannolikhet missar en del ungdomar 
som egentligen skulle falla in i vårt urval, och som hanterar sina problem på ett utåtagerande 
sätt. Att vi trots detta valt bort 3 § beror på att vi ansåg att felmarginalen skulle bli för stor, då 
den hedersrelaterade problematiken kan vara en underliggande orsak till de problem som re-
dovisas utan att för den sakens skull uttryckas tydligt. 
 

4.4 Data 

Författarna använder sig i denna uppsats av lagtexter, förarbeten och prejudikat. Utöver detta 
används också domar från länsrätten i Stockholm samt intervjuer med en rådman samt en 
nämndeman verksamma vid Stockholms länsrätt.  
 

4.4.1 Urval och tillvägagångssätt 

Här presenteras författarnas urval och tillvägagångssätt gällande rättsliga ramar, intervjuer 
samt litteratursökning.  
 

4.4.1.1 Urval och tillvägagångssätt gällande rättsliga ramar 

Urvalet av lagtexterna styrs av uppsatsens frågeställningar och syfte, alltså en avgränsning till 
2 § LVU. Vi utgår därför från denna lagstiftning samt utifrån förarbeten, prejudikat, doktrin 
samt allmänna råd relevanta för detta lagrum.  
 Då vi samlat in det relevanta materialet har vi studerat och diskuterat materialet och 
utgått från detta i vår analys.  
 

4.4.1.2 Urval och tillvägagångssätt gällande domar 

Domarna i undersökningsmaterialet består av domar gällande 2 § LVU från Stockholms läns-
rätt från år 2006 rörande hedersproblematik. Urvalet är barn och ungdomar, både flickor och 
pojkar. Det åldersspann som valdes var tio till arton år. Den undre gränsen sattes till tio år, 
trots att flera liknande studier2 valt gränsen tretton år med motiveringen att det är som tidigast 
vid denna ålder hedersrelaterade konflikter torde uppkomma eftersom barn innan dess inte 
uppnått tillräcklig ålder och mognad. Vår motivering till den lägre åldern är att vi ville försö-
ka fånga upp även yngre barn, eftersom det inte torde vara uteslutet att även dessa kan leva i 

                                                 
2 Bland annat Svedberg & Qarai (2006) samt Timan (2003) 
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en starkt kontrollerande hederskontext. Den övre gränsen är satt till arton år eftersom det är 
den övre ålder för vilken 2 § LVU är tillämpbar. 
 Vi gick tillväga på så vis att vi begärde ut en lista över alla LVU-domar från 2006 
från kansliet på länsrätten. Detta gav 381 domar. Denna lista gicks igenom för att sortera fram 
flickor och pojkar med utländska efternamn. Nordiska och västeuropeiska samt amerikanska 
namn valdes bort eftersom dessa inte torde beröras av den hedersrelaterade problematik vi 
avgränsat uppsatsen till. Detta eftersom hedersproblematik enligt vår uppfattning har ett geo-
grafiskt ursprung. Efter denna utgallring kvarstod 93 domar. Vi fick därefter begära ut dessa 
domar för att kunna företa en mer noggrann sortering. Här sorterades alla domar som enbart 
rörde 3 § LVU bort. De domar som kvarstod lästes sedan noga igenom för att försöka avgöra 
huruvida hedersrelaterad problematik förekom eller ej. Utgångspunkten för detta urval var de 
varningstecken socialstyrelsen utformat som en vägledning för socialtjänsten och som även 
presenteras i kapitel 3.2.1 (Definition av heder); 

• Hot från familjen angående flickors sätt att leva. 

• Stränga regler avseende fritid, kamrater, kläder etc.  

• Flickorna kommer i kläm mellan två kulturer, vilket de hanterar genom att leva dub-

belliv.  

• Total kontroll från pappa/bröder 

• Få eller inga kontakter utanför skolan. 

• Hot som övergår till våld från familj/släkt. 

• Får ej sällskapa med vem de vill – den tilltänkta utsedd av familjen. 

• Familjen kontrollerar arbetstid/skoltid (lämnar/hämtar flickorna). 

  (Socialstyrelsens meddelandeblad nr 6/2002, bilaga 1, s. 27) 
 
 Denna modell är framtagen för att identifiera flickor, således har vi inte haft någon 
modell att utgå ifrån då det gäller pojkar. Vi lade därför själva till ett par punkter för att lättare 
kunna se om hedersproblematik förekom i domar rörande pojkar, men vi tror även att dessa 
punkter kan röra flickor, på samma sätt som de ovanstående punkterna kan beröra pojkar: 
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• Tvingas kontrollera syskon. 

• Tvingas in i en manlig patriarkal kontext (måste uppfylla bilden av en ”riktig” man, är 
till exempel inte accepterad om han är homosexuell). 

• Kan tvingas utföra brottsliga handlingar efter påtryckning från familj/släkt. 
 
 Då vi gjort denna andra utsållning kvarstod fem domar, varav en rörande en pojke 
och fyra rörande flickor, som vi anser uppfyller kriterierna för hedersrelaterad problematik 
och som varit aktuella för 2 § LVU. 

 

4.4.1.3 Urval och tillvägagångssätt gällande intervjuer 

Vi valde att komplettera valda domar med två intervjuer, dels med en rådman, nedan kallad 
A, dels med en nämndeman, nedan kallad B. Båda är verksamma vid Länsrätten i Stockholm. 
 Rådmannen A valdes ut genom att författarna ringde till Länsrätten i Stockholm. Vi 
fick då tala med en rådman som meddelade att rådmännen skulle ha ett gemensamt möte och 
att hon under detta skulle ta upp frågan för att se om någon var intresserad. Hon blev informe-
rad om att vi gärna ville tala med någon med erfarenhet av LVU-mål och om det var möjligt, 
även hedersrelaterade dylika. Vi blev sedan uppringda av rådman A, som ansåg detta vara 
intressant. Hon hade tidigare arbetat på en avdelning som handlägger LVU-ärenden.  
 Valet av nämndeman kom sig av att en av författarna arbetat tillsammans med B på 
ett socialkontor. Då författaren var medveten om att B var nämndeman och dessutom i sitt 
arbete som socialsekreterare kommer i kontakt med såväl omhändertaganden enligt LVU som 
hedersrelaterad problematik, ansågs hon som lämplig och tillfrågades därför om att medverka. 
 Intervjuerna genomfördes efter den sedan tidigare färdigställda intervjuguiden (Se 
bilaga 1). 
  Båda intervjuerna gjordes på respektive persons kontor och spelades in på band. 
Intervjuerna har därefter transkriberats. För att säkerställa att utskrifterna blev korrekta lyss-
nade den av författarna som inte transkriberade intervjun på bandet samtidigt som hon läste 
utskriften.   
 Ett problem som alltid finns med intervjuformen i denna typ av uppsats är att inter-
vjupersonerna självklart bara kan redogöra för sin subjektiva bild av ett fenomen. Utöver det 
finns risken att fenomenet framställs i syfte att förbättra den bild intervjupersonen vill för-
medla. Detta är någonting man, då man intervjuar, aldrig kan bortse ifrån varför det är synner-
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ligen viktigt att vara uppmärksam på detta. Även vi som intervjuare påverkar självklart infor-
manterna genom vårt sätt att ställa frågor och förhålla oss till dem.  
 

4.4.1.4 Intervjuguide 
Vi utarbetade en intervjuguide (se bilaga 1) med två teman och ett antal frågor utifrån våra 

frågeställningar. Vid utarbetandet av intervjuguiden har vi utgått från det Kvale (1997) skriver 

i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun om den halvstrukturerade intervjun: 
 

”Den här aktuella intervjuformen är en halvstrukturerad intervju: den omfattar en rad teman och 

förslag till relevanta frågor. Men på samma gång finns en möjlighet att göra förändringar vad gäll-

er frågornas form och ordningsföljd om så krävs för att följa upp svaren och berättelserna från den 

intervjuade.” (Kvale, 1997, s. 117) 

 

4.4.1.5 Litteratursökning 

Den litteratur som ligger till grund för uppsatsen är utvald tillsammans med handledare Pia 
Kjellbom. Därutöver har vi använt kurslitteratur från relevanta kurser på Socialhögskolan, 
sökt i de databaser som är tillgängliga via Stockholms universitets bibliotekskatalog samt an-
vänt oss av tidigare c-uppsatser, avhandlingar, rapporter och övrig litteratur vi funnit i Social-
högskolans bibliotek. Vi har även gjort sökningar på Internet främst på socialstyrelsens och 
länsstyrelsernas hemsidor.  
 Sökord vi använt är heder*, honour*, honor*, LVU*, tvångslagstiftning*, bevis*, 
bevisvärdering, bevisteori*. Dessa ord har också kombinerats på olika sätt i sökningar. 
 

4.4.2 Bortfall 

Vi tänker oss att ett eventuellt bortfall kan bero på att det finns barn/ungdomar vars efternamn 
samtidigt faller utanför vårt sökområde men som ändå berörs av hedersproblematik. Det är 
dock vår uppfattning att barn får sin fars efternamn av tradition då kvinnan ofta tar mannens 
namn vid giftermål. Detta bortfall bör därför vara tämligen begränsat. Ett alternativ hade varit 
att gå igenom samtliga domar från den utvalda perioden, vår bedömning var dock att detta 
inte var görligt på grund av det stora antalet domar. 
 Vidare ser vi att det begränsade åldersintervallet gör ett visst bortfall troligt. Trots att 
vår lägsta ålder var så låg som tio år kan man anta att även yngre barn kan vara utsatta för 
problematiken, eftersom hederskontexten torde genomsyra hela uppväxten. Anledningen till 
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att vi, trots detta, valt detta åldersintervall är att vi inte tror att barn under tio år kontrolleras i 
så hög utsträckning att ett tvångsomhändertagande kan bli aktuellt. 
 Även om den tolkning av begreppet hedersproblematik som vi använt oss av kan 
anses vara allmänt vedertagen, utesluter det inte att det kan finnas andra kriterier som skapar 
hederskontext. Dock har vi inte inom ramen för denna uppsats möjlighet att utvidga definitio-
nen ytterligare. 
 Ytterligare ett bortfall är de domar vari hedersproblematik egentligen förekommer 
men där man uttryckt sig på ett sådant sätt att det inte varit möjligt att utläsa detta. 
 

4.5 Databearbetning 

 

4.5.1 Intervjuerna 
Intervjuerna har skrivits ut ordagrant i text förutom att vissa för sammanhanget oväsentliga 

småord såsom ”va” och ”liksom” uteslutits. Efter utskrift läste vi igenom intervjuerna och 

bestämde därefter att vi skulle sortera in svaren under två teman som vi ansåg oss kunna skilja 

ut. Dessa är ” länsrättens tillvägagångssätt vid bevisvärdering” respektive ”länsrättens hanter-

ing av heder”. Därefter formulerade vi i enlighet med Kvale (1997, s. 172ff) meningar som de 

intervjuade uttryckt mer koncist, (meningskoncentrering) och sökte därefter i dessa efter lik-

heter och olikheter. Vi har båda två deltagit i analysen för att minska risken för subjektiv på-

verkan av resultatet. Vi har varit medvetna om vår förförståelse och försökt vara öppna för att 

undvika snedvridna tolkningar.  

 

4.5.2 Domarna 

När vi valt ut de fem domarna utifrån de kriterier vi presenterat under punkten 4.4.1.2 (Urval 
och tillvägagångssätt gällande domar) ovan delade vi in varje dom i fyra delar. Den första 
delen gäller information om parterna och deras yrkanden och inställningar. Den andra delen 
utgörs av sakomständigheter, vilket är beskrivning av omständigheterna såsom parterna fram-
för dem, den tredje delen utgörs av länsrättens bedömning och sist presenteras domslutet. Vi 
inledde med att läsa domarna rakt igenom från början till slut. Därefter gjorde vi som Britta 
Timan beskrev i sin C-uppsats (2003, s. 9) nämligen läste domarna bakifrån det vill säga med 
domslutet varefter vi övergick till länsrättens bedömning i vilken länsrätten resonerar, oftast 
kortfattat och knapphändigt, vilka rekvisit som är tillämpliga och om dessa rekvisit är upp-
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fyllda. Härefter läste vi sakomständigheterna för att få en bild av vad länsrätten ansett vara 
rättsligt relevant. Vi avslutade med att läsa yrkanden och inställningar.  
 

4.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

 

4.6.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten handlar om tillförlitligheten i materialet, att man mäter så exakt som möjligt. 
Det betyder i strikt mening att en undersökning alltid skall kunna repeteras av en annan fors-
kare och ge samma resultat. En svårighet man då omedelbart stöter på är att det är forskaren 
själv som är det huvudsakliga ”mätinstrumentet” (Ruth, 1991). Ruth menar att reliabilitetsfrå-
gan hänför sig till forskarens förutsättningar att uppfatta och hennes vilja att utsätta sig för 
samtliga de relevanta kvaliteterna i fenomenen hon skall studera. Under intervjuerna testade 
vi, som Kvale förordar att man bör göra, våra egna föreställningar och hypoteser mot våra 
intervjuobjekt (Kvale, 1997, s. 119).  

För att öka reliabiliteten i denna undersökning har de bandade intervjuerna lyssnats 
igenom av den av oss som inte transkriberat dem och jämförts mot utskriften. Vidare har ut-
skriften uttolkats två gånger med viss tid emellan. Detta för att i möjligaste mån undvika ris-
ken att dra förhastade slutsatser. På samma sätt har samtliga domar studerats av oss båda var 
för sig. 

En ytterligare faktor till att öka reliabiliteten är att vi uppger vilka domar som an-
vänds i uppsatsarbetet. Detta för att det skall finnas möjlighet för andra att kontrollera våra 
uppgifter.  För vidare diskussion om detta, se kapitel 4.7 om etiska aspekter. 
 

4.6.2 Validitet 

Validitet handlar om en undersöknings trovärdighet (giltighet), att studien beskriver vad den 
syftar till att beskriva och att det material som samlats in är relevant för att kunna svara på 
frågeställningarna. Validiteten bygger på att forskaren kontrollerar och inte låter sina förutfat-
tade meningar och förförståelse göra att hon bara ser det hon vill se. Forskaren måste också 
ständigt vara tydlig med att redovisa utifrån vems perspektiv hon grundar sitt resultat och inte 
påstå att det är en objektiv sanning som presenteras. Forskningsprocessen skall beskrivas så 
utförligt så att de som läser undersökningen kan följa forskningsprocessen i detalj och därige-
nom bli övertygade om dess trovärdighet.  
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En uppenbar brist i detta sammanhang och som kan leda till feltolkningar är att läns-
rättens hela material och resonemang inte går att utläsa ur domarna. För att uppnå större vali-
ditet i det avseendet hade vi behövt ha tillgång till såväl socialnämndens utredning, länsrättens 
protokoll från förhandlingen samt tillgång till protokoll över länsrättens enskilda överlägg-
ning. För att uppnå högsta möjliga validitet skulle vi dessutom behövt närvara vid förhandling 
och överläggning.  

En självklar kritik som kan riktas ur validitetssynpunkt är att vi endast har två inter-
vjuer men å andra sidan har de två informanterna skilda bakgrunder. Den ena är jurist och 
rådman medan den andra är socionom och nämndeman.  

För att stärka såväl reliabiliteten som validiteten använde vi oss av metodtriangule-
ring. Utöver att studera länsrättens domar kompletterade vi med intervjuer med en rådman 
och en nämndeman i länsrätten. (Larsson, 2005, s. 109) 
 

4.6.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet innebär att man skall kunna dra generella slutsatser utifrån studiernas resul-
tat. Vårt urval av domar är förvisso litet, och en av våra informanter valdes inte ut på ett 
slumpmässigt sätt.  

Vi anser oss dock ha hög generaliserbarhet gällande domar med hedersrelaterad pro-
blematik avseende barn 10-18 år för den undersökta perioden avkunnade i Stockholms läns-
rätt. Detta eftersom vi har använt oss av en mycket tydlig metod för att välja de domar som 
använts i uppsatsen. Vi anser oss alltså kunna generalisera för den utvalda tidsperioden avse-
ende vårt avgränsade undersökningsområde.   

För att öka generaliserbarheten ytterligare hade vi dock kunnat upprepa intervjuerna 
ett flertal gånger under en längre period samt använt oss av flera domar, vilka också borde ha 
varit rikstäckande för att få en vidare generalisering. (Kvale 1997, s. 209f) 
 

4.7 Etiska överväganden 
Vi har i uppsatsen avidentifierat de personer som förekommer i länsrättens domar, dock har vi 

efter noggrant övervägande och mot bakgrund av att domarna är offentliga handlingar valt att 

ange domarnas målnummer i referenslistan. Vi menar att det är nödvändigt för läsaren att ha 

möjlighet att kontrollera de uppgifter ur dem som vi bygger vår analys på.  

Däremot har vi valt att inte försöka få tillgång till de utredningar som ligger till 

grund för domarna. Detta på grund av att vi anser det vara ett alltför stort ingrepp i berörda 

parters integritet. 
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 Vad beträffar intervjuerna har vi följt de fyra etiska krav som ställs vid samhällsve-

tenskaplig forskning: samtyckeskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och informa-

tionskravet. Samtyckeskravet innebär att den som medverkar skall ha rätt att själv bestämma 

om de vill medverka samt skall ha rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Nyttjandekra-

vet innebär att den insamlade informationen endast får användas i forskningssammanhang. 

Konfidentialitetskravet innebär att information om personerna som ingått i studien skall skyd-

das väl. Informationskravet innebär att forskaren skall informera de som deltar i studien om 

studiens syfte. (www.vr.se) 
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5. Teori 

 

5.1 Bevisteori 

Professor Christian Diesen redogör i sin artikel ”Bevisprövning i förvaltningsmål” för bevis-
teorins grundbegrepp som är desamma oavsett vilken modell för bevisprövning man använ-
der. Man delar upp frågan om vilken bevisning som skall krävas för att ett påstått förhållande 
skall anses bevisat i delfrågor, detta för att prövningens olika dimensioner skall kunna förstås. 
Det handlar bland annat om att i teorin reda ut förhållandet mellan å ena sidan parternas och å 
andra sidan rättens ansvar för processmaterialet, mellan sannolikhet och säkerhet samt mellan 
slutsatsens bärighet och kvarstående osäkerhet i målet (Diesen, 2003, s. 15).  

Nedan redovisar vi innebörden av olika grundbegrepp med särskilt fokus på begrep-
pens innebörd vid mål enligt 2 § LVU som lyder ”Vård skall beslutas om det på grund av fy-
sisk 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”. 
 

5.1.1 Bevistema 

Bevistema avser föremålet för bevisningen. Ett bevistema som är korrekt avfattat svarar på 
frågan ”vad skall bevisas?”. Bevistemat utgörs allmänt sett av ett rättsfaktum, en faktisk, kon-
kret omständighet som har en sådan juridisk betydelse i målet att om rätten anser att detta 
faktum är konstaterat kan denna slutsats medföra den yrkade rättsföljden. 

Om det slutliga bevistemat består av flera rättsfakta (rekvisit) kan de delas upp i oli-
ka delteman. Vid ärenden om omhändertagande av barn enligt 2 § LVU skall bevistemat 
handla om att, utifrån fakta om den nuvarande (och förflutna) vårdnadssituationen bedöma 
risken för att barnet far illa av att situationen består och frivilliga åtgärder inte står till buds. 

För att det skall finnas förutsättningar för att ett omhändertagande skall ske skall det 
föreligga konkreta omständigheter som talar för att risk finns och att det således finns ett 
vårdbehov vid det tillfället och vid den situation som råder då domstolen skall avgöra frågan. 
Omständigheterna som förs in i målet som bevis för risken skall vara relevanta med hänsyn 
till barnets hälsa och/eller utveckling. Slutsatsen här utgör också en prognos om framtiden 
med utgångspunkt i nuvarande förhållande. Detta innebär att bevisprövningen i ett LVU-mål 
utgörs av en tillbakablickande och en framåtblickande del, där de faktorer som anses relevanta 
i nuet används för att göra en prognos för den överblickbara framtiden. Detta betyder, enligt 
Diesen, att bevisstrukturen i denna typ av mål har två separata bevisteman, ett för till exempel 
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brister i omsorgen och ett för de risker som det kan medföra för barnet. Inledningsvis skall 
man fastställa vilka brister som föreligger i vården av barnet och därefter göra en prognos av 
risken för skada om barnet inte omhändertas. (Diesen, 2003, s.53ff) 
 

5.1.2 Bevisbörda och utredningsbörda 

Bevisbördan svarar på frågan ”vem skall svara för bevisningen”? I de flesta fall innebär detta 
att den part som påstår något i en rättegång, yrkar en förändring, (i regel den som väcker talan 
det vill säga åklagare, käranden eller sökanden) också är den som skall bevisa detta och att 
om tillräcklig stark bevisning för påståendet inte presenteras, faller påståendet. I brottmål är 
det alltid åklagaren som har bevisbördan medan bevisbördans placering kan variera inom för-
valtningsrätten beroende på måltyp, parter och bevisfråga (Diesen 2003, s. 16). 

 En klar huvudlinje är dock att en myndighet har bevisbördan för skyldigheter och 
den enskilde för rättigheter. När det gäller LVU-ärenden som, för det fall myndighetens yr-
kande bifalles, innebär en betydande inskränkning av den enskildes frihet är det alltid myn-
digheten som har hela bevisbördan. Härtill kommer att myndigheten, i LVU-ärenden, även 
har hela utredningsbördan, det vill säga har ansvar för att rätten har tillräckligt underlag för 
sitt beslut. I det ligger att socialnämnden i sin utredning är skyldig att även ta med sådant som 
talar till vårdnadshavarens fördel. Här skall dock nämnas att även rätten har ansvar att, för det 
fall man anser att det finns brister i utredningen, komplettera denna med sådan information 
man behöver för att kunna fatta beslut. (Diesen, 2003, s. 73ff). 
 

5.1.3 Beviskrav och bevisvärdering 

Beviskravet svarar på frågan: Hur stark bevisning krävs för att den bevisbördebärande parten 
skall ha uppfyllt sin bevisbörda? Svaret på denna fråga varierar beroende på måltyp och kom-
pliceras bland annat av att lagstiftaren endast undantagsvis angivit beviskravet i lagtexten 
(vilket innebär att det istället måste fastställas genom prejudikat på det ifrågavarande rättsom-
rådet) och att beviskraven uttrycks i språkligt inexakta uttryck och inte i till exempel procent-
tal.  

I brottmål gäller det högsta beviskravet vilket är formulerat så att brottet skall vara 
”ställt utom allt rimlig tvivel” medan man i dispositiva tvistemål använder begreppet ”styrkt” 
för att ange att bevisningen i målet ansetts vara tillräcklig. När det gäller förvaltningsmål är 
det oklart om man kan utgå från ett gängse beviskrav eller om man, som Diesen uttrycker det, 
bör se beviskraven som en solfjäder, ett spektrum av skilda beviskrav beroende på ärendetyp.  
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Inom bevisteorin kan beviskraven och deras förhållande till varandra visas i en skala 
från icke-existens (0 %) till fullständig säkerhet (100 %). Utöver 50 % har man tre referens-
punkter; antagligt, sannolikt och uppenbart. 

 
                     styrkt               ställt utom rimligt tvivel 
                     (tvistemål)                  (brottmål) 

         0________________________50_______________________100 
  antagligt                              sannolikt       uppenbart                       
 

Man kan inte göra någon exakt angivelse beträffande de formulerade beviskraven, 
som t ex i procent av full säkerhet, dock brukar man utgå ifrån att begreppet ”sannolikt” är 
synonymt med ”sannolika skäl” och att det beviskravet ligger omkring en sannolikhet om 75 
%. (Diesen, 2003, s. 92ff) 

Var på skalan de förvaltningsrättsliga beviskraven befinner sig låter sig inte besvaras 
entydigt men beviskraven bör ligga på något lägre nivå än i allmän domstol eftersom man i 
förvaltningsprocessen, i högre grad än i allmän domstol, laborerar med prognoser. I det ligger 
att man vid den rättsliga prövningen inte endast skall beakta fakta om det förflutna utan också 
skall göra en riskkalkylering, en prognos för framtiden. (Diesen, 2003, s. 97).  

I förvaltningsrätten hittar man en rad olika uttryckssätt för bevisningens styrka i så-
väl den materiella lagstiftningen som i förarbeten och Regeringsrättens praxis. Ett av dessa 
uttryck är ”påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling” i 2 § LVU. Diesen menar att det 
här vore rimligt att utgå ifrån normalkravet i förvaltningsmål och omsätta ”påtaglig risk” till 
”sannolika skäl”.  

När det gäller bevisvärderingen vid LVU-mål där 2 § är aktuell handlar det, som 
nämnts ovan, om att på basis av fakta rörande den aktuella situationen för barnet göra en pro-
gnos. Den aktuella situationen skall i enlighet med såväl förarbeten (Prop.1989/90:28 sid. 61-
63 och 107) som praxis (bland annat RÅ 1995 ref. 46 och RÅ 1996 ref. 91) visas genom att 
utredningen och klara bevis visar på konkreta omständigheter som skall läggas till grund för 
prognosen om barnets framtida utveckling om det blir kvar i hemmiljön. Dock torde det, en-
ligt Diesens tolkning, inte finnas något krav på att varje enskild omständighet i bakgrundsbil-
den skall vara styrkt för att en prognos skall kunna utföras. ”Finns det ”sannolika skäl” för 
allvarliga brister i hemmiljön får rätten gå vidare och utföra en prognos för den fortsatta ut-
vecklingen varvid det krävs ”sannolika skäl” för ”påtaglig risk” för att ett tvångsomhänderta-
gande skall kunna ske.” (Diesen, 2003, s. 134). Detta innebär att beviskraven är detsamma för 
båda leden. Här skall poängteras att risken för barnet skall kunna konkretiseras även vid pro-
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gnosbedömningen vilket innebär att man skall kunna förutse den oönskade effekten på barnet 
inom en inte alltför avlägsen framtid. (RÅ 1995 ref.46). Tilläggas kan att det i Prop. 1989/90 
s. 62 klarläggs att en så allvarlig åtgärd som tvångsomhändertagande av unga inte bör vidtas 
utan tungt vägande skäl.  

Avslutningsvis kan antas att, till skillnad för vad som gäller för många andra förvalt-
ningsmål, bevisbördan och utredningsbördan är tyngre i denna typ av mål eftersom de skall 
klaras av mot såväl ett bakgrundstema som mot ett framtidstema. Härtill kommer att även om 
man klarar av detta ger det inte direkt utslag på rättsföljden eftersom denna också beror på 
huruvida tvångsvård är den adekvata åtgärden för att skydda barnet (tvånget är ju sekundärt i 
förhållande till frivilliga åtgärder) och om det föreligger ett vårdbehov. (Diesen, 2003, s. 
132ff) Utöver detta skall barnets bästa alltid beaktas. 
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6 Redovisning av resultat och analys 
 
Nedan redovisas analysen av de fem länsrättsdomarna i vilka Socialnämnden ansökt om vård 
med stöd av LVU och i vilka författarna har bedömt att det föreligger hedersrelaterad proble-
matik.  

Vi vill här återigen påpeka att vi inte har läst utredningarna och därför inte kan vara 
säkra på hur situationerna framställts i dessa. Vi har därför inte kunnat utläsa mer än vad som 
framkommit i domarna.  

De barn/ungdomar som förekommer i de utvalda rättsfallen kommer att benämnas 
enligt följande: 
 

• Målnummer 1505-06 – Flickan C, 13 år 

• Målnummer 8216-06 – Flickan D, 16 år 

• Målnummer 8499-06 – Pojken E, 17 år 

• Målnummer 11733-06 – Flickan F, 17 år  

• Målnummer 13105-06 – Flickan G, 14 år 

 
Den ålder som presenteras för barnen/ungdomarna är den de var i då domen meddelades.  
 

6.1 Redovisningens struktur 

Upplägget av redovisningen sker på följande sätt: 
Först ges en kort presentation av varje länsrättsdom för sig. Där presenteras följande 

punkter; 

• Barnens ursprungsland, ålder samt kön 

• Familjesammansättning 

• De rekvisit som åberopats  

• Huruvida länsrätten förordnat om vård med stöd av LVU eller ej 

• En sammanfattning av situationen 
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Domarna analyseras därefter dels var och en för sig, dels i en sammanställning. Vi 
kommer att analysera rättsfallen i slutanalysen genom att utgå från en modell för bevisvärde-
ring som vi hämtat från Christian Diesens artikel. Följande tas upp: 
 

• Bevistema – vad skall bevisas? Här beaktas relevanta rekvisit, (se 5.1 Bevisteori).  

• Prognostema 1 – föreligger situationen alltjämt? Föreligger samtycke? 

• Prognostema 2 – påtaglig risk. Hur kan man tänka sig att situationen kommer att se ut 
i framtiden? 

 
Efter detta redovisar vi och analyserar de intervjuer som gjorts med rådman A och 

nämndeman B, främst utifrån de två teman som använts i intervjuguiden.  
I slutanalysen kommer citat ur intervjuerna som gjorts att användas för att belysa olika 

situationer och problem i rättsfallen. 
 

6.2 Redovisning och analys av länsrättsdomar 

 

6.2.1 Redovisning av målet gällande flicka C  

Flicka C är 13 år gammal och kommer ursprungligen från Algeriet. Hon har även en yngre 
syster, exakt hur gammal denna är framkommer ej av länsrättsdomen. Flickans föräldrar är 
skilda enligt svensk lag men ej enligt muslimsk. Föräldrarna har gemensam vårdnad om C. 

Socialnämnden har ansökt om omhändertagande enligt 1 och 3 §§ LVU. Modern 
medger nämndens ansökan. Fadern och flickan C:s ombud bestrider den dock. Länsrätten 
beslutar om vård enligt 1 och 3 §§ LVU, men anser att även 2 § LVU skall tillämpas med 
anledning av vad som presenteras nedan.  

Enligt socialnämnden förekommer problematik då föräldrarna inte kan komma över-
ens om hur C skall uppfostras. Fadern vill att flickan skall få en muslimsk uppfostran medan 
modern vill att C skall uppfostras friare.   

C har varit aktuell hos socialtjänsten från 2002, då anmälan inkom från Astrid Lind-
grens barnsjukhus med anledning av att C blivit slagen av sin far. I socialtjänstens utredning 
uppgav fadern att det kunde hända att han gav barnen litet ”smisk”. Modern har vid ett flertal 
tillfällen polisanmält fadern för misshandel, och han har två gånger ålagts besöksförbud gent-
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emot flickan C. Man har försökt med frivilliga insatser tidigare såsom jourhemsplacering, 
men det var inte möjligt att genomföra då fadern inte gav sitt medgivande. 

Enligt socialtjänsten är C kontrollerad av sin far. C säger själv att hon inte fick träffa 
vänner och att fadern var ute och kontrollerade henne. Han har också vid ett flertal tillfällen 
hotat att döda C och kallat henne nedvärderande saker såsom hora. 

Flickan C har i perioder mått dåligt, hon har börjat röka, dricka och skära sig själv. 
Utöver detta har C uppvisat ätstörningar och tvångstankar.  Hon har också uttryckt suicidtan-
kar. Med anledning av det sistnämnda har hon ett flertal gånger varit föremål för barnpsykiat-
riska utredningar.  

BUP, akut- och kristeamet på socialtjänsten och ett av sjukhusens barnpsykiatriav-
delningar har gjort bedömningen att flickans beteende grundas på hedersproblematik. 

Vid en semesterresa till Algeriet med modern träffade flickan på sin far som tog med 
henne till hans släkt. Då hon bet honom utsatte man C, enlig henne själv, för försök av djä-
vulsutdrivning av ”en klok man”. 

Fadern uppger att det är en hederssak för honom att ta hand om sin familj och att det 
är moderns bristande omsorgsförmåga som ligger till grund för flickans beteende. Han uppger 
att han kanske har gett C smisk för flera år sedan men att han aldrig skulle bära hand eller 
hota henne nu.  

I länsrättens bedömning framkommer följande; Flickan C har under en lång tid haft 
en konfliktfylld relation till sina föräldrar och då främst till fadern. Hon har misshandlats och 
utsatts för allvarliga hot från fadern vid ett flertal tillfällen. Fadern har inte haft förmåga att se 
dotterns behov och därmed brustit i omsorgen gällande C. Modern har även hon brustit i om-
sorgen genom sin oförmåga att skydda C från fadern, dels genom att inte ansöka om enskild 
vårdnad, dels att hon inte agerat exempelvis då incidenten i Algeriet ägde rum. Länsrätten 
anser att omsorgsbristerna från föräldrarnas sida innebär en påtaglig risk för att flickans hälsa 
och utveckling skadas. Flickans eget beteende, hennes allt sämre psykiska mående samt utåt-
agerande beteende skall anses vara socialt nedbrytande enligt länsrätten, här läggs särskild 
tyngd på flickans låga ålder. Länsrätten anser det dock sannolikt att det är föräldrarnas om-
sorgsbrister som orsakat detta beteende hos C.  
 

6.2.1.1 Analys av målet gällande flicka C 

Vi har funnit följande skäl som socialnämnden anför som missförhållanden till grund för ett 
omhändertagande; fysisk misshandel, hård kontroll, mordhot, kränkande tillmälen samt att 
problemet är av hedersrelaterad karaktär.  
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Länsrätten skriver i sin bedömning att flickan C utsatts för misshandel och flera all-
varliga hot från sin far. Fadern har inte kunnat se dotterns behov. Han har därför brustit i om-
sorgen gentemot C. Modern har även hon brustit i omsorgen, då hon inte förmått skydda C 
från fadern. Omsorgsbristerna innebär att det finns en påtaglig risk för att flickans hälsa och 
utveckling skadas eftersom hon mått allt sämre psykiskt och fått ett alltmer utåtagerande bete-
ende. Fadern har inte samtyckt till vård, varför förutsättningarna för vård enligt LVU är upp-
fyllda.  

Ur länsrättens dom har vi inte kunna utläsa hur man gått tillväga för att värdera par-
ternas påståenden ur bevishänseende. Däremot kan vi se att man delar upp grunderna för be-
slutet i två led så att man redogör för dels vad som förevarit, hur situationen är i nuläget samt 
framtidsprognos avseende den påtagliga risken för skada på hälsa utveckling. Vår bedömning 
är att länsrätten lägger stor vikt vid socialnämndens utredning. Länsrätten har i sin bedömning 
överhuvudtaget inte kommenterat påståendet att problemen skulle vara hedersrelaterade. 
 

6.2.2 Redovisning av målet gällande flicka D 

Flicka D är 16 år gammal. Hon har yngre syskon, ålder kön och antal framkommer ej i läns-
rättsdomen. Hennes far har vårdnaden om henne, och hon har bott hos honom sedan tre års 
ålder, då modern är psykiskt funktionshindrad. D har haft sporadisk kontakt med modern se-
dan flytten till fadern. Hon har levt med fader och en styvmoder. Fadern är från Marocko, där 
stora delar av hans släkt är bosatt. Ett fåtal familjemedlemmar finns också i Stockholmsområ-
det.  

Socialnämnden har ansökt om vård enligt 1 och 2 §§ LVU. Flickan bifaller nämn-
dens ansökan genom sitt ombud, fadern bestrider ansökan. Länsrätten avslår socialnämndens 
ansökan med anledning av det som presenteras nedan. 

I socialnämndens utredning framkommer bland annat följande; Flickan D är sköt-
sam, hon dricker inte alkohol, hon röker inte och hon festar inte. Hon använder inte heller 
droger. Hon sköter skolan bra och är enligt skolans rektor mogen och skötsam. Hon har dock 
haft frånvaro från skolan på senare tid på grund av hemsituationen. Denna får henne att må 
psykiskt dåligt. D blev utkastad från hemmet då det uppdagades att hon hade en pojkvän i 
hemlighet. Fadern skall ha ansett D vara ”smutsig” och att hon har förlorat sin heder. Han har 
också kallat henne ”lösaktig” och ”hora” när hon umgåtts med kamrater.  En anmälan inkom 
från tjejjouren med anledning av att D skulle blivit slagen av sin far och att jouren misstänkte 
”hedersrelaterat våld”. Flickans mormor har polisanmält fadern då han i samband med att D 
kastades ut från hemmet gett henne en örfil och slagit henne i magen. Då mormodern ifråga-
satte faderns beteende ansåg han att han hade rätt att slå D. Flickan har flyttat runt bland vän-
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ner efter att hon kastats ut. Hon känner sig kontrollerad och övervakad, då hon kommer hem 
utsätts hon för utfrågningar av fader och styvmodern. Anledningen till att hon ljugit angående 
pojkvännen är att fadern förbjudit henne att umgås med pojkar. Hon har utöver detta också 
beskrivit en begränsad social tillvaro med få vänner och att hon har begränsat med kläder och 
skor. Socialtjänsten anser att flickan är trovärdig. 

Enligt fadern har han inte slagit D. Han uppger att det är D som inte följt de regler 
som finns i hemmet. Hon har kommit hem sent utan att berätta var hon varit, hon har gått ut 
utan att berätta var hon skall gå och hon har träffat en kille fadern inte tror är bra för henne.  D 
har enligt fadern inte kastats ut, utan hon har självmant lämnat hemmet. Fadern vill att D föl-
jer familjens regler. Om hon inte gör det är det ingen idé att hon kommer hem. Då vill fadern 
istället se en placering på frivillig väg.  

D uppger att de flesta uppgifterna från socialnämndens utredning stämmer. Dock vill 
hon förtydliga att våldssituationen var en engångsföreteelse. Hon är inte utsatt för våld från 
fadern i allmänhet. D säger att anledningen till att hon skolkat har varit att hon behövt vila, då 
det varit svårt för henne att vara hemma på andra tider. Att hon ljugit om vem hon varit med 
och var hon varit har berott på att fadern inte accepterar att hon har pojkvän. D vill flytta hem 
längre fram, men vill för närvarande vårdas enligt LVU på grund av psykiska missförhållan-
den. 

Länsrättens bedömning är som följer; Det som ligger till grund för anmälan är psy-
kisk kränkning i form av hårda regler i hemmet då uppgifterna om fysiskt våld tagits tillbaka. 
Länsrätten meddelar att det inte är deras sak att ange vilka villkor och krav som är rimliga 
inom en familj, så länge det inte rör sig om alltför långtgående inskränkningar av barnets fri-
het och begränsning gällande personlig utveckling och mognad, vilket kan utgöra brister i 
omsorgen. Man anser att det i denna situation handlar om olika uppfattning om vad som kan 
anses vara rimliga regler i en familj. Länsrätten anser det inte styrkt att D:s hälsa och utveck-
lig riskeras på grund av hemförhållandena om hon ej bereds vård enligt LVU. Inte heller är 
det styrkt att flickans materiella behov ej tillgodoses. Med anledning av detta avslås social-
nämndens ansökan. 
 

6.2.2.1 Analys av målet gällande flicka D 

Vi har kunnat se att man ur bevishänseende gjort en trovärdighetsbedömning från länsrättens 
sida. Det förhållande att flickan enligt länsrätten tagit tillbaka påståendet om fysisk misshan-
del och att hon inte fått skor och kläder gör att man även verkar ifrågasätta övriga av D läm-
nade uppgifter. Mormoderns polisanmälan vägs alls inte in i bedömningen. Det kan här vara 
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intressant att fundera på om man skall vara uppmärksam på när flickor tar tillbaka tidigare 
uppgifter, eftersom det eventuellt kan vara ett tecken på förtryck. 

Då vi sett till länsrättens bedömning finner vi att man säger att det faller in under den 
fria rätten för vårdnadshavare att uppfostra sina barn. Man går från länsrättens sida inte alls in 
på rekvisitet psykisk misshandel på grund av kränkande tillmälen, och detta trots att flickan 
själv åberopar detta som grund för omhändertagande. Man går igenom vad som förevarit och 
hur situationen ser ut i dagsläget, men resonerar inte kring flickans framtid. Det framkommer 
också i bedömningen att länsrätten anser föräldrarnas regler vara rimliga. Man anser att hon 
som snart 17-årig flicka skall redogöra för var hon skall gå och vem hon skall träffa. Att för-
äldrarna vill godkänna flickans pojkvän anses inte heller vara ett problem. 

Det talas på ett flertal ställen i sammanställningen av socialnämndens utredning om 
heder. Detta beaktas dock ej av länsrätten då de gör sin bedömning.  
 

6.2.3 Redovisning av målet gällande pojke E 

Pojke E är 17 år gammal. Båda föräldrarna är vårdnadshavare och han har flera syskon, ålder 
och kön framkommer dock ej i länsrättsdomen. Familjen kommer ursprungligen från Irak. 

Socialnämnden ansöker om vård enligt 1 och 2 §§ LVU och anger brister i omsorgen 
som anledning. De inkommer sedan med en justering av sin talan där de också ansöker om 
vård enligt samma paragrafer för fysisk och psykisk misshandel utöver brister i omsorgen. 
Pojken E medger ansökan, hans föräldrar bestrider ansökan och anser dessutom att nämnden 
skall vara förhindrad att justera talan. Föräldrarna anser att sonen E förvisso behöver hjälp 
och stöd, men att detta grundas på hans eget beteende. Länsrätten finner att den behövliga 
vården endast kan säkerställas enligt LVU, med motiveringar som följer nedan. 

Socialnämnden anför följande. E kontaktade själv socialtjänsten på grund av svåra 
konflikter i hemmet. Han har berättat att han är hårt hållen hemma, han har förbjudits att träf-
fa vänner, ha fritidsaktiviteter, utveckla sina intressen och ibland att lämna lägenheten efter 
skoltid. E har försökt kompromissa med fadern, men det leder till stora konflikter.  Fadern har 
sagt att han skall döda E. Det har inte framkommit någonting som visar att föräldrarna försökt 
förbättra relationen till E. Föräldrarna har bland annat motsatt sig att en jourhemsplacering 
skulle bli stadigvarande. Man anser att föräldrarna också brustit i den känslomässiga omsor-
gen. 

Pojkens psykolog har berättat att fadern under möte bland annat beklagat sig angåen-
de att aga är förbjudet i Sverige och han skall även ha sagt att han hatar E och skall slå ho-
nom. Fadern yttrade också att han ansåg E vara en idiot och inte längre hans son. I enskilt 
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möte har E för psykologen berättat att han har haft självmordstankar i samband med konflik-
ter med fadern. E har skadat sig själv.  

E uppger att det går mycket bättre för honom när han inte är i familjen. Han kan nu 
träffa sina vänner. Då han bodde hemma kunde han inte koncentrera sig, han kunde inte heller 
göra sina läxor. E säger att fadern slog honom och kallade honom vid fula namn. Den fysiska 
misshandeln har enligt E bestått av slag mot ansikte och nacke samt sparkar. Han har aldrig 
stulit eller köpt stulna varor.  Han fick inte heller sitta för sig själv i sitt rum utan skulle vara 
med familjen. 

Fadern uppger att han inte slagit sonen. Han säger att E är respektlös mot familjen 
och att han stulit och även köpt stulna varor. Fadern uppger vidare att han inte har något in-
tresse att samarbeta med socialtjänsten, eftersom han anser den vara en canceraktig institution 
som förstör invandrarfamiljer, och då främst muslimska invandrarfamiljer.  

Modern säger att berättelsen av vad som hänt är full av fel och lögner. Hon tycker 
inte att det är normalt att isolera sig som E gjorde. Enligt modern kan hon inte komma ihåg att 
fadern skulle ha slagit pojken. Hon säger att hon bett E att be fadern om ursäkt, eftersom man 
i familjens kultur, som den yngre i en konflikt är den som ber om förlåtelse.  

Länsrättens beslutar att tillåta justeringen från socialnämnden. Man säger också att E 
lämnat en trovärdig redovisning gällande den fysiska misshandeln. Utlåtanden har också 
gjorts av en psykolog gällande detta. Psykologens uppgifter tillsammans med pojkens berät-
telse är dock inte tillräckligt för att fysisk misshandel skall kunna styrkas enligt länsrätten.  

Man anser från länsrättens sida att E på ett trovärdigt sätt berättat om den psykiska 
misshandeln; de kränkande tillmälen fadern kommit med och dödshotet. Här anses pojkens 
berättelse i kombination med psykologens uttalande vara tillräckligt för att visa på att psykisk 
misshandel ägt rum. Man finner också att det funnits brister i omsorgen, eftersom hans liv och 
frihet inskränkts då han starkt begränsats. Det har från familjens sida inte ansetts normalt att E 
velat vara för sig själv i sitt rum eller prata i telefon med vänner. Modern har enligt länsrätten 
brustit i omsorgen såtillvida att hon inte kunnat skydda E från faderns kontroll.   
 

6.2.3.1 Analys av målet gällande pojke E 

Det vi finner särskilt intressant här är att länsrätten använt sig av exakt samma utgångspunkt 
för bedömningen av fysisk och psykisk misshandel, nämligen pojkens berättelse kompletterad 
av psykologens uttalanden. Man har dock i det förstnämnda fallet inte ansett att det är tillräck-
ligt styrkt, medan man i det sistnämnda ansett det vara fullgott. Man synes ställa högre bevis-
krav på rekvisitet fysisk misshandel här, trots att fadern delvis medgivit att sådan förekommit 
tidigare.    



 39

Man har från länsrättens sida på ett tydligt sätt gått igenom de rekvisit som åbero-
pats. Man redogör inte uttryckligen för var den påtagliga risken ligger, även om den klarläggs 
mellan raderna. Man gör inte heller någon framtidsprognos för E.  
Man nämner inte heder uttryckligen någonstans i domen. Däremot har vi gjort bedömningen 
att det kan föreligga genom bland annat det faktum att pojken kontrolleras, att fadern talar om 
skam, att män skall vara starka samt att familjens kultur kräver att det är den yngre personen 
som ber om ursäkt i en konflikt. Enligt vårdnadshavarnas offentliga ombud är familjen sträng, 
men inte fanatisk för att vara en muslimsk familj.   
 

6.2.4 Redovisning av målet gällande flicka F  

Flicka F är 17 år gammal. Familjen kommer ursprungligen från Irak, hon har flera syskon, 
bland annat en äldre broder. Föräldrarna har gemensam vårdnad om flickan. 

Socialnämnden har ansökt om vård enligt 1 och 2 §§ LVU på grund av misshandel 
och brister i omsorgen. Flickan F bifaller nämndens ansökan, föräldrarna bestrider den. Läns-
rätten gör bedömningen att F skall beredas vård enligt 1 och 2 §§ LVU med anledning av 
nedanstående orsaker. Rådmannen är dock av skiljaktig mening. 

Enligt socialnämnden aktualiserades F hos socialtjänsten under 2006 då hon tillsam-
mans med sin äldre bror kontaktade dem med hjälp av en skolkurator. Syskonen hade då rymt 
från föräldrarna, vilka befann sig i Irak. Flickan F jourhemsplacerades efter att först ha place-
rats hos moderns svägerska. Denna sade sig inte kunna ha kvar F boende hos sig eftersom 
flickan umgåtts med sin pojkvän under kvällstid. F har inte varit ute på egen hand sedan hon 
var tolv år gammal. På fritiden har hon varit med föräldrarna. Hon har påpassats, främst av 
modern.    

År 2004 åkte familjen till Irak på vad föräldrarna enligt F sade var semester. Sedan 
de kom till Irak har F inte fått gå i skolan, istället har hon fått laga mat, tvätta och städa i farb-
roderns hem.  

Socialnämnden anger vidare att familjen enligt flickan F planerat att gifta bort henne 
innan arton års ålder, vilket blev den utlösande faktorn för rymningen. F blev slagen av sin 
farbror och mor under tiden i Irak. Modern skall också ha slagit henne mycket då hon var 
yngre och familjen bodde i Sverige, detta trots flickans blödarsjuka. Då familjen misstänkte 
att F och hennes äldre bror planerade någonting blev hon slagen av modern och kallad för fula 
ord av fadern. Hon blev också inlåst i ett 40 grader varmt rum till dagen därpå.  Socialnämn-
den anser att flickan F lämnar en trovärdig och nyanserad berättelse.  

Enligt fadern har F inte alls skött farbroderns hushåll, hon har varit hos sin familj. 
Vidare uppger han att F haft möjlighet att gå i skola via internet, men inte velat detta. Flickan 



 40

har aldrig blivit slagen enligt fadern. Han ville först inte att F skulle placeras i ett familjehem, 
men efter att ha fått förklarat för sig vad det innebär kan han acceptera det, om familjen är 
bra, de skall dock helst leva muslimskt. Modern uppger att flickan ej är kontrollerad och att 
hon får gifta sig med vem hon vill, flickan har haft friare i Irak och tackat nej till dem. Hon 
svarar ej på hur hon ställer sig till familjehemsplacering.  

Föräldrarnas ombud uppger att familjen är sekulariserad och fri, inte traditionell. 
Främst är det fadern som är liberal. 

Enligt flickans äldre bror fick hon aldrig gå ut utan föräldrarna. Hon fick inte heller 
sitta vid datorn då föräldrarna oroade sig för att hon skulle prata med pojkar. Brodern uppger 
vidare att alla barn i familjen blir slagna. Enligt en annan av flickans bröder, som hörts på 
föräldrarnas begäran, blir barnen inte slagna.  

Moderns svägerska som flickan bodde kort hos vid återkomsten till Sverige säger att 
modern spionerade på F och att flickan inte fick gå ut själv, ens till svägerskan. Dock säger 
hon att F ljuger mycket om småsaker.  

Flickans lärare berättar att modern var mycket kontrollerande och kom till skolan två 
eller tre gånger per vecka för att se vad dottern gjorde och vem hon umgicks med. Modern har 
en väninna vars dotter gick i samma klass som F, och hon fick i uppgift att spionera på F.  

F framhåller att det var modern, och aldrig fadern som slog henne. Hon tackade nej 
till alla friare, sedan ville fadern bestämma. 

Följande framkommer i länsrättens bedömning; Grunden för ansökan är dels miss-
handel, dels brister i omsorgen. De eventuella fysiska skadorna har aldrig konstaterats, trots 
att flickan gått på regelbundna läkarbesök. Ord står mot ord i denna fråga och länsrätten fin-
ner det inte styrkt att misshandel förekommit. Dock har föräldrarna varit mycket kontrolle-
rande gentemot F. Hon har bevakats ständigt, främst av modern. Flickans oro över att bli 
bortgift skall enligt länsrätten anses som adekvat.  Då det dessutom finns risk för att föräld-
rarna återkallar sitt samtycke skall vård säkerställas med stöd av LVU. Dock är rådmannen av 
skiljaktig mening, hon anser att det ej föreligger sådana brister i omsorgen att hälsa och ut-
veckling skadas. Rådmannen anser att kontrollen är befogad och ligger inom ramen för den 
fria principen för vårdnadshavare att uppfostra sina barn. Hon anser inte heller att risk för 
bortgifte föreligger eftersom hon anser fadern vara trovärdig.   
 

6.2.4.1 Analys av målet gällande flicka F 

Liksom i föregående dom ser vi att länsrätten inte anser den fysiska misshandeln vara styrkt 
då några skador aldrig kunnat konstateras detta trots att flickans äldre bror och moderns svä-
gerska uppgivit att fysisk misshandel förekommit. I proposition 19989/90:28 framkommer att 
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”en lag som är avsedd att utgöra ett skydd för barn och ungdomar aldrig får bygga på förut-
sättningen att den unge skall ha varit utsatt för en redan konstaterad skada för att lagen skall 
vara tillämplig” (prop. 19989/90:28, s. 61). Man har trots att man nämner detta i domen inte 
gått på denna linje. Dock går man i denna dom tydligt igenom påtaglig risk och vad detta in-
nebär i det specifika fallet. Man gör en framtidsprognos gällande tvångsäktenskap, där man 
säger att detta är en klar och konkret risk som inte är av tillfällig karaktär.  

Flickans bror, moderns svägerska samt flickans lärare bekräftar framför allt moderns 
extrema kontrollbehov av F. Här verkar inte länsrätten anse att samma krav på bevisning före-
ligger. Skada behöver alltså inte ha konstaterats på samma sätt som vid påstående om fysisk 
misshandel.  

Vad gäller det eventuella bortgiftet går länsrätten helt på flickans egen oro. Detta be-
kräftas inte av någon annan och föräldrarna säger sig inte vilja gifta bort flickan.  

Heder nämns inte uttalat av vare sig socialnämnd eller länsrätt. Däremot talar länsrät-
ten om att allmänna samhällsvärderingar enligt förarbetena till lagen inte får ligga till grund 
för ett tvångsomhändertagande. Vår tolkning av detta är att länsrätten anser att hedersproble-
matik faller in under det begreppet.  
 

6.2.5 Redovisning av målet gällande flicka G  

Flicka G är 14 år gammal. Hon har fem yngre syskon vars ålder inte framkommer i länsrätts-
domen. Några av dem är flickor. Familjen kommer ursprungligen från Egypten. Föräldrarna 
är gifta med varandra och har gemensam vårdnad om G.  

Socialnämnden har ansökt om vård enligt 1 och 2 §§ LVU. Vårdnadshavarna bestri-
der bifall till ansökan. G:s ställföreträdare och offentliga biträde har hemställt att länsrätten 
bifaller socialnämndens ansökan. Länsrätten bifaller nämndens ansökan och förordnar att H 
skall beredas vård med stöd av 1 och 2 §§ LVU med anledning av nedanstående. 

Socialnämnden gör gällande att det på grund av psykisk misshandel och brister i om-
sorgen finns en påtaglig risk att G:s hälsa och utveckling skadas och det kan antas att behövlig 
vård inte kan säkerställas genom samtycke. 

I socialnämndens utredning anges att G av rädsla för att föräldrarna skall föra henne 
till Egypten, låta könsstympa henne och gifta bort henne sökt hjälp hos stödorganisationen 
Elektra för utsatta kvinnor och flickor som gjort anmälan till socialtjänsten varefter social-
nämnden beslutade om ett omedelbart omhändertagande.   

G är rädd för att familjen skall göra henne illa om hon inte gör dem till viljes.  Hon 
beskriver sin rädsla och oro på ett moget och trovärdigt sätt. G uppgav för socialnämndens 
utredare att föräldrarna planerade att ta med sig henne och syskonen till Egypten inom två 
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veckor och bosätta sig där. Att föräldrarna anser att barnen blivit försvenskade och behövde 
en striktare uppfostran. Vidare uppger G att modern sagt till henne att hon skall könsstympas i 
Egypten eftersom det är bra för henne att renas. G uppgav också att föräldrarna talat om för-
lovning för hennes del varför hon var rädd för att giftas bort. Enligt G började föräldrarna 
redan under sommaren 2005 tala om att hon skulle könsstympas. Detta skedde då inte efter-
som det inte fanns tid innan de skulle återvända till Sverige. G uppger att hon och modern 
bråkat mycket om att hon inte vill åka till Egypten, könsstympas eller bli bortgift. Hon har 
också sagt till föräldrarna att hon skulle kontakta svenska ambassaden i Egypten om de tog 
med henne dit.  Enligt H har modern i samband med detta fem till sex gånger sagt till henne 
att ”Om du inte gör som vi säger skall jag låta din pappa döda dig. I Egypten dödar man flick-
or som inte lyssnar på sina föräldrar” modern uppges också ha sagt ”OK, gör det, fly och din 
pappa kommer att skicka folk att leta efter dig och döda dig”. Detta föranledde gruppchefen 
för utredningsenheten att polisanmäla de hot som G misstänktes ha utsatts för. 

G mår fysiskt bra men säger att hon har svårt att sova, hon har mardrömmar om att 
hennes familj jagar henne. Hennes föräldrar tillgodoser hennes grundläggande behov av mat, 
kläder, hygien samt sjukvård. Familjen har tidigare haft kontakt med socialtjänsten angående 
liknande oro för yngre syskon efter anmälan från skolpersonal. G beskriver vidare att hon inte 
har frihet hemma. Hon känner sig orättvist behandlad i jämförelse med sina bröder som inte 
behöver hjälpa till hemma så mycket som hon. Hemma kränks hon verbalt av föräldrar och 
syskon som kallar henne nedlåtande tillmälen. Hon säger att hon är orolig för yngre systrar. 

Föräldrarna menar att G:s rädsla för bortgifte och könsstympning är obefogad. Att 
hon har livlig fantasi och att könsstympning inte förekommer i deras familj samt att det är 
olagligt även i Egypten. Ett intyg styrker att modern inte är könsstympad. Angående bortgifte 
säger fadern att man även i Egypten måste vara arton år för att få gifta sig. Han säger att han 
helst vill att G skall gifta sig med en muslim och att han skulle känna stor sorg om hon inte 
gjorde det men han skulle aldrig kunna döda henne. Föräldrarna säger att de vet att det är 
olagligt att hota och döda och att de aldrig skulle göra det.  

Skolpersonalen uppfattar G som ordentlig, respektfull och en av skolans bästa elever. 
Man känner dock oro över G på grund av hennes avtagande ork samt att hon inte tillåts delta i 
alla aktiviteter i skolan. G har också till personalen uttryckt oro för att hon inte skall komma 
tillbaka efter sommarlovet. 

G säger att hon är hårt kontrollerad hemifrån, får inte gå ut på egen hand och får inte 
prata med pojkar. Personalen på det skyddade boendet där G nu vistas berättar att då G varit 
utanför boendet har hon visat tecken på att hon är mycket oerfaren och ovan att vistas ute på 
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egen hand. G:s ställföreträdare säger att hennes intryck av G är att hon verkar vara mycket 
hårt hållen.  

Länsrätten delar socialnämndens utredare, stödpersonen från Elektra och kontaktper-
sonen på det skyddade boendets bedömning att G:s berättelse är uppriktig och trovärdig. För-
äldrarna har i samband med utredningen och den muntliga förhandlingen uppgivit att G:s 
uppgifter inte stämmer och att man bara vill sin dotters bästa. Länsrätten anser att föräldrarna 
brister i omsorgen om G på ett sådant sätt att det finns en påtaglig risk för att hennes hälsa och 
utveckling skadas och bifaller därför socialnämndens ansökan. 
 

6.2.5.1 Analys av målet gällande flicka G 

Vi tycker oss se att denna situation skiljer sig från övriga, i det avseende att myndigheterna 
snabbt placerar flickan på skyddat boende. Detta torde bero på den påstådda risken för köns-
stympning som är en konkret orsak för ett omhändertagande enligt LVU, vilket framgår i so-
cialstyrelsens författningssamling. Där står: ”om socialnämnden bedömer att det inte finns 
något annat sätt att skydda en flicka mot könsstympning anser socialstyrelsen att LVU bör 
kunna tillämpas till dess nämnden bedömer att faran för flickan är över”. (SOFS 1997:15, s. 
24.)  

Man anser från länsrättens sida att flickan utsatts för psykisk misshandel, men orsa-
kerna till den inställningen preciseras inte. Detsamma gäller för risken att bortföras utomlands 
och giftas bort. Länsrätten har enligt oss lagt fokus på det mer påtagliga hotet.  

I länsrättens bedömning säger man inte uttalat vari den påtagliga risken ligger för 
flickan. Inte heller kan vi utläsa någon framtidsprognos gällande flickans situation. Man nöjer 
sig med att konstatera att flickans berättelse är uppriktig och trovärdig.  

Vare sig socialnämnden eller länsrätten resonerar någonting om huruvida hederspro-
blem ligger till grund för situationen.  

 
 
 

6.3 Redovisning och analys av intervjuer 

Här redovisas de viktigaste omständigheter som framkommit i intervjuerna. För en noggrann 
koppling till de rättsliga rekvisiten, se kapitel 7 (Slutanalys). 
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6.3.1 Redovisning av intervju med rådman A 

I intervju med rådman A framkom följande gällande temat bevisvärdering; 
Rådmannen kan inte se att länsrätten använder sig av någon metod för att värdera 

bevisning. Hon säger att man gör en sammanställning av allt som framkommit i utredning och 
under förhandling för att bilda sig en helhetsuppfattning om barnets situation. Hon uppger att 
det vanligtvis inte är en enskild omständighet som avgör huruvida en ansökan skall bifallas 
eller ej. Enligt rådmannen är det en omedveten sammanställning som görs utifrån om man 
anser att de rättsliga rekvisiten är uppfyllda. 

Vidare uppger rådmannen med stor tydlighet att det inte behöver ha inträffat en ska-
da för att LVU skall komma i fråga. Hon uppger att det är ovanligt att man ansöker om ett 
omhändertagande enbart utifrån fysisk misshandel. Hon anser dock inte att beviskraven avse-
ende fysisk misshandel skall ligga på en högre nivå än något annat rekvisit. Rådmannen anser 
inte att det är tillräckligt att visa på att det förekommer brister i omsorgen, utan dessa måste 
vara av sådan art att de utgör en påtaglig risk. Engångsföreteelser kan inte vara grund för ett 
omhändertagande.  

Vad gäller rekvisitet påtaglig risk är rådmannen tydlig med att en framtidsprognos 
måste göras. Den gör man oftast i förhållande till hur situationen sett ut praktiskt för barnet 
såsom det redovisas från Socialnämnden.  

Att allting inte kan utläsas i domarna beror på att man värnar om de inblandade indi-
vidernas integritet. Dock är LVU-domar omfattande till sin storlek i förhållande till andra 
domar i länsrätten enligt rådmannen. 

Rådmannen anser att det är av stor vikt att komma ihåg att LVU är en skyddslagstift-
ning och att det därför inte är rimligt att kräva högre grad av bevisning än att Socialnämnden 
skall göra sannolikt att de rättsliga rekvisiten är uppfylla.  

Vad gäller heder har inte rådmannen mycket att säga, eftersom hon inte har någon er-
farenhet av denna typ av mål. Dock säger hon att man i dessa aldrig kommer ifrån att man 
skall kunna knyta an hedersproblematiken till de rättsliga rekvisiten. 

 

6.3.1.1 Analys av intervju med rådman A 

Vi är av uppfattningen att även om man inte har en uttalad metod för att hantera bevisvärde-
ring, så har man ändå en metod, såtillvida att man applicerar de rättsliga rekvisiten på barnets 
situation. Dessutom görs en uppdelning av barnets situation över tid. Kort sagt ser man till 
barnets situation då och nu och ställer dessa mot hur risken för barnet kan se ut i framtiden. 
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Rådmannens uttalande avseende LVU som skyddslagstiftning sätter fingret på skälet 
till att det kanske inte går att använda sig av en fastställd metod för bevisvärdering, eftersom 
varje situation torde vara olik den andra. Att använda en färdig modell skulle kunna leda till 
att man inte beaktar varje barns bästa samt rätt till skydd.   

Utifrån intervjun med rådmannen kan vi inte dra några slutsatser hur länsrätten för-
håller sig till hedersproblematik annat än att de rättsliga rekvisiten alltid måste vara uppfyllda 
oavsett bakomliggande problematik.  
 

6.3.2 Redovisning av intervju med nämndeman B 

Då det gäller metod för bevisvärdering anser nämndemannen att det inte finns någon specifik 
sådan. Hon anger att hon använder sig av samma arbetssätt som i arbetet som socialsekretera-
re, ett tänkande kring vad det föreligger för risker kring barnet och vad det finns som stöttar 
upp. Ett strukturerat tänkande kring trygghetsfaktorer och risker är vad man, enligt nämnde-
mannen, hela tiden laborerar med även om man inte använder sig av just de uttrycken.  

Nämndeman B vill inte använda ordet bevis eftersom hon anser det vara ett oerhört 
fyrkantigt begrepp. Hon menar att LVU-mål alltid handlar om graden av oro för barnet och 
hur denna skall graderas. Alltså vad som sker om man ingriper kontra vad som sker om man 
inte ingriper.  

Hon uppger också vikten av att barnet har ett eget ombud som för dess talan eftersom 
detta lyfter bort press från barnet. Nämndemannen anser att ombudets ord väger tungt. Vad 
gäller trovärdighet säger nämndemannen att bara det att ett barn själv vill bli omhändertaget 
gör att trovärdighet anses föreligga.  

För nämndemannen innebär påtaglig risk att ett barn eller ungdom begränsas så kraf-
tigt nu och framåt att det inte får möjlighet att utvecklas till en självständig individ.  

Vad gäller hedersproblematik framstår nämndemannen som mycket kunnig på områ-
det och hon uppger själv att hon har erfarenhet av detta i sitt arbete. Hon anser att det finns ett 
motstånd från myndigheter och domstolar att explicit använda sig av ordet heder av rädsla för 
att framstå som främlingsfientliga. Däremot kan det diskuteras vid rättens enskilda överlägg-
ningar utan att klart uttalas i domen. 

Enligt nämndemannen finns det i samhället en större tolerans för förtryck av barn 
som lever i en hederskontext än för andra barn. Det kan anses vara acceptabelt att barn i he-
derskontexter kontrolleras och har ett mindre mått av frihet. 
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6.3.2.1 Analys av intervju med nämndeman B 

Även intervjun med nämndemannen visar att någon uttalad metod för bevisvärdering inte 
föreligger. Även här tänker vi på samma sätt som gällande intervjun ovan, man använder sig 
av en outtalad metod i form av att man belyser trygghetsfaktorer och risker för barnet och att 
man gör en bedömning över tid gällande barnets situation idag och framåt i tiden.  

Att nämndemannen inte vill tala om bevis kan också bekräfta det rådman A säger, att 
fokus skall ligga på skydd av barnet och inte på att bevisa att barnet verkligen måste skyd-
das. 

Vidare framkommer i intervjun att man från länsrättens sida undviker att använda sig 
av begreppet heder, även om man misstänker att sådan problematik föreligger. Det kan dels 
vara så som nämndeman B säger, att det beror på rädsla för att framstå som främlingsfientlig, 
men det skulle också kunna bero på okunskap i hur man ska hantera och beskriva problemati-
ken på ett bra sätt i domen.  
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7 Slutanalys 
 

Här presenteras en generell analys utifrån de domar som analyserats ovan. Analysen görs ut-
ifrån Christian Diesens bevisteoretiska modell och belyses även med citat från de genomförda 
intervjuerna. Analysen har upplägget att analys kommer att göras utifrån de punkter som om-
nämns i teorikapitlet med relevanta underrubriker.  
 

7.1 Rekvisit 

Här behandlas varje bevistema vi funnit i domarna för sig. Vi går igenom de olika rekvisiten 
och ser hur länsrätten behandlar bevisbörda, beviskrav samt bevisvärdering. Då det inte tyd-
ligt framkommer annat, är det vår egen tolkning som redovisas. 

Fysisk misshandel är ett rekvisit som skall kunna vara tillräckligt för ett omhänderta-
gande enligt LVU. Det är tillräckligt att misshandeln är ringa för att LVU skall kunna komma 
ifråga (Prop. 1989/90:28 s. 65). Vi tycker oss se att länsrätten inte tar fasta på detta i sin be-
dömning. 

Länsrätten verkar anse att det krävs en hög grad av bevisning när det gäller denna typ 
av misshandel. Enbart vittnesmål eller barnet/ungdomens egen utsaga (även om denne annars 
anses vara trovärdig) är inte tillräckligt för att misshandeln skall anses vara styrkt, då länsrät-
ten uttryckt att det måste förekomma anmälningar från till exempel skola eller sjukhus.  

Bevisvärderingen vad gäller fysisk misshandel synes baseras på tungt vägande be-
dömningar som till exempel läkarintyg. Om man ser till skalan nedan, som Diesen använder 
sig av kan man utläsa följande:  
 
                     styrkt               ställt utom rimligt tvivel 
                     (tvistemål)                  (brottmål) 

         0________________________50_______X_________Z_______100 
  antagligt                              sannolikt       uppenbart                       
 

Den första bokstaven X markerar den ungefärliga platsen Diesen uttrycker att denna 
typ av måls beviskrav skall ligga på. Vår bedömning är att man från länsrättens sida lägger 
kravet vid bokstaven Z vad avser fysisk misshandel. Man kan i länsrättens bedömningar utlä-
sa att det skall vara uppenbart snarare än sannolikt att fysisk misshandel förekommit.  

Rådman anser inte att det skall behöva vara högre beviskrav på fysisk misshandel. Hon 
säger att  



 48

 
…jag tycker även domstolen har ett stort ansvar för att se till att barn som uppfyller de rekvisiten 

får det skydd som lagstiftningen är tänkt att tillämpas på, så ett högre beviskrav tycker jag inte 

vore lämpligt i den här typen av ärende. Det är ju en väldigt stor skillnad på en skyddslagstiftning 

än ett brottmål… Och ibland så kan man se det att det sammanblandas lite grann att någon tycker 

att jag har inte blivit dömd i domstol för… Jag har inte blivit åtalad eller dömd för misshandel av 

mitt barn också tycker man att det ska läggas till grund för …i en LVU-utredning… Det är ju två 

helt olika processer med olika utredningsmaterial och olika frågeställningar som ställs i de här må-

len och olika beviskrav också.. Det tycker jag nog att det är ganska rimligt att det är så. 

 
Även psykisk misshandel är ett rekvisit som skall kunna vara tillräckligt för ett om-

händertagande enligt LVU. Här kan man se ett lägre beviskrav från länsrättens sida. Man nö-
jer sig här med vittnesmål och framför allt utsagor från den unge. Man uttrycker det så att den 
unge ger ett trovärdigt, nyanserat och moget intryck. Detta torde innebära att barn vilka har 
svårigheter att uttrycka sig har svårare att bli skyddade. Detsamma måste, enligt detta reso-
nemang, gälla yngre barn. Man kan även misstänka att det finns ett samband mellan i vilken 
utsträckning barnet kuvats och vad det vågar uttrycka. Detta är dock ingenting länsrätten över 
huvud taget diskuterar.  

Det tillvägagångssätt vi utläst i länsrättens domar gällande psykisk misshandel verkar 
i hög grad vara en bedömning av parternas trovärdighet. Att ändra eller återta sin berättelse i 
ett avseende verkar direkt påverka hur man bedömer övrig information som tidigare lämnats.  

Då psykisk misshandel anförs som skäl för LVU kan man se att länsrätten istället är 
benägen att placera in sådant som bör kunna hänföras till psykisk misshandel under rekvisitet 
brister i omsorgen.  

Rådman A uppger följande: 
 

Fysisk misshandel är faktiskt inte så himla vanligt ska jag säga … Det är inte så vanligt att social-

tjänsten påstår att det har förekommit fysisk misshandel och i vart fall inte enbart utan många 

gånger så är det i såna fall både och eller att det är den här helhetsbilden som gör att det kanske fö-

religger, ja missbruk hos föräldrarna som får de här uttrycken det kan vara brister i omsorgen eller 

ja psykisk misshandel eller att man inte ser till barnets bästa tillräckligt väl, tillgodoser kanske inte 

matbehov eller barnens utveckling och så vidare, så det är sällan faktiskt man ser att det är renod-

lat fysisk… Det är nog mindre vanligt utan det är nog så att det går hand i hand, så att föreligger 

det ena kan det nog vara så att även det andra … Utan det blir ju också det här att det blir liksom 

en helhetsbild som presenteras  och som länsrätten får lägga till grund… Alltså det är ju inte ett 

brottmål på det sättet att man har en gärningsbeskrivning, föräldern har gjort det här och det här 



 49

utan många gånger är det ju många omständigheter en liksom samlad bild på hur barnet har det i 

hemmiljön och då kan ju det här med både fysisk misshandel, psykisk misshandel och andra om-

ständigheter sammantaget göra att man kanske finner att rekvisiten är uppfyllda men hade man 

bara tittat på den fysiska misshandeln var det kanske inte tillräckligt eller styrkt eller likaså kanske 

inte den psykiska misshandeln var tillräckligt allvarlig för att utgöra påtaglig risk för barnet men 

att man ändå kan komma fram till att den här sammanlagda bilden som har presenterats ändå upp-

fyller eller man kommer över den här nivån då. 

 
Det här citatet åskådliggör det vi kommit fram till genom att studera länsrättens do-

mar. Både socialnämnden och länsrätten har en tendens att blanda ihop rekvisiten. Vi kan 
dock inte avgöra om detta är ett medvetet val eller ej. Uppenbart är dock att rekvisitet brister i 
omsorgen används flitigt oavsett den egentliga orsaken till att barnet far illa. Man verkar inte 
anse det viktigt att strukturera de olika grunderna under respektive rekvisit såsom vi tror att 
lagstiftaren tänkt sig.  

Gällande brister i omsorgen kan vi vidare konstatera att man bortser från vad lagstif-
taren menar med begreppet. Vi anser inte att de situationer som länsrätten bedömer vara bris-
ter i omsorgen egentligen bör falla in under detta rekvisit, eftersom det inte rör sig om exem-
pelvis vanvård, att barnet inte får adekvat sjukvård eller att dess känslomässiga trygghet och 
stimulans eftersätts på grund av psykisk sjukdom eller missbruksproblematik hos vårdnads-
havarna. Man kan därför dra slutsatsen att rekvisitet brister i omsorgen används som en gene-
rell grund för LVU-omhändertagande. Vi upplever det som att man från främst länsrättens, 
men även socialnämndens sida, väljer att uttrycka sig försiktigt och generellt med hjälp av 
detta vidare begrepp.   

Vi finner det förvånande att fysisk misshandel, psykisk misshandel samt brister i om-
sorgen är de enda rekvisit som åberopats i de domar vi studerat. Till exempel kan man se till 
dom avseende flicka G som omhändertogs med anledning av risk för könsstympning. Där 
gjorde länsrätten bedömningen att detta var brister i omsorgen och inte rekvisitet ”annat för-
hållande i hemmet”, vilket det enligt proposition 1998/99:70 bör falla in under. Domstolar har 
visserligen inte en rättsligt reglerad skyldighet att följa uttalanden i förarbeten men rättstil-
lämpningen riskerar att framstå som svårbegriplig då man samtidigt i hög utsträckning hänvi-
sar till förarbeten i domarna. 

Vi finner länsrättens bedömningar gällande hur rekvisit skall hanteras vara godtyck-
lig och osystematisk. Inte ens när det finns uttryckliga uttalanden i förarbeten stöder man sig 
på dem. Detta bekräftas av Maritha Jacobssons forskning, där hon kommit fram till att de of-
fentliga parterna i förvaltningsmål anger rekvisiten på ett abstrakt plan utan att tydligt ut-
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trycka eller applicera rekvisiten på omständigheterna i målet samt att länsrätten ”/…/inte ifrå-
gasätter om kriterierna för ett tvångsomhändertagande är uppfyllda enligt lagen” (Jacobsson, 
2006a, s. 141)   

Vad gäller rekvisitet påtaglig risk för att den unges hälsa och utveckling skadas ser vi 
generellt att det är svårt att ur länsrättsdomarna tyda hur man resonerar kring detta. Istället 
verkar man ta för givet att den påtagliga risken föreligger när föregående rekvisit anses vara 
uppfyllt. Detta behöver dock inte betyda att man inte behandlar frågan, det kan vara så att det 
bara inte tas upp som relevant i domen.  

Länsrätten utvecklar inte i domarna vari den påtagliga risken ligger. Som nämnts tidiga-
re under redogörelse för lagstiftningen räcker det inte att domstolen konstaterar att den unge t 
ex blivit utsatt för hot, nedsättande tillmälen och inskränkningar i friheten utan för att ett om-
händertagande skall bli aktuellt och inte minst för att parterna skall förstå länsrättens beslut 
måste det även klargöras vari den framtida risken för skada på barnets hälsa och utveckling 
består.  

Vid prognosbedömningen skall ju enligt Regeringsrättens avgöranden, (Bland annat 
RÅ 1995 ref. 46 och RÅ 1996 ref. 91) således riskerna för barnet kunna konkretiseras, vilket i 
de flesta fall skall betyda att den oönskade effekten för barnet går att förutse inom en inte allt-
för avlägsen framtid. Vi saknar så att säga ett led i domstolens resonemang.  

Rådman A uppger följande om påtaglig risk: 
 

Det är ju inte tillräckligt att man kan konstatera att det finns brister i omsorgen utan det krävs ju 

dessutom att bristerna är så allvarliga så att de utgör en påtaglig risk, att det inte är en engångs-

händelse /…/ så det tycker jag är ett fristående kriterium som prövas särskilt när man kommer för-

bi att tala om de här inledande rekvisiten angående brister i omsorgen och så vidare 

 

7.2 Bevisvärdering 

Efter att ha studerat de utvalda domarna kunde vi själva inte finna tecken på att någon metod 
används vid bevisvärderingen. Därför ställde vi frågan till våra informanter för att försöka få 
ett klargörande.  

Nämndeman B säger: 
 

…Så att bevis, det är ett oerhört, det är ett oerhört fyrkantigt begrepp. /…/ LVU-mål handlar ju om 

graden av oro för om man inte gör någonting, eller vad som har, som man tror har förevarit. /…/ 

Alltså, nej, inte mer än att man hamnar i ett tänkande kring vad har det här barnet för risker och 

vad finns det som stöttar upp. Vi håller precis på här nu på vår arbetsplats, och går utbildning i 
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signs of safety, som vi försöker börja använda som litet mer strukturerat och pratar just om risk-

faktorer och trygghet. Och det är sånt som, även om man inte använder de orden som man hela ti-

den laborerar med. Vad riskerar det här barnet om vi inte gör någonting? Vad är det som finns i 

omgivningen, som kan trygga barnet, även om det finns risker. Jag kan inte säga att det finns en 

metod, utan det blir en bedömning där man väger det här. 

 
Rådman A håller med i det nämndeman B sagt, det finns ingen speciell metod för att 

hantera bevisvärdering.  
 

…Inte som jag känner till att det är någon som använder sig av någon metod utan det är något som 

sker… /…/ Om man tycker att socialtjänsten ibland inte har tagit fram relevanta frågeställningar 

kan man som domstol vara ganska aktiv i just den här typen av ärenden men att själva bevisvärde-

ringen skulle ha någon metod. /…/ Utan det blir ju oftast att man kanske sammanställer allting och 

funderar vad har man fått för helhetsbild under en förhandling, i just LVU-ärenden är det ju oftast 

inte en enskild omständighet som gör att man kommer fram till om en ansökan ska bifallas /…/ 

[Det] sker ganska omedvetet kanske att man sammanställer och tycker är de här rättsliga rekvisi-

ten uppfyllda? 

 
Inte heller våra informanter kunde alltså ange någon specifik metod för bevisvärde-

ring. Nämndeman B var mycket kritisk till att alls använda sig av ordet ”bevis”, eftersom hon 
sade att det alltid måste vara graden av oro som styr, och att barnets bästa skall vara i fokus. 
Även rådman A uttrycker att det kanske inte är ett lämpligt begrepp. Hon säger att… 
 

…I ett LVU-mål har vi ju ett lägre beviskrav därför att det är inte ett straffmål utan det här är en 

skyddslagsstiftning och där man ju normalt sett så sätter vi ju i förvaltningsdomstolen kravet på att 

den sökande parten då ska göra sannolikt så där har man ju en skillnad i beviskrav helt enkelt. 

  

7.3 Heder 

Vi kan se att socialnämnden i sin utredning i två av de fem granskade målen uttryckligen an-
vänder sig av ordet heder. I övriga mål är man inte lika tydlig, man talar snarare om begräns-
ning och kontroll. Vi har dock gjort bedömningen att samtliga fem domar innehåller heders-
problematik, eftersom de innehåller de kriterier vi valt ut. (Se kapitel 4.4.1.2 för vidare infor-
mation angående kriterierna.) 
 Länsrätten har dock inte, vad vi har kunnat utläsa, diskuterat huruvida problemen på 
något sätt kan knytas till heder. I de domar där socialnämnden använt sig av begreppet heder 
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nämner man förvisso från länsrättens sida att det gjorts, men det diskuteras inte vidare. Man 
talar istället om konfliktfyllda relationer, psykisk misshandel och hot. 
 Rådman A uppger följande på frågan i hur stor utsträckning heder kan fungera som 
en självständig omständighet eller hur mycket det vägs in i bedömningen: 
 

Ja, alltså man måste ju knyta an det till någonting av de rättsliga rekvisiten  /…/ Psykisk misshan-

del… Nej det är väl det enda jag kan tänka på rak arm så där att man måste ändå kunna knyta det 

till något av de rättsliga rekvisiten och det kanske närmast där man hamnar… Men som sagt jag 

har faktiskt inte varit med om att det ställts på sin spets… 

 
 Vi tror att det främst föreligger tre skäl till att man från länsrättens sida drar sig för 
att tala om heder, rädsla för att uppfattas som rasistisk, överdriven respekt för andra kulturer 
samt okunskap om dem. Denna uppfattning bekräftas av nämndeman B, som säger: 
 

… alltså jag tror ju att det svenska samhället inklusive dess domstolar är livrädda för att vara inne 

och trassla med andra traditioner. Så jag tror inte att det har någon självständig betydelse, utan att 

det handlar om vad du får för konkreta effekter. /…/ Jag tycker mig se att det finns en större tole-

rans för förtryck av barn om det sker i hederns namn än om det inte sker i hederns namn. Det kan 

vara helt okej att femtonåringar inte får klä sig som de vill, inte får träffa kompisar, om det är en 

familj som inte är svensk. Hade det varit en svensk flicka, så hade vi ju inte accepterat det. Så den 

mycket ojämlika synen… tycker jag att vi fortfarande, det svenska samhället, vi är fortfarande 

rädda för att kallas rasister, vi är jätterädda för att vara rasister helt enkelt… /…/ och då blir vi så-

där åt andra hållet ibland, att nej men, de måste ju få göra som de är vana /…/ FN:s barnkonven-

tion ska gälla alla barn, inte bara våra barn, utan också invandrade barn. Så ser det inte ut idag, 

tycker jag 

  

Vi tror att det faktum att socialnämnden ändå tar upp begreppet heder i sina utred-
ningar visar på att man i den kontexten har kommit längre i sin kunskap om hedersrelaterad 
problematik och vad detta kan få för följder för barn och ungdomar än vad länsrätten har. Det-
ta tror vi kan bero på att de personer som arbetar inom socialtjänsten ändå är specialister på 
sociala problem, medan nämndemän faktiskt är politiker. Rådmännen är ju jurister och kom-
mer inte i kontakt med problematiken på samma sätt. Vidare är det en sak att skriva något i en 
utredning som ju är en partsinlaga och inte blir en offentlig handling, och en annan att skriva 
samma sak i en dom, som blir offentlig, och som dessutom kan granskas och överklagas. Det 
är kanske skälet till att man väljer att uttrycka sig försiktigt. Vi kan tänka oss att man är rädd 
att stöta sig med media och de grupper som berörs.  
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  Efter att dels ha läst formuleringarna i de granskade domarna, och dels tagit del av 
vad nämndeman B hade att säga i fråga om heder tror vi att länsrätten har en intention och 
önskan att behandla alla barn/ungdomar lika. Tyvärr blir detta ett problem eftersom verklighe-
ten inte är densamma för alla barn/ungdomar. Vi anser att även om tanken från länsrättens 
sida är god, så måste man i större utsträckning väga in de faktiska omständigheter barnen 
ifråga upplever. Man kan inte ha samma utgångspunkt för alla barn, eftersom deras situationer 
ser så olika ut. För att kunna säkerställa alla barns trygghet och förändra på sikt anser vi att 
det är oerhört viktigt att man vågar lyfta fram hedersproblematiken. Så länge man sopar pro-
blematiken under mattan anser vi att man signalerar att det är acceptabelt att vissa av våra 
barn lever i en kontext de inte borde.  
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8 Diskussion 
 
Som presenterats i analysen har vi sett att länsrätten, i sina domar, företrädesvis använder sig 
av rekvisitet ”brister i omsorgen”. Vi funderade på om det kunde tänkas finnas behov av nå-
got ytterligare rekvisit i 2 § LVU för att täcka in heder som en aspekt. Vi tror dock inte att 
detta är lösningen. Det faktum att man i så pass stor utsträckning går på brister i omsorgen 
tror vi är ett tecken på domstolens rädsla för att tala om heder. Att införa ett ytterligare rekvi-
sit tror vi inte är lösningen, eftersom detta i förlängningen skulle kunna innebära nya rekvisit 
för alla speciella omständigheter. Det är befängt att tro att man skulle kunna utläsa alla möjli-
ga situationer som kan ligga till grund för ett LVU i förväg. Det är här domstolarnas uppgift 
att följa med i samhällsutvecklingen och uppmärksamma och ta till sig kunskap om för oss i 
Sverige nya fenomen. Dessutom tror vi inte att det skulle hjälpa att införa hedersförtryck som 
ett rekvisit så länge man inte från länsrättens sida vågar erkänna att det existerar.  

Något som däremot talar för ett införande av ett rekvisit för detta är det faktum att 
det är viktigt för dels parterna i ett LVU-mål att förstå varför domen fallit som den gjort, men 
också för att den som läser domen skall kunna förstå länsrättens tankegång. Dock skulle det, 
menar vi räcka långt om man från länsrättens sida tydligt tar upp hedersproblematiken som 
fakta (vilket det redan idag finns stöd för i förarbetena till lagen) utan att det för den sakens 
skull behöver vara ett eget rekvisit i lagtexten. Här kan vi se att socialnämnden, med sin som 
det synes större kunskap om problematiken, har en pedagogisk uppgift att fylla. 

Bevisvärderingsmetodens vara eller inte vara har diskuterats tidigare, om än inte i 
någon större utsträckning då det gäller LVU-omhändertaganden. Vi kan anse att diskussionen 
möjligen hamnat på fel nivå. Istället för att fokusera på vad som praktiskt görs för att skydda 
barnen koncentrerar man sig på hur man skall komma fram till om detta skall göras. Det pri-
mära blir då inte ett barnperspektiv. Man får inte glömma att LVU är en skyddslagstiftning, 
den är till för att skydda barnet, och inte ett sätt att mäta i hur stor utsträckning barnet är ett 
brottsoffer och vårdnadshavarna förövare.  

Det ser heller inte ut som Länsrätten använder sig av någon specifik modell för 
bevisvärdering. Det finns så många sammantagna omständigheter som skall vägas in. Man 
kan oftast inte skilja ur en speciell omständighet som gör att ett barn far illa, det måste bli en 
helhetsbedömning från domstolens sida. Därmed blir det också omöjligt att använda sig av en 
specifik metod för detta.  

Vi kan således inte hålla med Christian Diesen i hans åsikt att man ska ha en enhetlig 
modell som bygger på juridisk riskanalys. De situationer som kan tänkas uppkomma i ett 



 55

LVU-mål är inte reglerade i lagstiftning på samma sätt som de som man finner i brottmål. Inte 
heller kan man likna LVU-mål vid andra typer av förvaltningsmål. Att värdera bevis genom 
en modell för riskanalys där domstolarna ska bedöma de olika variablerna i förhållande till 
varandra riskerar, menar vi, allt för ofta ge ett utfall till fördel för vårdnadshavarens version. 
Detta för att den vuxne alltid kommer att ha ett övertag över barnet, särskilt i mål med he-
dersproblematik där förtrycket oftast sker inom hemmets väggar och kan vara mycket subtilt. 
Det kan lika gärna ses som föräldrarnas rätt till fri uppfostran som hedersförtryck. Om barnen 
dessutom inte har ett utåtagerande beteende kan de av vuxenvärlden betraktas som välupp-
fostrade och välanpassade. Vi anser det intressant att notera att domstolarna talar om vård-
nadshavarnas rätt till fri uppfostran, men ingenstans om barnets rätt till att leva och utvecklas, 
vilket är en del av Barnkonventionens sjätte artikel. Vi anser att det är domstolarnas skyldig-
het att se till att konventionen följs eftersom Sverige har ratificerat denna. 

  Det vi finner stötande är att vi sett att länsrätten i så hög utsträckning stött sina be-
slut på trovärdigheten hos barnen/ungdomarna, detta med tanke på hur beroende ett barn är av 
sin familj på alla plan. Att då utgå från att barn alltid själva skall kunna uttrycka eller föra 
fram situationen sådan som den ser ut är att lägga alldeles för mycket press och förväntningar 
på barnet i fråga. Detta torde leda till att bara de allra starkaste barnen kommer till tals ordent-
ligt, att de orkar och vågar lämna ut sin familj offentligt. Schlytter talar om att skammen i 
hederssammanhang inte existerar förrän den blir offentlig, vilket torde göra det extra svårt för 
barn i en hederskontext att berätta om sin situation. 

I de domar vi studerat har de flesta barn/ungdomar själva sökt hjälp på olika sätt, vil-
ket stärker vår misstanke att de barn som inte vågar protestera är och kommer att förbli osyn-
liga för rättsväsendet. Vi kan tänka oss att detta kan bero på att det faktiskt är ganska bekvämt 
och därmed önskvärt med de tysta och ”kuvade” barnen, eftersom de inte kostar samhället 
någonting, vare sig ekonomiskt eller moraliskt. Vi anser det vara oerhört viktigt att just de 
tysta barnen skyddas, eftersom de inte har något sätt att skydda sig annat än genom att anpas-
sa sig till ett liv de kanske inte vill leva.  

Att det är de starka barnen som märks såg vi tydligt då vi jämförde de studerade do-
marna. I flera av flickornas fall talar man om rätten till fri uppfostran och att allmänna sam-
hällsvärderingar inte kan ligga till grund för ett omhändertagande. Man talar dock inte alls om 
flickornas rätt till frihet i förhållande till ålder och mognad. Inte heller talar man om att vård-
nadshavarna på något sätt skulle ha hämmat flickornas utveckling. I den dom som gällde poj-
ken E däremot är man oerhört explicit i bedömningen av hans situation. Man säger att det inte 
kan anses vara acceptabelt att han inte har frihet och att hans privata sfär är starkt begränsad.  
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Vi menar att vi inte får låta rädslan för att stöta oss med andra kulturer och dess sed-
vanor, eller risken att framstå som främlingsfientliga, utgöra en ursäkt för att låta barn fara 
illa. Om inget görs riskerar vi i förlängningen att hamna i en situation där många barn kom-
mer att fortsätta kuvas. Vi måste, inte minst från myndigheters och domstolars sida, medge att 
hedersförtryck faktiskt existerar i vårt svenska samhälle och våga förhålla oss till och hantera 
det. Om man ignorerar detta låter man barnen ta ansvar för och även konsekvenserna av rätts-
skipande instansers underlåtenhet att våga ta ansvar.  
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Bilaga 1 
 
 
 

Intervjuguide 
 
 
 

Generellt 
 

• Hur länge har du varit rådman/nämndeman? 
 

• Kan du beskriva dina arbetsuppgifter i ditt arbete i länsrätten? 
 
 
 
Bevisvärdering 
 
Använder ni er av någon konkret metod för att värdera bevisen? 
 
Ja                         Nej  
 
Vilken?               Hur resonerar ni kring bevisvärdering? 
 
 

• Om hederskontext verkar finnas – vilka fakta anses styrka detta? 
 

• Vid bedömning, hur bedömer man bakåtblickande och framåtblickande bilder? Vilket 
anses viktigast och hur vägs dessa mot varandra? 

 
• Hur resonerar du vid en framtidsprognos och hur diskuteras detta? 

 
• Vad krävs för att någon ska anses vara trovärdig? 

 
• Gällande trovärdighet, föreligger någon skillnad i hur man bedömer psykisk och fysisk 

misshandel? 
 

• Vad innebär påtaglig risk för dig? 
 

• När man läser Länsrättens bedömningar i LVU-mål är de ofta knapphändiga, finns det 
delar som inte kommer med här? 

 
 
 
 
 
 



 II

Heder 
 

• Har du varit med i ett LVU-ärende i Länsrätten där det förekommit påstådd heders-
problematik? 

 
• Tas hedersproblematik upp som en konkret/självständig omständighet? 

 
• Kan utgången tänkas påverkas av påståendet att det finns hedersproblematik? 

 
• Vad krävs för att du som rådman/nämndeman ska tro eller känna dig övertygad om att 

hedersrelaterad problematik föreligger? 
 

• Hur stor hänsyn tar man till hedersrelaterad problematik vid bedömning? Är det 
”rumsrent” att prata om? 

 
• Har du någon gång tänkt att det föreligger hedersrelaterad problematik i ett fall, fast 

det inte tas upp av socialnämnd eller länsrätt? 
 

• Om man bedömt att hedersrelaterad problematik föreligger, hur resonerar man kring 
andra faktorer i fallet, anser man det vara en så pass känslig fråga att man vill ha 
mycket mer på fötterna, eller ser man det så pass allvarligt i sig att det kan krävas 
mindre än i ett ”vanligt” LVU-fall? 

 
• Har du märkt av någon förändring angående hedersrelaterade LVU:n över tid som 

nämndeman? Resonerar man annorlunda nu? 
 


