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Förord 
 
I samband med denna avslutande studie vill jag passa på att uttrycka min tacksamhet till alla 
som på något sätt har bistått mig. 

Givetvis är min handledare, Astrid Schlytter, värd mitt största tack! Hon har på ett otroligt 
sätt lyckats med konststycket att ständigt blåsa nya vindar i mina segel och guida mig genom 
den, för mig, bitvis svåra processen att färdigställa detta arbete. Med mycket tålamod, på ett 
rakt och enkelt sätt och med sin gedigna kunskap om bl.a. detta ämne ledde hon mig från 
klarhet till klarhet. Stort tack till dig Astrid! 

Samtliga av personalen på LINNA mottagningen är väl värda en eloge för det utomordent-
ligt viktiga arbete som de utför, i det dolda. Inte minst för att de trots stor arbetsbörda helhjär-
tat tog sig an mig och gav av sin tid till mig, som de egentligen inte hade. Utan deras förtro-
ende att ”släppa in” mig och låta mig få ta del av sitt arbete hade denna studie gått om intet. 
Det är min förhoppning att denna kartläggning även kommer att vara till nytta för dem i fram-
tiden. 
 

Det är också många andra som förtjänar mitt tack. Dels under denna sista del av mina stu-
dier men även sammantaget under hela min utbildningstid.  

Det gäller givetvis alla goda klasskamrater, som blev många genom åren, studievägledare 
Lena Cederlund, som var en trollkonstnär till att sy ihop min personliga studieplan, samt 
andra vänner som har stöttat och uppmuntrat mig.  

Men framförallt går mitt största tack till min egen familj som har hjälp mig på fler sätt än 
de är medvetna om – denna examen är även din mamma! 
 
 
 
Kristina Söderbom 
 
 
 

 



 
 
En kartläggning av LINNA mottagningens hedersrelaterade ärenden 
 
 
Av Kristina Söderbom 
 
 
Abstract 
 
Syftet med studien var dels att undersöka närmare vem det är som kommer till LINNA mot-
tagningen och varför, dels att belysa, bl.a. den juridiska situationen för dem som är under 15 
år respektive för dem som är över 18 år. För att göra detta användes följande frågeställningar: 
Vilka är åldrarna på flickorna som LINNA mottagningen hjälper samt hur ser flickornas bak-
grunder ut (var kommer de ifrån) och vilken problematik har de? och På vilket sätt uppfattar 
personalen på LINNA mottagningen att flickor under 15 och över 18 kan bemötas olika av 
socialtjänsten?  

Studien som kartlagts består av en kvantitativ del som utgörs av ärendestatistik från LIN-
NA mottagningen. Utifrån den gjordes även tre fallstudier utifrån ett kvalitativt tillvägagångs-
sätt. Designen för detta utgjordes av fallstudien och den vetenskapsfilosofiska positionen som 
användes var det hermeneutiska synsättet.  

Analyser gjordes med bakgrund av tidigare forskning såsom rent juridiska aspekter utifrån 
flickornas ålder, utifrån Nussbaums modell men även utifrån den svenska regeringens inten-
tioner och avsikter att stärka denna grupp. Resultatet visade bl.a. att den största gruppen av 
besökare var flickor i åldrarna 17-20 år. De kom vanligtvis från Irak eller Turkiet. Anledning-
arna var många men misshandel och kontroll av olika former var i princip alltid förekomman-
de. Flickornas åldrar kunde ha stor betydelse utifrån det bemötande och den hjälp som gavs av 
socialtjänsten. Det gällde främst för dem som var under 15 år där förtroendefrågan kunde vara 
avgörande och för dem som var över 18 år där ansvarsfrågan var avgörande. Samarbetet mel-
lan socialtjänst och fristående organisationer, skolor och kuratorer skulle behöva förbättras.  

 
 

 
Nyckelord: heder, hedersmord, hedersrelaterat förtyck, våld och skam 
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1. Inledning 
 
Vad är det som får en man att döda sitt barn – för hederns skull? Vad är det som får en mam-
ma att vittna till förmån för en man som dödat deras barn – för hederns skull? Hur kan detta 
att döda sitt barn bli den enda lösningen och det enda som kan återställa en förlorad heder? 
(Wikan, 2003). 

År 1999 mördades Pela Atroshi och en debatt om utsatta flickor i starkt patriarkaliska fa-
miljer startade på allvar i Sverige. Men det var mordet på Fadime Sahindal, tre år senare, som 
utlöste den så kallade hedersmordsdebatten (Larsson & Englund, 2004). Det blev också star-
ten för debatten om hur samhället och främst socialtjänsten skulle förhålla sig till och kunna 
vara behjälplig för flickor/kvinnor med denna problematik.  

Under 2002 publicerades lägesrapporter från bl.a. länsstyrelserna i Stockholm, Västra Gö-
taland och Skåne som redovisade socialtjänstens insatser under 2001. Utifrån dessa drog då-
varande integrationsministern, Mona Sahlin, slutsatsen att samhället inte förmått skydda dessa 
flickor (Schlytter, 2004).  

I dag år 2004 tycker jag att nya rapporter tyder på att svårigheterna att hjälpa och skydda 
dessa flickor inte har förändrats nämnvärt. En annan sak som rapporterna tar upp är att samar-
betet mellan olika myndigheter men framförallt mellan myndigheter och frivilligorganisatio-
ner måste förbättras (Länsstyrelsen, 2004:4, 2004:8 och 2004:16).  

Jag tycker även att det fortfarande verkar råda en konflikt mellan att hjälpa och skydda ut-
satta flickor och rädslan att utöva förtryck, vara rasistisk mot andra ”kulturer” eller minori-
tetsgrupper dvs de grupper som flickornas familjer representerar.  

Det är heller inte självklart att socialtjänsten agerar likadant överallt även om de har sam-
ma juridiska skyldigheter att hjälpa denna grupp av flickor. Flickornas åldrar kan vara en or-
sak till hur de bemöts och det blir tydligt att de svenska lagarna inte har formast utfrån dessa 
flickors speciella behov. 

1.1 Kunskapsintresse och Problemformulering 
 

Många länder i väst har under de senaste åren tvingats inse att hedersmord även sker i deras 
länder. Olika regeringar har i och med detta som Asma Jahangir (UN Special Rapporteur) 
uttryckt det, under den Internationella konferensen om patriarkalt våld mot kvinnor den 7-8 
december 2004 i Stockholm, gått från ”förnekelse till möjligheter” 
(http://regeringen.se/sb/d/3209/a/35086).  

Detta gäller även Sverige. Att socialtjänsten länge hade få ärenden berodde inte på att 
flickorna inte fanns eller inte hade behov av samhälles stöd, utan snarast av vad som kan kal-
las en ”förnekelse”. Statsrådet Mona Sahlin var viktig i att bryta denna och regeringen har för 
perioden 2003-2007 avsatt 180 miljoner för så kallat skyddat boende för flickor med en he-
dersrelaterad problematik. Genom att följa en av de verksamheter som startas med hjälp av 
dessa medel vill jag belysa fenomenet ”hedersrelaterade våld i Sverige” förekomst och berör-
da flickors behov (Faktablad Justitiedepartementet, 2004).  

Jag gör detta genom en beskrivning av de flickor som sökt stöd hos LINNA mottagningen. 
Dels genom att kartlägga alla som tagit kontakt och haft behov av stöd från samhällets sida 
dels genom att lyfta ut tre flickors historier för att närmre belysa deras problematik, särskilt ur 
ett rättsligt perspektiv beroende på om de är under 15 eller över 18 år. Dessa åldrar markerar 
nämligen olika brytpunkter utifrån vilka rättigheter man har och anger socialtjänstens (sam-
hällets) möjligheter att agera. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Mina syften är att: 
- undersöka närmare vem det är som kommer till LINNA mottagningen och varför samt 

a 
- belysa den juridiska situationen för dem som är under 15 år respektive för dem som är 

över 18 år. 
 
Frågeställningar som jag avser att försöka besvara är: 
 

• vilka är åldrarna på flickorna som LINNA mottagningen hjälper samt var kommer de 
ifrån (ursprung) och vilka problem har de? 

• på vilket sätt uppfattar personalen på LINNA mottagningen att flickor under 15 och 
över 18 kan bemötas olika av socialtjänsten? 

 
 
Klargörande: 
Min avsikt är inte att studera och redogöra för LINNA mottagningens arbete som organisa-
tion. Däremot använder jag mig av deras ärendestatistik för att kartlägga och skapa en bild av 
hur denna grupp av flickor ser ut. 

1.3 Fortsatt upplägg 
 

Fortsättningsvis gäller följande disposition. 
 

I kapitel 2 ges bakgrunden med början av min egen förförståelse för att därefter ge en första 
inblick i vårt svenska samhälles syn på hedersbegreppet. Den figur som där presenteras är mitt 
valda förhållningssätt. Det följs av en kort presentation av LINNA mottagningen, varpå jag 
definierar de begrepp som jag använder mig av. 
 

I kapitel 3 ger jag en bild av den tidigare forskningen, en teori om mänskliga rättigheter samt 
juridiska aspekter jag valt att se närmare på och senare kommer att analysera utifrån. Jag har 
gjort valet att låta den tidigare forskningen även vara mina analysredskap. Det var inte en 
självklarhet då jag kunde ha valt andra perspektiv och teorier och presenterat dem i ett separat 
kapitel, men i betänkande av storleken av studien så samanfördes dessa delar. 
 

I kapitel 4, presenteras vald metodologi för mitt arbete innehållande val av vetenskaplig posi-
tion och metoder (kvantitativ och kvalitativ), insamlandet av empirin, urvalsgången med gjor-
da avgränsningar och bortfall samt bearbetningen av denna. Jag lägger även fram mina tankar 
kring etiska överväganden samt på vilket sätt uppfyllandet av reliabilitet, validitet och genera-
liserbarheten är gjord. Detta för att på bästa sätt möjliggöra replikationskravet som ställs inom 
forskningen. Även en diskussion om vald metod behandlas här. 
 

I kapitel 5 redovisas resultaten. Först den kvantitativa delen som följs av den kvalitativa delen 
- de valda ärendena. Varje resultatdel efterföljs av en analys. 
 

I kapitel 6, gör jag en sammanfattande analys med en vidare diskussion utifrån tidigare forsk-
ning och tillhörande analysperspektiv. Avslutningsvis ger jag förslag till framtida forskning. 
 

Slutligen följer en redogörelse över mina använda referenser och sju bilagor. 
 

 7



2. Bakgrund 

2.1 Förförståelse 

Förförståelse kan bestå av de kunskaper, eventuella förutfattade meningar, förväntningar och 
föreställningar som jag som undersökare bär med mig från början (Kvale, 1997).  

Då jag påbörjade detta arbete hade jag fått mina kunskaper om hedersrelaterat våld och 
mord från massmedia. Framförallt gällde det bl.a. Fadimes tragiska historia. Likt andra förfa-
sade jag mig över hur en far och en familj ens kunde tänka tanken på att göra detta för mig 
ofattbara – att mörda sitt barn. Genom att det uppmärksammades så stort av hela Sverige och 
sattes upp på den högsta politiska dagordningen trodde jag att det var ett problem som skulle 
minska.  

När jag började min studie insåg jag att hedersproblematiken och synen på kvinnan och 
hennes sexuallitet är så oerhört mycket större och komplexare än jag tidigare insett. Det var 
därför nödvändigt för mig att sätta mig in i denna problematik. Det var av största betydelse för 
att förstå de flickors problematik, som min studie fokuserat på. En av svårigheterna var att 
försöka göra det utan att stigmatisera ett helt folk, ett land, samhälle eller en kultur. För som 
Unni Wikan, professor i socialantropologi, säger: ”Vi måste ta till oss att hedersbegreppen har 
olika innehåll och tillämpas olika hos skilda folkgrupper i världen.”. Vidare undviker hon att 
använda ord som ’kulturer’ eller ’samhälle’ då de lätt skapar ”ett intryck av att alla individer 
inom en kultur eller ett samhälle skulle reagera likadant. Så är det inte” (Wikan, 2003, s.20). 
 

2.2 Det svenska samhället och synen på hedersbegreppet 

Det var mordet på Sara som ”väckte” Sverige och tvingade oss att inse att det fanns en pro-
blematik som berörde alla i landet. I kölvattnet ”upptäcktes” flera tidigare fall som ”bara” 
hade betraktats som ”vanliga” mord. Ett mord och mordförsök bara månaden efter på invand-
rarkvinnor förstärkte allvaret i situationen (Wikan, 2003). Vikten av politisk korrekthet var 
stor. Var mordet på Sara kulturellt betingat eller var det ett vanligt mord? Förekom det ”he-
dersmord” i Sverige och var Sara offer för ett sådant och i så fall vem var de verkligt skyldi-
ga? Bara frågan om hur man skulle benämna detta obegripliga utan att anklagas för att vara 
rasister eller särbehandla minoritets grupper, som t ex kurder i Sverige, var stor. Inte minst för 
att Sara var svensk medborgare men där andra svenska medborgare (ur hennes familj) ansåg 
att ”svenskhet” var ett brott!  

Mordet på Pela blev en ny väckarklocka med många nya frågor som väcktes inte minst 
genom att det utfördes utanför Sveriges gränser och rättegången i hemlandet var ett direkt hån 
mot det svenska rättstänkandet och en människas grundläggande rättigheter. Men det var 
mordet på Fadime, januari 2002, som gjorde att Sveriges dåvarande integrationsminister, 
Mona Sahlin, erkände att ”Vi har felat; jag har felat” ”Jag svek genom att vara rädd för att ge 
näring åt rasismen” (Wikan, 2003, s.36, s.51) och hon drog slutsatsen att samhället hade svikit 
och ”inte förmått skydda de flickor som vägrar bli bortgifta eller följa de krav som ställs på 
dem inom hederskulturens ram” (Schlytter, 2004, s.9).  

Alla dessa flickors ”brott” bestod av att de ville leva ett vanligt ”svenskt” liv, fatta egna 
beslut och få göra det öppet, inte i smyg. I alla tre fallen kom därför frågan upp om vem som 
har rätt att vara svensk och på vilket sätt det får eller inte får ta sig uttryck samt vem/vilka 
som har/hade rätten att bestämma det. Det är denna krock mellan flickorna och deras familjer 
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dvs mellan individen och kollektivet (familj och släkt) som visar att det finns hedersmord och 
att kulturer spelar en roll som det inte går att blunda för.  

Denna krock finns även mellan flickorna och det svenska samhället som representerar in-
dividens rätt till egna val. Juristen Ayelet Shachar benämner denna trepartsrelation en mång-
kulturell triad (se fig. 1). Flickorna befinner sig i trepartsrelation då de ingår i två kollektiv, 
som medborgare i staten och som medlem i den etnokulturella gruppen (Schlytter, 2004).  
 

Individen  
 
 
 

Den etnokulturella
gruppen 

Staten  
 
 

Fig. 1 
 

Individen representerar flickorna, Staten utgör här socialtjänsten den etnokulturella gruppen 
utgörs av flickornas familjer och släkt (se fig. 2). 
 
 

Flickan  
 
 
 

Familj & 
Släkt 

Socialtjänst  
 
 

Fig. 2 
 

Det som jag berör i min studie är främst förhållandet flickan – socialtjänst ur flickans perspek-
tiv, såsom jag fått det beskrivet för mig av personalen på LINNA mottagningen. 
 
 

2.3.LINNA mottagningen – en kort presentation 
 

LINNA mottagningen drivs genom ett samarbete mellan Kvinnors Nätverk, som är en frivil-
ligorganisation på gräsrotsnivå och AB Vårljus, som i sin tur är ett privat aktiebolag som bl.a. 
tillhandahåller vård till ungdomar. AB Vårljus ägs av kranskommunerna i Stockholms län och 
i styrelsen sitter politiker tillsammans med experter från socialtjänsten och näringslivet 
(www.varljus.se). 

LINNA mottagningen har varit verksam sedan 1 mars 2004. Den målgrupp som den riktar 
sig till är ungdomar i åldrarna mellan 13 och 25 år som utsätts för någon form av hedersrelate-
rat förtryck, hot eller våld. Den vänder sig till ungdomar från hela landet, inte enbart Stock-
holmsområdet. Under sin tid har den fått ta emot åtskilliga flickor och unga kvinnor men även 
en del unga män. Det är inte alltid den utsatta som hör av sig till dem från början utan det kan 
vara en orolig kompis, syster eller en pojkvän. Många gånger handlar det endast om rådgiv-
ning, någon enstaka gång per telefon, vid andra tillfällen leder telefonsamtalet till ett person-
ligt möte och fler stödsamtal. De kan även hjälpa till med placeringar (enligt Socialtjänstla-
gen, SoL och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU) av flickorna eller 
hjälp till skyddat boende men då alltid i samarbete med berörd socialtjänst. Kännedom om 
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mottagningen sprids bl.a. från ”mun till mun”, d v s de flickor som tidigare har haft med mot-
tagningen att göra tipsar andra. Även inom socialtjänsten hänvisar man dit och likaså ofta på 
skolor via deras kuratorer eller skolsköterskor. Eftersom Kvinnors Nätverk är samarbetspart-
ner till LINNA mottagningen så kommer många hänvisningar därifrån. På samma sätt hänvi-
sar mottagningen dem som är över 25 år, vid behov, till Kvinnors Nätverk.  

2.4 Begreppsförklaringar 
 

För att underlätta och undvika felaktiga tolkningar kommer jag att definiera vissa begrepp så 
som jag använder mig av dem.  
 
2.4.1 Heder, hedersrelaterat förtryck och mord 
 

En familjs och en mans status vilar på dess heder. Hedern står i direkt relation till flick-
ans/kvinnans kropp och sexualitet, hon ska därför vara oskuld då hon gifter sig. En ”ärbar 
kvinna” är således en kvinna som säkrar både sin familjs och mannens heder (United Nations, 
31 January 2002).  

Då det gäller hedersrelaterat förtryck så inbegriper det många olika former men gemen-
samt för dem alla är att det handlar om att kontrollera kvinnan och hennes sexualitet. Det är 
dock inte enbart begränsat till flickans/kvinnans kropp och sexualitet utan även allt hon gör 
och säger. Därav det stora kontrollerandet av flickor/kvinnor utfört av både andra kvinnor 
men framförallt av männen. Bryter flickan/kvinnan mot något av de krav som ställs på henne, 
så undergräver det mannens heder. För att upprätthålla hedern används många gånger be-
straffningar som tvång, hot, våld och ibland blir priset deras liv. Andra exempel är tvångsgif-
te, könsstympning, påtvingande självmord, hustrubränningar. Hedersmord är den yttersta 
formen för detta våld (a.a.).  
 
I FN:s rapport Economic and social Council, Commission on human rights, 31 January 2002 
kan man utläsa följande som är kännetecknande för hedersmord: 
 

• att det åsyftar att tvätta bort familjens skam (”cleansing one’s honour of shame”, s. 12) 
• att det sker genom utgjutande av en älskads blod  
• att mördaren är en manlig släkting 
• att straffet för mordet är minimalt, ofta utförs mordet av en omyndig släkting för att 

ytterligare minimera ett eventuellt straff 
• att gärningsmannen oftast är att betrakta som en hjälte och att det gör pojkar till män 
• att morden inte är religiöst betingade utan snarare djupt kulturellt rotade 

 
Att ta fram någon korrekt siffra på antalet hedersmord som begås är ytterst svårt och det finns 
ett oerhört stort mörkertal. En stor orsak till överseendet med hedersmord och att de ”tillåts” 
att fortsätta är att det ofta ses som kulturellt betingat och därför förtjänar tolerans och respekt 
(a.a.).  
 
2.4.2 Barn 
 

Barn är inte något entydigt begrepp; hur gammal är jag när jag upphör att vara ett barn? Jag 
har valt att se på begreppet utifrån en svensk rättslig kontext. 
Även juridiskt kan begreppet barn diskuteras, i ärvdabalken är ”barn” den som är avkomma 
till den avlidne oavsett ålder. I föräldrabalken avses med ”barn” både vuxna och underåriga. I 
och med att man fyller 18 år och blir myndig får man själv bestämma över sina personliga och 
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ekonomiska förhållanden och det anses därför av många som brytpunkten (Ewerlöf & Sverne, 
1999).  

Med barn avser jag här i första hand alla individer under 18 år. Jag gör denna indelning då 
det är skillnader på vad det myndiga respektive omyndiga barnet har för juridiska rättigheter 
då de kommer i kontakt med samhället.  

Då jag använder mig av begreppet ”flickor”, ”kvinnor” eller ”ungdomar” så gör jag det 
utan någon specifik åldersaspekt dvs både för de omyndiga och de myndiga.  
 
2.4.3 Kultur 
 

Kultur är idag ett vitt begrepp och används av olika individer på olika sätt. Sverige beskrivs 
ofta som ett mångkulturellt samhälle och med kultur avses här ett socialt folkligt, nedärvt lev-
nadssätt. Vissa talar om kultur som en livsform som vi känner oss hemmastadda i och skiljer 
inte på positiva eller negativa delar, normer, som kan finnas inom en kultur (Schlytter, 2004). 
När jag använder mig av begreppet kultur syftar jag på en grupps normer som i sin tur härrör 
sig från ursprung, språk, religion, sociala vanor och traditioner.  
 
2.4.4 Misshandel 
 

Jag använder mig av grundtanken i den definition som anges för barnmisshandel i SOU 
2001:72, men med den reservationen att jag stryker ordet ”barn” och menar att det gäller även 
för dem som är över 18 år och inte endast (enligt SOU:s definition) varje människa under 18 
år.  
Misshandel är när en person  

• Utsätter annan för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller 
• Försummar att tillgodose grundläggande behov. 

 

Fysisk misshandel innebär bl.a. att den orsakar kroppsskada, sjukdom, smärta eller att försät-
tas i vanmakt eller i annat liknande tillstånd. Till detta räknas att slå med eller utan tillhygge, 
nypa, sparka, knuffa, kasta, skaka, lugga, riva bita, trampa eller stampa eller tvinga in föremål 
i barnets mun. Även att bränna, skålla, förgifta, försöka dränka eller kväva. Även sexuella 
övergrepp ingår i fysisk misshandel. 
 

Psykisk misshandel innebär att systematiskt eller ofta under lång tid utsätta någon för nedvär-
derande omdöme, nedbrytande behandling eller avsiktligt känslomässigt lidande. Hit räknas 
orimligt hårda bestraffningar, förlöjligande, kritik, hån, nedvärdering, avvisande, utfrysning, 
orimliga krav, påtvingad isolering från sociala kontakter och åldersanpassade aktiviteter eller 
konstant vägran att lyssna på synpunkter.  
I alla former av fysiska övergrepp, inklusive sexuella övergrepp, ingår psykisk misshandel. 
 

Kränkningar innebär bl.a. att säga att någon är oduglig eller att syskon är mycket sötare, bätt-
re eller framgångsrikare, samt att läsa barnets dagbok eller liknande (SOU 2001:72). 
 
 
 

3. Tidigare forskning & analysperspektiv 
 
Att det finns begränsat med forskning gjord inom detta område (samhället och/kontra heders-
problematiken) är kanske inte så underligt då det först under senare år har funnits incitament 
för att påbörja det. Genom det smala område och den kartläggning jag har valt att göra så har 
det ytterligare begränsats samtidigt som det ändå funnits tillräckligt med material för att kun-
na följa upp mina avsikter med studien. 
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Jag har tagit del av litteratur inom Norden, men också av olika FN-rapporter som på olika 
sätt diskuterar heder och förtryck och/eller beskriver flickors utsatta situation. Även svenska 
myndigheters material som propositioner, offentliga utredningar och länsstyrelserapporter har 
studerats. 

Min avsikt har även varit att klargöra de olika analysperspektiv som jag utifrån detta ma-
terial har hämtat och som kommer att ligga till grund för mina analyser och diskussioner i kap 
5 och 6. Jag börjar med hedersproblematiken och ger sedan en kort presentation av en teori 
om mänskliga rättigheter. Därefter följer en historisk skildring av synen på barnet och dess 
bästa fram till våra dagar inom det svenska samhället. Det avslutas med de rättsliga ramarna 
som är ytterligare ett analysperspektiv för att kunna få en förståelse över en del av de problem 
flickorna i mina fallstudier kommer i kontakt med.  

3.1 Förekomsten av hedersrelaterat våld 
 

I FN:s rapport från Economic and social Council, Commission on human rights,31 January 
2002, och FN-rapporten från General Assembly, 2 July 2002, kan man läsa att hedersmord 
rapporteras från följande länder: Pakistan, Turkiet, Jordanien, Syrien, Egypten, Libanon, Iran, 
Yemen, Marocko, Canada, Nederländerna, Australien, Bangladesh, Palestina, Brasilien, 
Ecuador, Indien, Israel, Uganda samt andra Medelhavsländer och fler länder kring Persiska 
viken (Gulf countries).  

Det står även att läsa i ovan nämnda rapporter att information kommer om utförda he-
dersmord av minoritetsgrupper i länder som Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Sverige 
(United Nations, 31 January 2002; United Nations, 2 July 2002) 

I dessa rapporter framkommer det även att det finns flera länder som tydligt säger att före-
komsten av hedersmord inte existerar i deras länder (ex. Malaysia, Qatar, Saudi Arabien och 
Thailand). Andra länder (ex. Spanien) säger sig inte ha någon information om mord som sker 
i ”hederns namn” och att man arbetar mot varje form av våld mot kvinnor. Det finns även 
andra länder (ex. Vitryssland) som menar att om det sker så är det sällsynt men man gör inte 
några skillnader i hur det är att betrakta – mord som mord (a.a.).  

3.2 Heder, skam, förtryck och mord 
 

Skam, förödmjukelse och kränkningar är inget som vi vill kännas vid även om många vid 
olika tillfällen fått känna på dem. Skam är något vi måste höja oss över, det är ett nederlag att 
behöva erkänna den. För många i västvärlden är detta beklagliga tillstånd men något som vi 
snabbt skakar av oss eller negligerar och lägger bakom oss. För många andra människor, 
främst från de länder som flickornas familjer (som jag valt att titta närmare på) kommer ifrån, 
hör de till centrala punkter i deras livsåskådningar. Det väsentliga att komma ihåg är att 
skammen inte drabbar hedern förrän den blir offentlig. Att lämna ut familjens interna angelä-
genheter är den yttersta skammen i många kulturer (Wikan, 2003). 

Något att komma ihåg är att skammen kan mycket väl vara känd men utan att ”de andra” 
vet om det. Det är okej att vara djupt kränkt och förödmjukad, men i hemlighet. Då det gäller 
heder är det antingen eller som gäller. Heder är något som man antingen har eller inte har, den 
kan tagas ifrån dig och du kan förlora den. Därmed är den något som kan återfås om skammen 
”tvättas bort” (a.a.).  

Heder kan betyda olika saker i olika kulturer och grupper. Det går därför inte att generali-
sera om detta och t ex säga att ”alla muslimer….” eller ”alla från mellanöstern…”. Det råder 
enorma skillnader mellan många länder i detta område. 
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Något som är viktigt i sammanhanget är att heder är något som endast föreligger hos män-
nen i dessa kulturer, han är en man av heder. Kvinnan har däremot inte heder utan ära, en är-
bar kvinna. Det beklagliga är att mannens heder anses knuten till kvinnans uppförande och 
framförallt hennes sexuella beteende. Heder är även ett begrepp som ligger hos omgivningen 
och avser då hur saker och ting uppfattas. Det kan räcka med ett rykte om kvinnan för att för-
störa en mans, hans familj och släktens heder (a.a.). 

”Det handlar om en kollektiv förpliktelse att tillvarata släktens eller familjens heder. Det 
handlar om släktens rättigheter över individen och individens skyldighet att underkasta sig. 
Det handlar om en föreställning att man kan ’tvätta av sig skammen’ genom att ta liv” (Wi-
kan, 2003, s.39). 

En annan aspekt är att det alltid pågått en kamp mellan hedern och lagen, juridiskt sett, 
både inom och utanför Europa. Att återupprätta en förlorad heder kräver användandet av våld 
vilket lagen oftast fördömer.  

Jag betonar oftast, då detta skiljer sig mycket åt beroende på respektive lands syn på he-
dersbegreppet och dess lagar. För som Asma Jahangir sade i sitt tal i regeringen 2004, genom 
att vissa regeringar intar en medveten tystnad angående dessa ”dödsfall” och minimerar straf-
fen uppmuntrar man gärningsmännen och rättfärdigar deras handlingar. Hon belyser det ge-
nom att påtala att 70% av morden i Palestina, Gaza misstänks vara hedersmord men de rap-
porteras som naturliga dödsfall och inga undersökningar vidtas. I Pakistan har mellan januari-
september 2004, 405 kvinnor mördats i hederns namn, vilket är dokumenterat med namn och 
plats. Av gärningsmännen till dessa 405 dåd har endast 20 arresterats och inget har hänt med 
de övriga. Hon betonar även att alla hennes presenterade siffror innehåller oerhörda mörkertal 
(http://regeringen.se/sb/d/3209/a/35086). 

I Jordanien fick en 35-årig man endast sex månaders fängelse efter att ha skjutit sin syster 
som anmält att hon blivit våldtagen. Även om det var mot systerns vilja, så hade hon begått ett 
misstag och han uttryckte stolthet över att ha kunnat återta familjens heder. Ett annat fall är 
där mannen efter 16 års äktenskap mördade sin hustru då hon, efter att ha börjat arbeta, kom 
hem och var trött och inte orkade och ville ge honom ”äktenskapliga njutningar”. Maken blev 
frikänd på grund av det lagliga försvaret av sin heder. Inte heller efter överklagan ändrades 
domen (United Nations, 31 Janyary 2002).  
 
Hedersförtryck och våld riktar sig främst mot flickor. Det tar sig uttryck i allt från begränsad 
till berövad frihet och livsutrymme, kontroll, tvångsgifte, könsstympning, hot, misshandel och 
i extrema fall mord. 

I en definition av hedersmord anger Wikan (2003) att dessa mord utförs i syfte att återvin-
na heder för ett kollektiv, inte bara för en individ. Vidare att hedersmord förutsätter ett gillan-
de från omgivningen som kommer att belöna mordet med heder.  

Detta tyder på att hedersmord förutsätter en publik, vare sig det är medvetet eller ej i 
handlingsögonblicket. Man ”kastar av sig” skammen och det kan endast göras inför en publik. 
Detta förstärks genom att förövaren/na oftast anmäler sig själva hos polisen efteråt. Att stå för 
sin handling tillhör ”god” hedersmordstradition (Wikan, 2003).  

Hedersmord har sin grund i specifika föreställningar som förekommer inom alla världsre-
ligioner, men utövas bara i vissa kulturer. Hedersmord finns dokumenterade bland såväl krist-
na som muslimer, hinduer och buddhister. Det är heller inte någon ”lätt” lösning ens där det 
förekommer, och det finns ofta en stark oenighet om det. Det är sällsynt även i samhällen där 
det förekommer. Många försöker förhindra det och finna andra alternativ, t ex genom exil, 
d.v.s. rädda hedern utan att den måste ”tvättas” bort genom blod (a.a.).  
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3.3 Nussbaums modell 
 

Filosofen Martha C. Nussbaum menar att varje individ har en uppsättning grundläggande 
förmågor för att kunna föra ett mänskligt och socialt anständigt liv. Men det är inte nog med 
att endast ha förmågorna. Det är också nödvändigt att kunna ha möjligheten att utöva dessa. 
Hon menar att det är detta utövande av förmågorna som är beroende av individens sociala och 
kulturella sammanhang. Alltså måste individen även befinna sig i ett sammanhang, där det är 
möjligt att utveckla och använda sig av förmågorna (Nussbaum, 2002).  
Nussbaum gör vidare en lista över ”förmågorna” och delar in dem i två olika kategorier, näm-
ligen som kroppslig integritet och förmågan att ha känslor. Följande ingår under respektive 
kategori:  
 
Kroppslig integritet 

• att kunna röra sig fritt från plats till plats 
• suveränt kunna bestämma över sin kropp 
• gå säker för övergrepp och familjevåld 
• ha möjlighet till sexuell tillfredställelse 
• kunna välja om man vill ha barn eller ej 

 
Förmågan att ha känslor 

• att kunna ha en relation till saker och individer utanför sig själv 
• att kunna älska de som älskar och bryr sig om en, att kunna sörja när de är borta 
• att mer allmänt kunna älska, sörja, längta, känna tacksamhet och berättigad vrede 
• att slippa få sin känslomässiga utveckling fördärvad av övermäktig fruktan och oro el-

ler genom traumatiska upplevelser av missbruk eller förbiseende. 
 
Valet att använda mig av Nussbaum har varit för att beslya att det som av många är självklar-
heter inte är det för dessa flickor. Att dessa grundläggande förmågor åsidosätts för kollekti-
vets bästa, men även är problem för flickorna i sin kontakt med samhälle. Detta utifrån den 
triad som tidigare beskrivits och som flickorna befinner sig i (se 2.2 fig. 2). Liksom Nussba-
um anser jag att dessa grundläggande förmågor är något som varje individ besittter och att de 
flickor som jag kommer att ta upp i mina fallstudier har dessa. Det är möjligheten att utöva 
dessa som de inte har, genom att åsidosättas för kollektivet. Genom att utgår från Nussbaums 
två olika kategorier av förmågor så vill jag därför vid varje valt ärende belysa de orimliga 
förutsättningar som dessa flickor har att utgå ifrån redan från början.  
 

3.4 Barnets bästa ur ett historiskt perspektiv 
 

3.4.1 Föräldrar kontra barnet 
 

Om vi kastar en historisk blick mycket långt tillbaka i tiden så kan vi konstatera att även i 
Sverige rådde det en stark patriarkalisk ordning. Mannen (fadern) hade till och med juridiskt 
sett rätt att råda över sina barns liv och död. Spädbarn som var vanskapta sattes ut i skogen 
och även när det rådde nöd kunde fadern begränsa sin avkomma på detta sätt – lagligt. Även 
om detta bruk efterhand förbjöds så var det ändå mannens allena rådande bestämmanderätt 
som gällde i de flesta avseenden över barnen och hustrun men även över tjänstefolket, under 
1700- och 1800-talet. Kvinnans men framförallt barnens rättigheter lät länge vänta på sig. 
1734 års lags avsnitt, gällande barn, behandlade huvudsakligen de ekonomiska förhållandena 
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angående arvsrätt och vem som skulle ta hand om (”få”) barnen vid en ev. skilsmässa. Det 
gjordes stora skillnader mellan ”äkta” och ”oäkta” barn. Både de ”oäkta” barnen och deras 
mödrar fick det mycket svårt, vilket ledde till ett påtagligt ökande av barnamorden i slutet av 
1700-talet. Det är först år 1920 som den första egentliga barnlagstiftningen kommer till ut-
tryck och begreppet vårdnad, med avseende på omvårdnad, införs. Det är ett första försök att 
komma bort från ord som ”föräldramakt” och ”föräldramyndighet” och istället betona föräld-
rars ansvar att låta barnet växa upp under goda förhållanden. Lagen förbättrade även situatio-
nen för de ”oäkta” barnen och deras mödrar genom regler om fastställande av faderskap och 
underhållsskyldighet. År 1950 infördes den nu gällande föräldrabalken (FB) och lagarna 
skärptes ytterligare till förmån för barnet. Faderns roll som ensam förmyndare upphör. I denna 
balk har sedan åtskilliga förändringar vidtagits. T ex avskaffat skillnaden mellan barn födda 
inom eller utom äktenskapet, sänkt myndighetsåldern, utökat barns inflytande över egna ange-
lägenheter, strafflindring vid misshandel av barn har tagits bort. Även barnets rättsliga ställ-
ning har förstärkts, förbud mot aga infördes 1979, reglerna om vårdnad och umgänge föränd-
ras, där vikten av att tillgodose barns behov betonas (Ewerlöf & Sverne, 1999).  
 
3.4.2 Samhällets ansvar 
 

Samhällets roll och ansvar som vi ser det idag har inte heller varit självklart för barnet sett ur 
ett historiskt perspektiv. Det var föräldrarätten som var rådande och därmed föräldrarnas och 
släktens sak att ta hand om barnen och samhället tog inte något ansvar för hur detta gjordes. 
Först under 1800-talet började samhället intressera sig för hur barn togs omhand och uppfost-
rades.  

År 1842 bestämdes att varje socken skulle ha en skola och skolplikt infördes. Om föräld-
rar vägrade skulle de först varnas och om inte det hjälpte skulle barnet skiljas från föräldrarna 
och överlämnas till andra personers vård. Det vill säga, för första gången möter vi en tvångs-
lag om att samhället kunde omhänderta barn mot föräldrarnas vilja. 1881 kom den första för-
ordningen till skydd för minderåriga i arbetslivet, som avspeglade den tidens hårda förhållan-
de för barnarbetare. I enlighet med fattigvårdslagen stadgades det att om minderåriga (under 
15 år) saknade underhåll och vård av annan så skulle samhället bereda detta. Samhällets sätt 
att ”ta hand” om dessa barn var genom fattighuset, utackordering eller sockengång, senare 
blev det vanligare med fosterhem. Det fanns däremot ingen skyldighet att kontrollera hur de 
hade det och många for därför mycket illa (Ewerlöf & Sverne, 1999).  

Under 1902 kom de två första lagarna som skulle åtgärda de rådande miserabla förhållan-
dena för dessa barn. Den första handlade om kontroll av fosterhem och den andra om be-
stämmelser om uppfostran av vanartade eller försummade barn. Den senare vände sig till för-
äldrarna och deras ansvar att fostra goda medborgare. Det fanns även här möjlighet att om-
händerta barn om inte föräldrarna fullgjorde detta men inte någon regel om ingripande med 
anledning av misshandel eller vanvård i hemmet. Detta skedde först år 1924 även när barnet 
for illa i föräldrahemmet eller om när barnet var så vanartat, att särskilda uppfostringsåtgärder 
krävdes. Under 60-talet började det förebyggande arbetet att betonas, aga på institutioner för-
bjöds (dock ej i hemmen, se ovan), fosterbarn fick bättre skydd och barn fick egen talerätt 
från 15 års ålder. Först den 1 januari 1982 trädde socialtjänstlagen (SoL) och lagen med sär-
skilda bestämmelser om vård av unga (LVU) i kraft (a.a.).  

Åtskilliga ändringar har sedan dess gjorts inom båda dessa. En ny socialtjänstlag gäller 
från den 1 januari 2002, men man har även gjort ytterligare ändringar för att stärka barnets 
ställning med giltighet från den 1 juli 2003. Den senast gällande LVU trädde i kraft den 1 juli 
1990 men även här har ett flertal lagändringar vidtagits i syfte att stärka barnperspektivet med 
giltighet från den 1 juli 2003 (Ewerlöf, Sverne & Singer, 2004). 
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3.5 Barnets bästa i våra dagar 
 

3.5.1 Barnkonventionen 
 

En stor del av innehållet i de svenska lagarna har påverkats av FN:s barnkonvention som an-
togs den 20 november 1989 och trädde i kraft den 2 september 1990 i Sverige. I och med er-
kännandet och undertecknandet av barnkonventionen tog den svenska staten på sig en interna-
tionell folkrättslig förpliktelse att följa konventionen. Den utgör dock inte i sig svensk lag. 
Detta på grund av att den svenska staten anser att kunskapen om barns behov och vår syn på 
vad som är barnets bästa inte är statiskt utan förändras över tid. Däremot skall den svenska 
lagstiftningen anpassas efter kraven i konventionen. Således är inte heller svenska domstolar 
bundna av konventionen men däremot bundna av att tolka de svenska författningarna i barn-
konventionens anda (Hobohm, 2003).  
Barnkonventionens grundläggande syn är att barn är egna individer med egna rättigheter och 
skyldigheter. Barn ges fullt människovärde. Det talas allmänt om fyra principer:  
 

Diskrimineringsprincipen (artikel 2) som i korthet innebär att alla barn har samma rättigheter 
utan diskriminering eller åtskillnad.  
 

Principen om barnets bästa (artikel 3) vilken innebär att barnets bästa ska komma främst i 
alla åtgärder som rör barn.  
 

Principen om rätten till liv (artikel 6) innebär bland annat att barn har rätt att överleva och 
utvecklas. 
 

Principen om rätten att uttrycka sina åsikter (artikel 12) betyder att när domstolar eller andra 
myndigheter behandlar ärenden som rör barn ska barnet få komma till tals. Barnets åsikter ska 
ställas i förhållande till ålder och mognad dvs att ju äldre och mognare ett barn är desto tyngre 
ska barnets egen åsikt väga. 
 

I dag har alla länder i världen utom USA och Somalia skrivit på barnkonventionen, en del av 
länderna har däremot reserverat sig mot vissa av de 54 artiklarna i barnkonventionen (Ho-
bohm, 2003; FN:s barnkonvention, 1989). 
 

Tillägg: 
Europarådet har utarbetat följande konvention: Den Europeiska konventionen om utövandet 
av barns rättigheter. Den öppnades för undertecknande den 25 januari 1996 och Sverige un-
dertecknade konventionen samma dag men har ännu inte ratificerat den. Syftet med den är att 
förbättra barns ställning i familjeprocesser, vara ett komplement till FN:s barnkonvention från 
år 1989 samt vara ett stöd för länder att genomföra barnkonventionen (DS 2002:13). 
 
3.5.2 Föräldrar och barn 
 

Förhållandet mellan föräldrar och barn regleras idag i föräldrabalken, FB, där vikten av att 
tillgodose barns behov betonas. ”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. 
Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart.” (6 kap. 1 § FB). Där finns även 
bestämmelser om vem som skall ha vårdnaden, vanligen föräldrarna. Med vårdnaden följer 
skyldighet att ge barnet fysisk och psykisk omsorg, dvs. den personliga omvårdnaden av bar-
net. Vid vårdnadstvister skall det avgörande vara vad som är bäst för barnet. FB anger även 
föräldrarnas ansvar för att ge barnet det underhåll som behövs och andra ekonomiska frågor.  

I 6 kap. 11 § FB upptas rätten och skyldigheten att bestämma i frågor som rör barnets per-
sonliga angelägenheter som gäller fram tills barnet fyller 18 eller dessförinnan gifter sig. I 
samma paragraf sägs även att ”i takt med barnets stigande ålder och utveckling” ska vård-
nadshavaren ta ”allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål”. Det betyder att ju 
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äldre och mognare barnet blir desto större rätt har det, enligt FB, att vara med och bestämma 
över sitt eget liv.  

I FB finns även lagen mot aga, ”Barn…. får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller 
annan kränkande behandling (6 kap. 1 § FB). Detta innebär all form av fysisk bestraffning 
såsom slag, även lätta slag, luggning och nyp. Även psykisk bestraffning förbjuds t ex att låsa 
in ett barn i en garderob, att hota, skrämma frysa ut eller förlöjliga barnet (Ewerlöf, Sverne & 
Singer, 2004; Hobohm, 2003).  

Redan från 12 år krävs det att barnet måste ge sitt samtycke för att en adoption ska kunna 
genomföras. Likaså krävs som huvudregel att barn över 12 år samtycker till verkställigheten 
av beslut rörande vårdnad, boende eller umgänge för att sådan skall få ske. Rätten för föräld-
rar att utöva vårdnad tunnas således ut då barnet blir äldre och mognare. Detta innebär även 
att vårdnadshavaren inte alltid kan göra gällande att få ta del av alla sekretesskyddade uppgif-
ter som den unge har lämnat till läkare eller socialsekreterare. Någon exakt ålder finns där-
emot inte, eftersom barn mognar och utvecklas så olika.  

Införlivandet av barnkonventionen har gjorts genom att man i FB 6 kap. § 2a har fastställt 
att ”Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid avgörande enligt detta kapitel av alla frå-
gor som rör vårdnad, boende och umgänge….” samt i följande § 2b med att”….skall hänsyn 
tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.” (Ewerlöf, Sverne & Singer, 
2004). 
 
3.5.3 Samhället och familjen 
 

Samhällets roll i familjen sker genom ingripande av socialtjänsten. Det sociala är skyldiga att 
ingripa om ett barn far illa i sitt hem. De ska också ingripa om barnet självt är socialt missan-
passat t ex om barnet begår brott, missbrukar alkohol eller narkotika. De lagar som reglerar 
detta finns i de tidigare nämnda SoL och LVU (Ewerlöf & Sverne, 1999).  

Huvudprincipen är att socialtjänstens insatser för den enskilde (barnet) skall utformas och 
genomföras tillsammans med denne och familjen på frivillig basis i enlighet med SoL. Då 
detta inte är möjligt kan LVU, som är en tvångslag, användas. 

En stor påverkan till och av innehållet i dessa lagar kom som påtalats med FN:s barnkon-
vention. I SoL:s § 2 har man införlivat detta genom att påtala att ” När det rör barn skall det 
särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver…” och i LVU framkommer det genom 
att det i § 1 sägs att ”.. Den unges inställning skall så långt möjligt klargöras. Hänsyn ska tas 
till den unges vilja med beaktande av hans eller hennes ålder och mognad.” (a.a.).  
 
Vård med stöd av LVU kan ges i två huvudfall: 

1. Den ena situationen handlar om när den unges hälsa eller utveckling riskeras på grund 
av brister i hemmet. Det är då som regel fråga om små barn eller barn som inte nått 
upp i de övre tonåren. Dessa fall brukar kallas ”miljöfall” och behandlas i 2 § LVU. 

2. Den andra situationen avser fall då en underåring på grund av sitt eget beteende riske-
rar sin utveckling eller hälsa. Dessa fall brukar kallas ”beteendefall” och går under § 3 
LVU. 

 
Alla beslut om vård, enligt LVU, skall efter ansökan av socialnämnden fattas av länsrätten. 
Genom en lagändring år 2003 kom psykisk misshandel att uttryckligen anges i lagen som en 
omständighet som kan föranleda ingripande i enlighet med § 2 LVU. I prop. 2002/03:53 s. 82 
sägs bl.a. följande om psykisk misshandel: ”Det är inte fråga om enskilda händelser utan om 
en relation och ett förhållningssätt som bl.a. hindrar utvecklingen av en positiv självbild hos 
barnet. Till gruppen hör barn som …..kränks, som hotas med att bli övergivna och som terro-
riseras.” och ”Detsamma gäller barn eller unga som växer upp under hot från sin familj. Hit 
hör tex flickor som växer upp i familjer med starkt patriarkaliska värderingar och vars utveck-
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ling hindras genom hot från i första hand manliga släktingar. Det är således fråga om brister i 
hänsynen till barnets behov och i insikten om vad ett barn är.” 
 
Något som är av avgörande roll för när LVU kan tillämpas är åldern på ungdomen och det 
regleras i 1 § LVU. Där sägs det att ”Den som är under 18 år skall….beredas vård….om nå-
gon av de situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger…” samt i nästa stycke att ”Vård med 
stöd av 3 § får även beredas den som fyllt 18 men inte 20 år…” 
 
Även om det talas om att barnets/den unges bästa ska komma i först rum så är det inte alltid så 
lätt att komma fram till vad som är det bästa alla gånger. Barnets/den unges egen röst är där-
för många gånger avgörande och genom lagar regleras när och om man kan/ska ta del av de-
ras röster. Även här är åldern avgörande. 
 
 
”Barnets röst” utifrån gällande svensk lag, dvs. vilka juridiska rättigheter ett barn har att kun-
na göra sig hörd blir därför enligt följande bild1: 
 
SoL 11:10  ”…. över 15 år – rätt att föra sin egen talan” 
 ”….under 15 år – bör höras” 
LVU 1 § ”….den unges inställning skall så långt som möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas 

till den unges vilja med beaktande av ålder och mognad” 
LVU 36 § ”…. över 15 år – rätt att föra talan” 
 ”….under 15 år – bör höras” 
FB 6:2b ”…. hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av ålder och mognad” 
FB 6:19 ”…. Utredaren skall, om det inte är olämpligt, söka klarlägga barnets inställning 
 …. barnet får höras inför rätten” 
 
 
 

4. Metodologi 
 

Jag kommer här att gå igenom och beskriva hur jag har gått till väga samt förklara och moti-
vera de val jag har gjort. 
 

4.1 Forskningsdesign 
 

Jag använder mig av fallstudien som forskningsdesign. Den unika styrkan är möjligheten att 
hantera många olika typer av empiriskt material och användandet av både kvantitativ och kva-
litativ information. Genom att göra det rör det sig om en form av triangulering som förbättrar 
både validiteten och reliabiliteten i den undersökning man utför (Merriam, 1994). 
 
Det jag gör kan beskrivas som en fallstudie av en företeelse - där företeelsen är flickor som 
utsätts för hedersrelaterat förtryck och som vill ha samhällets stöd. Jag beskriver företeelsen 
dels som helhet utifrån samtliga berörda flickors situation och dels i sitt djup baserad på mer 
ingående kunskaper om några flickors situationer. Jag använder både kvantitativa och kvali-

                                                 
1 Följande bild har presenterats på en föreläsning den 27 februari 2004, av Pia Kjellbom, Socialhögskolan, 
Stockholm 
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tativa metoder, där de senare vanligen går under benämningen fallstudie, i meningen att man 
arbetar med ett särskilt fall. 

Förutom detta arbetar jag även utifrån ett helhetsinriktat perspektiv. Såväl helheten som de 
enstaka delar jag närmre beskriver rör samma företeelse eller fenomen. Jag studerar sålunda 
samma sak på flera sätt och ur flera perspektiv. 

Den målgrupp som studien vänder sig till sträcker sig från de som arbetar på gräsrotsnivå 
och andra praktiker, till beslutsfattare såsom exempelvis inom kommuner (såsom social-
tjänst), landsting men även till politiker. För målgruppen är den kvantitativa aspekten, förete-
elsens utbredning, viktig såväl för prioritering av resurser som för metodutvecklingsarbetet 
(huruvida särskilda metoder behövs bl.a.). Den är även av betydelse för vidden av det som 
kommer fram i mina kvalitativa studier (granskning och tolkning av enstaka ärenden). 

4.2 Kvantitativ och kvalitativ metod 
 

Valet av angreppssätt bestäms av hur problemet ser ut, vilka frågor det ger upphov till och 
vilket slutresultat man vill ha.  

Den mest grundläggande skillnaden när det gäller metodiskt angreppssätt är den mellan 
experimentella (Kvantitativa) och icke- experimentella (Kvalitativa) metoder.  

Experimentell forskning kännetecknas bl.a. av dess syfte, att studera orsak-verkan-
relationer och kräver därför att forskaren kan manipulera variabler av intresse. Den beskrivs 
även som deduktiv i sin natur, det vill säga att forskaren hoppas finna information som passar 
in på en redan vald teori/modell. En enkätundersökning (surveyundersökning) är ett exempel 
där man genom ett frågeformulär mäter ett fåtal förbestämda variabler. Urvalet är vanligen 
stort och slumpmässigt utvalt. Det handlar om mätbara studier som presenteras kvantitativt 
genom siffror t ex i tabeller och diagram (Merriam, 1994). 

Motsatsen, icke- experimentell eller deskriptiv forskning som det även kallas, används när 
målet är att studera skeenden eller företeelser via beskrivning och förklaringar. Det inbegriper 
därför inte någon manipulation av variabler eller undersökningsobjekt utan forskaren tar saker 
och ting som de är. Deskriptiva studier är vanligen induktiva till sin natur, det vill säga att det 
är omöjligt att få tag i alla viktiga variabler i förväg och de kan därför förändras under resans 
gång. Den utvecklar begrepp och teorier snarare än att pröva existerande teorier. Urvalet är 
begränsat och icke-slumpmässigt valt. Resultaten presenteras kvalitativt, genom ord och bil-
der snarare än siffror (a.a.).  

 
Denna studie består av både en kvantitativ- och en kvalitativ del. 
Det kvantitativa utgörs av den ärendestatistik som jag kartlagt genom omarbetning för att 

kunna presentera en överblick över vem som besöker LINNA mottagningen, åldersfördelning 
och orsakerna till att de kommer dit. 

Det kvalitativa utgörs av fallstudier av tre specifikt utvalda ärenden. Genom att intervjua 
personalen på LINNA mottagningen har jag kunnat få ta del av ytterligare djupgående infor-
mation som inte hade kommit fram annars och som jag använt mig av i förståelsen av situa-
tionen för flickor under 15 och över 18 år. 

4.3 Vetenskapsfilosofisk position 
 

Jag kommer både i den kvantitativa och i den kvalitativa delen av studien att använda mig av 
ett hermeneutiskt synsätt. Hermeneutiken innebär att man studerar tolkningar av texter och 
syftet blir att genom tolkningen utvinna giltig och gemensam förståelse av meningen i en text. 
Tolkningen karaktäriseras av den hermeneutiska cirkeln vilket innefattar en ständig process 
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mellan textens delar eller textens mening formas av hur man förstår helheten. Den ständiga 
processen av tolkningen upphör då man i praktiken uppnått en rimlig mening och är fri från 
inre motsägelser (Kvale, 1997). 

I den slutliga sammanfattningen kommer jag att använda den hermeneutiska cirkeln och 
på så vis försöka se sambandet mellan det jag vill tolka, förförståelsen och slutligen i det 
sammanhang det skall tolkas i. I detta synsätt är det accepterat att en forskare inte kan lämna 
sin förförståelse och därmed finns inget förutsättningslöst tolkande. Däremot kan man försöka 
att ha en medvetenhet om den och eventuell påverkan och på så sätt försöka beakta dem vid 
tolkningen (a.a.). 

Att använda hermeneutiken i den kvalitativa delen är inte så märkligt men möjligen kan 
det tyckas något märkligt att göra det även i den kvantitativa delen.  

Mitt val beror på att den kvantitativa delen består av ett textmaterial, befintlig ärendestati-
stik, och det är denna som jag tolkar och gör min kartläggning utifrån, även om resultatet av 
det presenteras med hjälp av tabeller i första hand. Således gör jag på liknande sätt och behål-
ler det hermeneutiska sysättet genomgående. 

Det ligger även väl i linje då jag genom den kvantitativa delen gör en övergripande tolk-
ning av helheten för att sedan gå tillbaka till delarna och plocka ut tre stycken ärenden och 
vidare studera var och en av dessa. 

4.4 Tillvägagångssätt 
 

Min avsikt med att beskriva mitt tillvägagångssätt är att möjliggöra för replikationskravet 
samt ge evalueringsmöjlighet, det vill säga att kunna ge synpunkter på vald metodologi och 
hur den står sig i förhållande till problemställning i relation till slutsatser och tolkningar 
(Backman, 1998). 
 
4.4.1 Litteratursökning 
 

Den litteratur som använts i studien har funnits bl.a. genom att söka på databasen LIBRIS. De 
sökord som användes var: heder, hedersmord, hedersförtryck, hedersvåld, skam och skyddat 
boende. Jag har även fått tipps av litteraturlistor från tidigare C-uppsatser, inom liknade äm-
nesområde, skrivna av tidigare studenter på Socialhögskolan. Dessutom har rekommendatio-
ner om lämplig litteratur givits av min handledare, Astrid Schlytter under arbetets gång. 
 
4.4.2 Datainsamling och bearbetning 
 

All empiri är hämtad från LINNA mottagningen. Det är deras ärendestatistik som jag har fått 
ta del av och som har legat till grund för mina fortsatta urval, analyser och resultat. Under mitt 
bearbetande av dessa data och framförallt i samband med intervjuerna har jag arbetat nära 
med personalen på LINNA mottagningen och utfört det på plats hos dem. Det har därför tidigt 
getts möjlighet till både korrigeringar och förtydliganden av grundmaterialet i mina försök att 
tolka det så korrekt som möjligt utifrån deras kännedom om ärendena. 
 

Den första delen bestod av den kvantitativa delen där jag fick börja med att koda om ur-
sprungsmaterialet, deras ärendestatistik, som bestod av handskrivna anteckningar utifrån en 
given mall som används på mottagningen (se bil. 1). 

Uppgifterna sammanställde och katalogiserade jag sedan på egen hand utifrån ålder, ur-
sprung, och orsak till kontakten med mottagningen och lade in dem i programmet Microsoft 
Excel. Det är dessa nya ”listor” som ligger till grund för resten av studien. 

 

Den andra delen var de kvalitativa fallstudierna av de tre valda ärendena. Datainsamlingen 
i denna del gjordes genom intervjuer med personal från LINNA mottagningen, vilket gav mig 
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möjlighet att ta del av deras direkta erfarenheter. Den beskrivning som ges, analyseras sedan 
med hjälp av valda teoretiska och vetenskapsfilosofiska perspektiv (Kvale, 1997).  
 
4.4.3 Intervjuer 
 

Avsikten med att använda den kvalitativa forskningsintervjun har varit att ge de intervjuade 
möjlighet att uttrycka sina subjektiva upplevelser, tankar och känslor (Kvale, 1997).  

Som modell vid intervjun användes en så kallad ”tratt-teknik”. Den innebar att jag hade 
stora och öppna frågeställningar som kunde brytas ner i flera, mindre och mer precisa frågor 
under samtalets gång. Det gav de intervjuade en möjlighet att få tala fritt och själv välja i vil-
ken ordning de ville berätta flickornas historia. Samtidigt gav det mig som undersökare möj-
lighet att ”checka” av att jag fick veta det jag undrade över (Ekholm & Fransson, 1994).  

Eftersom jag hade tre intervjutillfällen per behandlat ärende fick jag därmed även möjlig-
het att fylla på ”tratten” mellan gångerna.  

Det första intervjutillfället varade ca 45 min till en timme och de uppföljande två ca 20-30 
minuter vardera. Totalt sett genomfördes nio intervjuer.  

Som intervjuteknik valdes en ostrukturerad form och den hade mer formen som ett samtal 
om det specifika ärendet. Det var de intervjuade som styrde när vi kunde samtala och det 
gjordes på plats i LINNA mottagningens lokaler. Under intervjuerna gjordes endast minnes-
anteckningar som jag därefter renskrev på plats och som den intervjuade fick för genomläs-
ning. Vid påföljande gång började vi därför med att gå igenom anteckningarna för att kunna 
korrigera fel och missuppfattningar och jag kunde sedan fortsätta att få svar på nya frågor som 
hade väckts av det föregående tillfället.  

Resultatet av intervjuerna har presenteras i form av löpande text med följande analys ge-
nom meningstolkning. Det innebär att jag som undersökare har försökt att se bortom det di-
rekt sagda och letat efter det som inte omedelbart framträdde genom texten och på så vis för-
sökt att skapa en djupare betydelse av det framkomna i intervjuerna (Kvale, 1997).  
 
 

4.5 Urval, avgränsningar och bortfall 
 

4.5.1 Urval 
 

Mitt val att arbeta med just LINNA mottagningen kom till på ett naturligt sätt genom min 
handledares arbete med mottagningen i fråga. Utan henne hade jag inte kommit i kontakt med 
dem eller fått friheten och förtroendet att använda mig av deras material. Det blev därför även 
lätt för mig att lära känna och få personalen att ställa upp på intervjuer med mig.  

Valet av de tre ärendena baserades på resultatet av de 85 kartlagda ärendena och vidare på 
personlig kännedom, vilket i mitt fall innebar att ärendena valdes ut med hjälp av erfarna ex-
perter (personalen på LINNA mottagningen). Mitt mål var att få fram tre ärenden, som skilde 
sig från varandra, främst med avseende på flickornas åldrar, men som ändå var representativa 
för alla övriga ärenden. Valet av intervjuad personal föll sig naturligt beroende på vem som 
varit ansvarig för det aktuella ärendet i fråga.  
 
4.5.2 Avgränsningar och bortfall 
 

Följande avgränsningar gjordes: endast hedersrelaterade ärenden ingår och de män som be-
sökt eller haft kontakt med mottagningen uteslöts. En annan avgränsning var att följa mottag-
ningens val av åldersgrupp det vill säga de som är mellan 13 och 25 år.  
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Det har även blivit ett naturligt bortfall då personalens nerskrivna uppgifter inte alltid varit 
fullständiga och de inte alltid har noterat ålder eller ursprung hos flickorna. 

Resultatet blev att det fanns ett ärende som inte var hedersrelaterat och sex stycken var 
män som haft kontakt med mottagningen. I tre fall var åldern över 25 år. Bortfall på grund av 
okänd ålder och okänt ursprung var fyra respektive nio stycken. Av de 85 ursprungsärendena, 
har alltså 23 ärenden (27%) utelämnats från studien (se bil.3).  
 

Klargörande:  
Mottagningens statistik, vid tiden för min studie, uppgick till 80 noterade ärenden, men då jag 
gjorde min kartläggning visade det sig att fem av dessa ärenden gällde för två personer (sys-
kon eller pojkvän/flickvän). Eftersom personalen inte har gett dem separata ärendenummer 
har inte heller jag gjort det men på grund av att de har behandlats som separata individer har 
även jag gjort det. Det finns i ursprungsmaterialet fem dubbletter (ärendena 5, 10, 16, 40 och 
55). Detta har lett till att det egentliga ursprungsmaterialet, med avseende till antal individer, 
därför uppgår till 85 ärenden (se bil.2).  
 

4.6 Reliabilitet, Validitet och Generaliserbarhet 

4.6.1 Reliabiliteten 
 

Reliabiliteten syftar på resultatens konsistens och avgörs genom frågan om man mäter på ett 
sätts om är ändamålsriktigt därför blir kvaliteten på empiri (data) betydelsefull (Kvale, 1997).  

Frågan om min studie har ett högt reliabilitetsvärde kan naturligtvis diskuteras. Hela den 
empiri som jag använder är hämtad från en och samma mottagnings statistik och har bearbe-
tats i tre delar genom min studie.  

Den första delen som är rent kvantitativ, bygger på deras ärendestatistik och där torde reli-
abiliteten vara hög då jag endast katalogiserat befintliga data.  

De båda andra delarna lämnar däremot ett större utrymme för alternativa tolkningar. 
Den andra delen som är kvalitativ, bygger på intervjuer med personalen utifrån selektivt 

valda ärenden. För att motverka missuppfattningar har jag därför varje gång låtit dem jag sam-
talat med läsa igenom och därmed kunnat korrigera dessa. Intervjuer i sig kan även sänka reli-
abiliteten då forskaren riskerar att ställa ledande frågor (a.a.). 

De valda fallstudierna har jag sedan som del tre, analyserat utifrån olika perspektiv. Bland 
dem höjer det juridiska perspektivet reliabiliteten. Det faktum att rättskällorna och den juri-
diska metoden i sig är väl beprövad och regelstyrd gör att analysen utifrån gällande rätt måste 
anses ha hög reliabilitet. Gällande rätt inom området lämnar relativt små utrymmen för alter-
nativa tolkningar. Däremot lämnar min analys av tillämpningen av den gällande rätten större 
utrymme för alternativa tolkningar. Jag är heller inte någon erfaren forskare och då det största 
mätinstrumentet är jag själv så är riskerna stora för min egen påverkan åt både negativt och 
positivt håll. Jag har dock försökt att minimera detta genom att samtala med min handledare 
som har desto större erfarenhet av både metoderna och ämnet.  
 
4.6.2 Validiteten 
 

Enligt Kvale (1997) är validiteten beroende av om man har undersökt det man avsett att un-
dersöka. Den är också nära sammankopplad med om hur den eller de metoder man har valt 
varit lämpliga med tanke på det man avsett att undersöka.  

Trots de ovannämnda eventuella problemen så anser jag ändå att validiteten är att anse 
som relativt hög. Jag har utgått från befintligt material och av de erfarenheter som personalen 
i fråga har haft. De har haft insikt och förstahandsinformation och varit de som har haft kon-
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takt med flickorna och andra aktörer i ärendena. Genom deras erfarenheter anser jag att de 
bidragit till att höja validiteten. Ett sådant subjektivt urvalsförfarande är tillåtet i den kvalitati-
va forskningen. Validiteten höjs även genom redogörande av tillvägagångssätt, urval, datain-
samling och egen förförståelse (Kvale, 1997). 

Mitt försök har inte varit att ge en helhetsbild utan endast belysa ett par olika dilemman 
där fakta har kunnat synliggöra detta. Resultatet har varit inriktat på att försöka ge en bild av 
en del av den ”verklighet” som flickorna möter.  
 
4.6.3 Generaliserbarheten 
 

Eftersom generalisering i statistisk mening inte är ett mål för kvalitativ forskning är det 
inte nödvändigt att uppnå det. Fokus ligger inte på att besvara ”hur mycket” eller ”hur ofta” 
utan i att försöka lösa kvalitativa problem som att upptäcka vad som sker, vad detta leder till 
samt de relationer som kopplar samman olika händelser (Merriam, 1994). 

Dock ska det påpekas att ett obundet slumpmässigt urval möjliggör för forskaren att gene-
ralisera sina undersökningsresultat från urvalet till den population från vilken urvalet gjorts 
(a.a.). 

Medvetenheten om att det i slutänden är mina egna tolkningar, så blir resultaten inte på 
något sätt normgivande eller generaliserbara i sig. Jag menar dock att materialet av de 85 
ärendena som jag har tittat på är tillräckliga för att jag ska kunna ge tänkbara tolkningar gäl-
lande för just LINNA mottagningen i Stockholm. 

Jag anser att det går att skönja vissa gemensamma mönster för hur dessa flickor kan be-
handlas även om det inte går att dra slutsatsen att det är gällande för alla som utsätts för he-
dersrelaterat förtryck och våld. Detta även om det är flickornas perspektiv sett genom LINNA 
mottagningens ögon.  
 

4.7 Metoddiskussion 
 

Mitt syfte med att använda mig av fallstudien var att skaffa mig en mer djupgående insikt om 
vissa ärenden och hur de inblandade personerna tolkade dessa.  

Inom mitt valda intresse område menar jag därför att fallstudien var extra lämplig då man 
först måste ha förståelse innan man kan våga sig på att försöka förbättra i praktiken. 

”Kvalitativa undersökningar som fokuserar på innebörder och sammanhang kräver ett da-
tainsamlingsinstrument som är sensitivt för mening och betydelse, både när man samlar in och 
analyserar informationen. Människor passar bäst för en sådan uppgift – det gäller också för 
uppgiften att observera, intervjua och analysera andra människor”. Även specifika metoder 
för att försäkra sig om validiteten och reliabiliteten måste anpassas efter förutsättningarna 
(Merriam, 1994, s19). 

Eftersom mitt fokus och intresse har legat på att förstå sammanhang så behövde jag ett da-
tainsamlingsinstrument som var känsligt för mening och betydelse och det blev jag själv som 
har utgjort detta instrument.  

Därmed har denna metod, som diskuterats tidigare, begränsningar då jag som ”instru-
ment” inte är konsekvent och pålitlig, enligt vetenskapligt synsätt. Det har dock inte varit skäl 
nog att inte använda sig av denna metod då fördelarna övervägt nackdelarna.  

Då jag dessutom använt mig av en kvantitativ metod med befintlig data anser jag att detta 
ytterligare uppvägt mina egna brister som ”instrument”.  

Valet av att inte göra bandupptagningar under mina intervjuer med personalen gjordes ut-
ifrån deras bekvämlighet så att de skulle känna sig friare i våra samtal.  
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Bortfallet av 23 ärenden, 27%, kan tyckas högt men jag anser inte det med tanke på både giv-
na och valda avgränsningar och att strävan inte har varit att göra en generaliserande under-
sökning. 

4.8 Etiska överväganden 
 

Då empirin är inhämtad från en organisation som har till uppgift att hjälp och skydda ungdo-
mar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck har det varit viktigt att behandla materia-
let på ett respektfullt och konfidentiellt sätt. Av etiska skäl fick personalen på LINNA mot-
tagningen ge denna grupp av flickor ”en röst” och försöka återge deras perspektiv. 

För att säkra anonymiteten har jag inte redovisat någon med sitt namn eller med någon 
annan igenkännande information. Inte heller har de anställda på LINNA mottagningen, som 
jag har intervjuat namngetts.  

Fallstudierna har omarbetats och vissa uppgifter har utelämnats bl.a. namn på orter, för att 
försvåra igenkännandet av både flickan men även berörd socialtjänst. Jag har även valt bort att 
i studien presentera visst material, såsom brev skrivna av flickorna, korrespondens mellan 
mottagningen och socialtjänsten av samma anledning. Jag valde dessutom medvetet bort att 
ange vilket ärende nummer de tre ur fallstudien har, för att säkra anonymiteten ytterligare.  
Allt jag har tagit del av har jag gjort på plats hos LINNA mottagningen och inga kopior eller 
hemlån av materialet har gjorts.  
 
 

5. Resultat och Analyser 
 

Här följer de olika resultaten. Uppgifterna täcker perioden från LINNA mottagningens första 
registrerade ärende, i mitten av mars fram till den sista november 2004. 

Först presenteras resultaten av den ärendestatistik som jag omarbetade och katalogiserade 
utifrån valda kriterier. En kortare analys finns i anslutning utifrån varje uppdelning 

Därefter följer resultaten av de tre valda ärendena med efterföljande analys i direkt anslut-
ning till respektive ärende. 

Hela ursprungsmaterialet av de 85 ärenden visas i bilaga 2. De ärenden som fallit bort på 
grund av avgränsningar och bortfall visas i bilaga 3. 
 
 

5.1 Presentation och analys av ärendestatistiken 
 

Sammanställningarna som jag gjorde och som ligger till grund för mina presenterade resultat 
har jag valt att visa som bilagor. Bilaga 4 visar indelningen utifrån flickornas ålder, bilaga 5 
utifrån deras ursprung. Bilaga 6 slutligen visar, i kronologisk ordning, orsakerna till varför de 
tagit kontakt med LINNA mottagningen.  
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5.1.1 Indelning utifrån ålder 
 

Utifrån åldersindelningen av de 62 ärendena blir fördelningen enligt tabell 5.1 här nedan. 
 
Ålder Antal Antal i % 
14 5 8,1 
15 4 6,5 
16 6 9,7 
17 10 16,1 
18 6 9,7 
19 9 14,5 
20 11 17,7 
21 6 9,7 
22 2 3,2 
23 1 1,6 
24 2 3,2 
25 0 0 
Totalt 62 100 
 

Tabell 5.1 - Åldersfördelning 
 
Av tabellen ovan kan man utläsa att de vanligaste åldrarna på flickorna är 17,19 och 20 år. 
Efter 21 år sjunker frekvensen hastigt för dem som är mellan 22-25 år. Orsaken till detta skul-
le kunna vara att då har de antigen valt att lyda familjen eller så har de tagit sig ur sina tradi-
tioner och bor inte hemma längre och slipper därmed den nästan ständiga kontrollen. Intres-
sant att notera, tycker jag, är att gruppen av 15 men framförallt 14 åringar är relativt hög. Min 
fundering är om det skulle vara så även för 12 och 13 åringarna. Anledningen till detta är att 
jag tror att det är i den annalkandes puberteten, det vill säga då flickan går från att vara sedd 
som ett barn till en kvinna i och med sin första menstruation, som kontrollen och bevakningen 
ökar. Det är först då som kontrasterna kanske blir tydliga för flickorna och då de kan uppleva 
sin frihet som begränsad.  
 
5.1.2 Indelning utifrån ursprung 
 

Fördelningen mellan olika geografiska områden ser ut enligt tabell 5.2 som följer. Om man 
istället väljer att se till vilka fem enskilda länder som dominerar blir resultatet i stället som 
tabell 5.3 visar.  
 
Område Antal Antal i %   Land Antal Antal i % 
Mellanöstern 28 45,2   Irak 12 19,4 
Europa 20 32,3   Turkiet 10 16,1 
Afrika 11 17,7   Kosovo 6 9,7 
Asien 3 4,8   Eritrea 4 6,5 
Totalt 62 100   Iran 4 6,5 
     Totalt 36 58,2 
 

Tabell 5.2 – Fördelning utifrån område       Tabell 5.3 – Fördelning utifrån nationallitet 
 
Resultatet i de båda tabellerna tyder på sammstämmighet då de områdena som ligger i topp 
även stämmer överrens med de enskilda länderna i tabell 5.3 där det första landet, Iran är från 
Mellanöstern och Turkiet från Europa. Som enskilt land är det noterbart att Eritrea har lika 
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många ärenden som Iran. Noterbart eftersom vi kanske inte sätter hedersrelaterat våld i sam-
band med länder från Afrika. Kanske är det så för att vi här i Sverige har hunnit med att vänja 
oss något mer vid det hedersrelaterade förtrycket då det gäller länder från Mellanöstern och 
Europa men inte är lika vana då det gäller länder från Afrika. Det kan ha att göra med att för-
trycket i afrikanska länder kan se annorlunda ut, där istället könsstympning är vanligare. 
 
5.1.3 Indelning utifrån orsaker 
 

Här följer resultat med analys av orsakerna till flickornas kontakter med Linna mottagningen 
(med bilaga 6 som utgångspunkt). 
 
För att öka tydligheten har jag valt att dela in orsakerna i följande sex kategorier: Fysisk miss-
handel, Psykisk misshandel, Hot om giftermål, Indirekta, Stark kontroll och Övriga. 
 
Fysisk misshandel, Psykisk misshandel = se tidigare definition sid 6 under avsnitt 2.4.4. 
Hot om giftermål = att tvingas gå med på giftermål mot sin vilja. 
Indirekat = att det pga. ytterligare faktorer (känt av personalen) är bedömt som hedersrelaterat 
på grund av familjesituationen. 
Stark kontroll = dvs bevakning, övervakning, rapportering av flickan av vad hon gör och vem 
hon talar med tex. 
Övriga = vet för lite om orsaken, ofullständigt rapporterat av LINNA mottagningen. Annars 
hade troligen de övriga grupperna blivit större. 
Denna indelning visas i bilaga 7. 
 
Tabell 5.4 åskådliggör detta genom att jag även visar fördelningen i procent av antalet ur-
sprungsärenden (62 stycken). Detta oavsett hur många olika anledningar ett ärende kan ha. 
Jag gör det för att kunna ge en bild av förekomsten av misshandel, hot om giftermål osv som 
varje flicka utsätts för. Det är nämligen oftast inte endast på grund av en anledning som flick-
orna behöver hjälp och det vill jag visa genom följande tabell (därav överstiger det 100%). 
 
 
 
Orsak Antal Antal i % (om 62 ärende) Antal i % (om 115 orsaker) 
Fysisk Missh. 22 35,5 19,1 
Psykisk Missh 35 56,4 30,5 
Hot om giftermål 12 19,4 10,4 
Indirekt 12 19,4 10,4 
Stark Kontroll 28 45,2 24,4 
Övriga 6 9,7 5,2 
Totalt 115 185,6 100 
Tabell 5.4 - Orsaksfördelning 
 
Av detta gör jag tolkningen, att den största orsaken är psykisk misshandel och att denna tar sig 
uttryck i olika former av kontroll där även fysisk misshandel är vanligt, alla dessa tre orsaker 
är i princip alltid förekommande.  

Hotet om giftermål tycks komma främst när flickorna blir äldre, från 18 år och uppåt. Som 
ärende nummer 65 visar och som personalen på Linna mottagningen styrker, är det inte ovan-
ligt att dessa flickor redan kan vara gifta och leva som gifta i enlighet med deras seder och 
traditioner. Detta kan tyda på att de gifter sig då de är omyndiga (se ärende nummer 41) och 
utan statens vetskap.  
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En annan orsak, enligt personalen på LINNA mottagningen, är att det inte är ovanligt att 
då flickan ingår giftermål enligt familjens seder så upplever hon att hon får en större frihet, 
bevakas mindre och slipper fysisk- och/eller psykisk misshandel. Även om de går från ”ett 
fängelse” till ett annat så ser de det ofta som ett bättre sätt än att riskera att bli hotade till livet 
och /eller tvingas bryta med sina familjer.  

Det var först i maj 2004 som den lagändringen kom som innebär att svenska myndigheter 
inte godkänner äktenskap som ingåtts där någon av parterna är under 18 år. Dessutom är lagen 
inte utformad som ett förbud – man blir inte straffad om man ingår äktenskap och är under 18 
år, men detta äktenskap blir inte godkänt av svenska myndigheter (prop. 2003/04:48). 

Därför blir den alternativa tolkningen att flickorna blev bortgifta innan lagändringen sked-
de och när det blir dags att göra det bindande juridiskt enligt svensk lag så försöker flickorna 
ta sig ur det. Familjen försöker därför i första hand inte att få det redan genomförda äktenska-
pet godkänt i Sverige, utan mannen i fråga ansöker istället om uppehållstillstånd för att ingå 
ett samboförhållande eller gifta sig här enligt svensk lag. Det ger därför flickan en chans att 
säga nej, om hon vågar. 
 
 

5.2 Presentation och analys av tre ärenden 
 

Först av allt vill jag påpeka att jag är medveten om att den information som jag får ta del av 
kommer från personalen som i sin tur försöker återge flickornas perspektiv. Jag har därför 
försökt att vara kritisk i de samtal som vi har haft och försökt att i så stor utsträckning som 
möjligt ta reda på när det är deras egna tolkningar eller när de återger fakta. Presentationen av 
ärendena är en mycket komprimerad sammanfattning av alla de olika samtalen jag hade med 
personalen och har därför textmässigt på sina ställen blivit något kort och avhugget.  

Det är viktigt att komma ihåg att personalen som har arbetat med detta har varit närvaran-
de på de olika mötena och samtalat direkt med både flickorna och andra inblandade. Så oav-
sett om det i viss mått har blivit ”färgat” av LINNA mottagningens personal så anser jag att 
dessa fallstudier tar upp många viktiga frågor och belyser tidigare diskuterad problematik. 
Övrigt material som jag har fått tagit del av såsom brev från flickorna, korrespondens mellan 
berörd socialtjänst och LINNA mottagningen, överklagningar etc. ligger även till grund för 
det jag har valt att belysa och de analyser jag gjort.  

I analyserna av fallstudierna kommer jag att ta upp olika faktorer som jag och personalen 
på LINNA har uppmärksammat extra och belysa dessa utifrån presenterade analysperspektiv. 

 

Jag kommer även att försöka ta upp och speciellt belysa socialtjänstens roll i dessa ären-
den och deras bemötande av flickorna, utifrån hur LINNA mottagningens personal uppfattat 
det. Detta gör jag för att dels kunna se på vilket sätt åldern på flickorna spelar någon roll och 
dels på vilket sätt deras problematik förstås av samhället utifrån den triaden (se 2.2, fig. 2) 
som de befinner sig i.  

En annan anledning är att det endast är genom kontakten med samhället som dessa flickor 
kan bli synliggjorda och uppmärksammas. Och det är främst genom socialtjänsten som de 
antingen kan få hjälp eller bli avvisade, mycket utifrån om de blir trodda på eller ej och/eller 
den förståelse som finns om denna grupp av flickor. Så det är av största betydelse för flickor-
na hur deras utsatthet, svårigheter och möjligheter att få hjälp ser ut.  
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5.2.1 Ärende 1 
Gällande en 14 årig flicka (F). 
F har hört talas om LINNA mottagningen (L) via skolkuratorn och ringer dem sent en kväll. 
Då hon först endast vill prata med någon som kan arabiska ber de henne återkomma om en 
timme så att de kan försöka hitta någon som kan hjälpa henne. F ringer inte tillbaka förrän 
nästa dag. Hon bestämmer sig för att börja prata med dem utan tolk, vilket visar sig gå bra.  
 
F berättar att hon är styrd och hårt kontrollerad hemma. Pappan bevakar henne även när hon 
är i skolan och kan dyka upp för att kontrollera henne utan förvarning. Hon tvingas bära slöja 
och får inte umgås med vem hon vill. Under en period fick inte F gå i skolan på flera veckor. 
Första veckan ringde föräldrarna och sjukanmälde henne, andra veckan sade de att de skulle 
resa bort och att F skulle med. Efterföljande veckor hörde de inte av sig till skolan. Det var 
veckorna innan sommarlovet och F kom inte tillbaka under resterande termin. Skolpersonal 
ringde hem till F men deras samtal blev avbrutet och ingen annan kontakt uppnåddes. 

Efter sommarlovet kom F till skolan och berättade för kuratorn att det inte stämde vare sig 
att hon varit sjuk eller att de rest bort. Hon hade blivit inlåst, slagen och hotad. Pappa hade 
lagt en kniv på en het platta för att skära henne i ansiktet så att ingen skulle vilja ha henne – 
mamman stoppade det. Hot om att klippa av henne håret så att hon skulle bli ful och oönskad. 
De har tagit ifrån henne mobiltelefonen. Hon får inte träffa vem hon vill. Hon kan inte prata 
fritt hemma vare sig om någon kommer på besök eller om det är per telefon, hon måste ljuga 
om någon skulle fråga om hur hon har det. 

Baserat på bl.a. dessa uppgifter gjorde skolan en anmälning till socialtjänsten utan att nå-
got hände. De har sedan även gjort flera andra anmälningar. 
 
F säger sig inte ha något förtroende för socialtjänsten då de har låtit föräldrarna fått ta del av 
dessa anmälningar. Vidare att socialtjänsten inte lyssnar på henne och hon känner sig sviken, 
de väljer att följa föräldrarna och tror inte på hennes berättelse. Hon har även sagt till social-
tjänsten att hon inte kan vara ärlig och tala fritt då föräldrarna är närvarande eller om social-
tjänsten skulle ringa hem till henne. Hon meddelar dem att det som föräldrarna säger inte 
stämmer. 
 
Vid tillfället, då F kontaktar L, är hon LVU placerad på ett familjehem/jourboende och är oro-
lig inför kommande möte med socialtjänsten då det ska bestämmas om hon ska hem eller 
stanna kvar.  

Anledningen till detta är enlig F att hon tycker det är svårt och jobbigt pga. den situation 
som socialtjänsten försätter henne i då de belastar henne genom att säga att det är hon (F) som 
får bestämma när hon ska åka hem och även meddelar föräldrarna detta. Socialtjänsten ringer 
även och säger till henne att hon ska ringa hem till sina föräldrar att de saknar henne och vill 
prata med henne, detta ger F stora skuldkänslor. F säger att hon känner sig tvingad att ta be-
slut som hon inte vill och har svårt för. Hon vill inte hem men känner att det är svårt att hålla 
fast vid det pga. de känslor som finns, hon älskar sina föräldrar men klarar inte av att bo 
hemma om hon inte kan få mer frihet. 

F har två önskemål: att få träffa de vänner hon själv väljer och att slippa bära sjal.  
L åtar sig att komma och agera stöd vid mötet.  
Under mötet hör L, som hon uppfattar det, hur socialtjänsten ifrågasätter F och det hon sä-

ger tex. ”hur blev hon plötsligt din bästa vän, ni har inte känt varandra länge…” detta trots F’s 
förklaringar. Vidare att då F försöker förklara hur kvinnor har det i hennes familj och tar upp 
Islam för att beskriva och förklara blir hon avbruten igen. Hennes socialsekreterare talar istäl-
let om för F om vad Islam innebär och att det inte har med flickans situation att göra. Hon 
betonar även att F’s föräldrar är välutbildade, pappa är ingenjör men arbetslös ”vilket måste 
vara jobbigt”, mamman är lärare på en friskola med islamsk inriktning, de är ordentliga och 
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pålitliga, enligt socialsekreterare. Hon talar vidare om för F att hennes föräldrar bara vill hen-
ne väl och det som är bäst för henne, de ställer upp och vill samarbeta. 

Då F står på sig om att hon inte kan/vill åka hem ännu, säger socialsekreteraren att ”okej 
då säger vi så men då måste ’vi’ gå och ringa och berätta det för dina föräldrar” (’vi’ = social-
sekreterare tillsammans med F). 

F säger uttryckligt att hon först vill prata med L och att L ska följa med vilket socialsekre-
teraren ignorerar genom att meddela L att ”det är inte F’s sak att bestämma” då hon ”bara är 
14 år” och att L får vänta medan de går för att ringa.  

Senare får L veta av F att under samtalet så kunde F höra sin mamma skrika och gråta och 
att socialsekreteraren ”tvingade” henne att ta luren (känslomässigt tvång) för att hon skulle 
prata med sin mamma och pappa. Det hela slutar med att F gråter själv och säger att hon ska 
komma hem. Detta agerar socialtjänsten direkt på och F packar och de sätter sig i en bil och 
åker hem med F. 
 
I bilen, som L är med i, sätter flickan på sig slöjan igen, som hon inte har haft på sig under 
hela tiden fast det funnits manlig personal på hemmet. Ingen kommenterar detta.  

Det är ingen som frågar hur F mår och känner sig inför mötet med föräldrarna och att 
komma hem igen. Det pratas istället glatt om hur bra det har löst sig och att ”vi måste ta hit 
dina föräldrar så att de kan få se var och hur du har bott denna tid och ’det skulle väl vara 
trevligt’”. Socialtjänsten meddelar att de kommer att låta socialjouren komma hem till famil-
jen senare på kvällen för att se hur det går för dem och att allt är okej med F. 
 
På uppföljningsmötet två veckor senare bedyrar föräldrarna att allt är bra igen och att F får lov 
att träffa vem hon vill. F själv håller vid detta tillfälle med föräldrarna då hon, som hon berät-
tar för L och även tidigare har meddelat socialtjänsten, inte kan tala fritt i sina föräldrars när-
varo utan ljuger.  

F’s egen historia är att hon under dessa två veckor bara har fått träffa andra flickor som 
även bär slöja och som föräldrarna väljer och hon måste själv fortsätta att bära slöja.  
 
Vid ett flertal tillfällen har socialtjänsten sagt till F att de inte känner till hennes önskemål och 
att ”det har hon aldrig berättat eller sagt något om” och att ”hur ska de kunna veta när hon 
ljuger eller talar sanning” eftersom hon har tillstått att hon ”ibland ljuger”. Utifrån detta har F 
på L’s uppmaning skrivit ner allt i ett brev till socialtjänsten så att de inte ska kunna ifrågasät-
ta vad som sagts, samt att hon ska få det journalfört en gång för alla.  
 
Vad som hänt efter detta är att F’s pappa kommit till skolan och meddelat att han tänker an-
mäla dem för att vara rasister och att F inte kommer att återvända till skolan då hon ska gå i 
en annan. Läraren tillåts inte att träffa F för att säga hej då och skolan har inte fått veta vart de 
ska skicka F’s hälsojournal.  

Familjen har bytt ut sitt hemtelefonnummer och håller det nya hemligt. Ingen har kunnat 
nå F eller träffat henne sedan den 19 oktober utom socialtjänsten som säger sig fortsätta ut-
redningen, hemma hos familjen.  

Föräldrarna har däremot gått med på att låta L vara kontaktperson till F, trots vetskapen 
om vem/vad de representerar. Däremot lämnar de inte ut något telefonnummer utom till pap-
pans mobil och från att sällan svara så har han ”uppmanat” dem att sluta ringa då F inte vill 
prata med dem.  

Inget av detta tycks inverka på socialtjänstens inställning till familjen, enligt L’s uppfatt-
ning då de enligt socialtjänsten har utsatts för hot då de är muslimer och på grund av 11: e 
septemberattentatet i New York 2001, därav hemligt nummer och byte av skola. Inte heller 
socialtjänsten kan eller vill meddela om vilken den nya skolan är. Däremot tillstår de att L 
måste kunna få ha kontakt med F och säger att det går bra att följa med dem hem till familjen 
för att träffa F.  

 29



Detta är oacceptabelt för L som även påtalar för socialtjänsten om att det inte stämmer att F är 
fri att träffa sina vänner varpå de endast verkar förvånade och säger att ”ja, föräldrarna sä-
ger…” och ”det är inte något vi känner till, det måste vi först undersöka”. 

Inget händer utom att socialtjänsten tillslut lovar att förhöra sig om möjligheten att de ska 
ta med sig flickan till LINNA mottagningen så att de kan mötas där. Efter en vecka har inte 
något hänt. Efter ytterligare en vecka har socialtjänsten kontaktat familjen och bokat en tid 
med L om när de ska komma. När även den veckan har gått och dagen är inne, kommer en av 
socialsekreterarna till mottagningen – utan F! ”Det blev förhinder” detta bestod av att den 
andra socialsekreteraren blev sjuk och den andra ville inte åka och hämta F ensam. 

L har fortfarande, efter att ha varit F’s kontaktperson sedan den 26 oktober, inte haft möj-
lighet att vare sig tala ostört med eller träffa F. 
 
5.2.2 Analys av ärende 1 
 

Utifrån den historia som jag har fått ta del av kan jag bl.a. konstatera att: 
 

• F kommer från ett land där hederskulturen finns och utövas i enlighet med FN rappor-
terna  

• F har utsatts för hedersrelaterat förtryck och våld genom bl.a. blivit hårt kontrollerad, 
utsatts för både fysisk- (slagen) och psykisk- (hotad, kränkt, inlåst) misshandel  

• Fråntagits möjlighet att själv välja vänner 
• Tvingats att bära slöja 
• Tvingad av socialtjänsten att ta beslut mot sin vilja och önskan 
• Inte fått det stöd hon efterfrågat 
• Till viss del blivit utsatt för kränkande bemötande av socialtjänsten (bl.a. inte blivit 

trodd, inte noterat hennes önskemål, ”glömt bort” vad hon berättat för dem) 
• Inte blivit lyssnad till pga att hon ”bara är ett barn på 14 år” 
• Förvägrats att få ha med sig personer hon själv valt som stöd, även det pga att hon en-

dast är 14 år 
 
Det är tydligt att den kroppsliga integriteten som Martha Nussbaum tar upp inte är möjlig för 
denna 14 åring och det är troligt att även ett par av punkterna under förmågan att ha känslor 
kan ifrågasättas. T ex är det inte troligt att hon kan uttrycka sina känslor öppet hemma eller 
visa berättigad vrede. Om hennes känslomässiga utveckling, genom en ständig fruktan för 
kontroll och repressalier kan det inte sägas något om men risken finns. Inte heller kan hon i 
sitt möte med samhället vara sig själv och uttrycka det hon önskar alla gånger.  

Socialtjänsten har inte på ett tidigare stadium tagit ett LVU på flickan trots att de haft möj-
ligheter till det utifrån de anmälningar som skolan tidigt lämnade in.  

Flickans ålder spelar roll, vilket framkommer tydligt vid flera tillfällen. Främst genom att 
socialtjänsten själv påpekar det (att hon inte fick ta med sig personal från LINNA då de skulle 
gå och ringa hennes föräldrar, F var ”bara 14 år”) men även i deras behandling av flickan. I 
olika samtal med L har de ett flertal gånger hänvisat till att ”F är bara ett barn, det är ord mot 
ord och finns inga bevis” vilket gör att det verkar som om de inte ser på F som en individ det 
går att lita på och att det står i relation till hennes ålder.  

Socialtjänsten säger flera gånger och ger uttryck för att ”det är första gången vi får höra 
detta, det måste först undersökas” då F och L tar upp F’s egna önskemål. Det är ord mot ord 
och det var även anledningen till att L uppmanade F att skriva ett brev där hon angav sina 
önskemål och krav.  

F har både sagt och skrivit till socialtjänsten att hon inte kan tala fritt då föräldrarna är 
närvarande men de har ändå fortsätta med att hålla möten hemma hos föräldrarna tillsammans 
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med flickan. Föräldrarna går med på att låta F ha en kontakt person men ser sedan till att de 
inte kan tala med varandra eller träffas. 
 

Enligt personalen på LINNA så är det tydligt att föräldrarna ”spelar med” och därmed anses 
”samarbeta” med socialtjänsten. Samtidigt hindrar de F från att kunna ha kontakt och träffa 
sin kontaktperson. Föräldrarna är med på all möten och kontrollerar även F under dessa. De 
har bytt hemtelefonnummer och tagit F ur skolan utan att meddela om vilken den nya skolan 
ska bli.  

Utifrån L’s uppfattning verkar socialtjänsten inte sätta flickan, ”barnets bästa”, i första 
rummet, utifrån gällande lagar. Istället verkar de arbeta främst för en återförening och därmed 
mer för familjens/föräldrarnas bästa. Något som då det gäller denna problematik inte är fören-
ligt om det är flickan man ska hjälpa. De tycks heller inte tillmäta henne någon trovärdighet 
på grund av hennes ”låga” ålder. Inte heller har socialtjänsten agerat på någon av de anmäl-
ningar som kommit från skolan eller på något annat sätt använd sig av skolkuratorns informa-
tion. Allt detta anser jag vida många av de svårigheter som denna men även andra flickor kan 
möta. Om det är okunskap om rådande lagar eller hur de bäst ska tillämpas i detta rådande 
ärendt kan bara ansvarig socialtjänst svara på, men det väcks många frågor hos mig. 
 
 
5.2.3 Ärende 2 
 

Gällande en 19 årig flicka (F). 
Kontakten med LINNA mottagningen (L) gjordes av en organisation som i sin tur agerade på 
uppdrag av socialtjänsten. Anledningen var att man ville ha hjälp med att hitta ett skyddat 
boende åt flickan (F) i fråga. 

Redan ett och ett halvt år tidigare hade F kontakt med Kvinnors Nätverk=KN. Under den-
na period flydde F hemifrån och blev placerad under ca tre månader (osäkerhet om exakt tid) i 
ett familjehem. Under hela tiden har F haft sporadisk kontakt med sin skolkurator=K som är 
den som mestadels har informerat L om F’s situation. F lever även under hotet att bli bortgift 
mot sin vilja. 

Efter sina tre månaders placering återvände F hem, för att ”pröva igen”, men blev inlåst 
och misshandlad. Enligt K mådde F psykiskt väldigt dåligt.  

 
Genom K får L veta att F inte tycker att socialtjänsten har några bra förslag eller alternativ 

att komma med som skulle kunna vara till hjälp. De gav henne bl.a. ett förslag om boende 
”mitt ute i skogen hos en ensam dam”. Då F tackade nej till detta och utifrån K’s påtryckning 
gentemot socialtjänsten om att de ska hjälpa till, vände sig socialtjänsten till en organisation, 
som arbetar med att finna skyddat boende åt kvinnor/flickor som utsätts för hedersrelaterat 
våld, och som i sin tur tog kontakt med LINNA mottagningen.  

Under den första månaden hade L endast kontakt med K och senare även med socialtjäns-
ten Däremot inte någon med F som under denna tid var inlåst hemma, situation tillät inte nå-
got direkt möte eller kontakt med F som annars är brukligt.  

Ett skyddat boende föreslogs av L men då socialtjänsten ville placera F direkt på detta 
hejdade L dem. L ville istället att socialtjänsten samt någon som F kände och litade på skulle 
komma och titta på stället och sedan förmedla detta till F och låta henne få tycka till först. K 
och socialtjänsten kom därför tillsammans på besök och bildade sig en egen uppfattning. K 
lyckades sedan prata med F och berättade om sitt första intryck och fick frågor av F som be-
svarades. Efter detta samtyckte F till det föreslagna boendet och socialtjänsten tog då direkt 
beslut om placering. Veckan efter socialtjänstens beslut flydde F för andra gången hemifrån 
och fick hjälp till det skyddande boendet.  
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F har hotats till livet liksom även andra av hennes tidigare vänner och bekanta har blivit. F 
har därför varit tvungen att bryta med alla sina tidigare vänner och bekanta och saknar helt ett 
socialt nätverk idag.  
 
 
5.2.4 Analys av ärende 2 
 

Även om det finns en del likheter med föregående fall så är skillnaderna många. Utifrån den-
na korta men specifika historia kan konstateras att: 
 

• F kommer från ett land där hederskulturen finns och utövas i enlighet med FN rappor-
terna 

• F har utsatts för hedersrelaterat förtryck och våld genom bl.a. blivit hårt kontrollerad, 
utsatts för både fysisk- (slagen) och psykisk- (kränkt, inlåst, hot om giftermål) miss-
handel 

• Tvingats att fly hemifrån vid två tillfällen 
• Blivit hotat till livet 
• Tvingats att bryta med alla tidigare kontakter 

 
Det är tydligt även här att den kroppsliga integriteten som Martha Nussbaum tar upp inte har 
varit möjlig och det är troligt att även ett par av punkterna under förmågan att ha känslor kan 
ifrågasättas. T ex är det inte troligt att hon kan uttrycka sina känslor öppet hemma eller visa 
berättigad vrede. Då flickan utsatts för hot och påtryckningar om att ingå ett, för henne oöns-
kat, äktenskap kan risken vara stor att även hennes känslomässiga utveckling genom en stän-
dig fruktan för kontroll och repressalier påverkas. Hon blev defacto hotad till livet av sin fa-
milj! 
 
Socialtjänstens roll skiljer sig en hel del i denna historia. 
Då kontakt med socialtjänst påbörjades för första gången var flickan inte fyllda 18 år. Vid det 
andra tillfället efter den första placeringen hade hon fyllt 19. F har genomgående haft ett stort 
och gott stöd i sin kurator från skolan som i sin tur har haft ett gott samarbete med socialtjäns-
ten. Detta visade sig då flickan fick ett erbjudande om boende som hon tackade nej till. Ge-
nom att kuratorn var drivande i frågan och socialtjänsten inte lät det gå prestige i ärendet led-
de det till att socialtjänsten anlitade hjälp externt, vilket verkligen var till hjälp för flickan. 
Socialtjänsten lyssnade även på L då de bromsade och först ville att de och någon som flickan 
litade på skulle komma och inspektera det påtänkta boendet först. Inte förrän efter det att F 
hade bestämt sig och lämnat besked via kuratorn agerade socialtjänsten.  

I enlighet med vad L berättade var det viktigt att socialtjänsten inte bara gick och bestäm-
de sig för det skyddade boendet utan att först ha försökt komma i kontakt med F. Enligt L är 
det ”detta dessa flickor är utsatta för och en av de saker som de vill komma undan ifrån, att 
andra bestämmer över dem”. Det blir knepigt för socialtjänsten som både ska lyssna till tjejer-
na och samtidigt i sitt arbete måste ta beslut och bestämma. Dessutom så hade denna flicka 
redan ”gjort en sväng” och ”då är de mer medvetna om vad det är som de behöver och själv 
vill”, enligt L. Många gånger upplever dessa flickor att de måste ”undervisa socialtjänsten om 
vad det är de behöver och vad som skulle vara bra för dem” men det är inte alltid de ges den-
na möjlighet av socialtjänsten 
 
Något som troligen var av stor betydelse även här var flickans ålder. 

En fråga som tidigt dök upp hos mig var hur det kom sig att socialtjänsten inte gick in di-
rekt och tog ett LVU på flickan då det tidigt kom till deras kännedom, via kuratorn att F på 
nytt blev misshandlad hemma. Här kommer de juridiska aspekterna in och även här blir det 
tydligt att åldern på flickan är av stor betydelse.  
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I enlighet med tidigare avsnitt (3.5.3) så är det bara möjligt att ta LVU enligt § 3 då det 
gäller en myndig person. Det var här uppenbart att det inte handlade om flickans beteende 
utan om att det rörde sig om ett miljöfall. Genom gällande lag var därför socialtjänsten för-
hindrad att göra ingripande i hemmet, beroende på flickans ålder. De kan först agera då flick-
an som här, rymde hemifrån. Enligt L gäller det att ”ha is i magen och gå på känsla” i många 
fall.  
 
 
5.2.5 Ärende 3 
Gällande en 18 årig flicka (F). 
F kom till Sverige när hon var 12 år efter att ha bott hos mormor i hemlandet. Under alla hen-
nes år i Sverige har hon blivit utsatt för kränkningar, bevakning, kontroll och misshandel av 
styvfadern. Hon har blivit behandlad som ett ”hembiträde” och varit som en mamma med allt 
ansvar för småsyskonen. I detta har ingått att väcka, klä, laga maten, mata, borsta tänderna på 
småsyskonen samt passa dem dagligen, F kunde bli väckt mitt i natten för att hon skulle ge 
dem vatten. Klädtvätt varje lördag och övrig matlagning har också ingått. Hon har bara fått 
vara ute då hon passade barnen, inte haft någon egen plats där hon kunnat göra läxorna ifred, 
inte kunnat ha någon egen fritidssysselsättning, varit tvungen att gå direkt hem efter skolan. 
Endast kunna vara med kamrater om hon ”anmälde” det tre dagar i förväg och blev alltid kon-
trollerad att hon varit där hon sagt. Om småsyskonen ville följa med henne fick hon välja mel-
lan att ta med dem eller stanna hemma. Hon har aldrig fått följa med på klassresor eller andra 
klassaktiviteter utanför skoltid. Efter att ha blivit utslängd hemifrån, efter ett misshandels till-
fälle, flydde F och kontaktade en kamratstödjare från sin skola som i sin tur kontaktade social-
tjänsten. Socialtjänsten tog emot erbjudandet från kamratstödjaren om att låta F bo hemma 
hos sig och hans fru, ett ungt par. Dvs. socialtjänsten använde sig av dem som ett jourhem 
utan att ha gjort en utredning av deras hem, eller ha samtalat med dem båda, ingen utbildning 
gavs till dem etc. Det var en snabb placering. Socialtjänsten anmälde dessutom fadern för 
fysisk och psykisk misshandel utan F’s vetskap och önskan. Vid denna tid hade inte F fyllt 18 
år. Rättegången blev mycket svår och traumatisk för F som blev sviken av sin mor som vitt-
nade för styvfaderns räkning och vägrade tala med F. F får inte heller längre träffa eller ha 
kontakt med syskonen som hon i det närmaste själv uppfostrat. Hon kan inte heller ha kontakt 
med släkten och med sin mormor då familjen har berättat att F har anmält dem för polisen och 
det är ett stort brott mot familjens regler/normer. Hon är således helt utstött och isolerad från 
och av sin familj och släkt.  
 
Det framkommer att F är bostadslös efter ett svartsjuke drama hos det unga paret, där hon 
först var placerad men där hon efter sin 18 årsdag istället blev inneboende då socialtjänsten 
omvandlade placeringen till ett inneboendekontrakt. Mannen meddelar att hon måste flytta 
och har en månad på sig. Hon kände sig dock inte längre trygg hos dem och stod till slut inte 
ut. Den sista månaden flyttade hon runt hos kompisar, lånar pengar av dem (trots att hon arbe-
tar), vilket innebar stora påfrestningar på kompisrelationerna.  
F börjar få svårt att ha sociala relationer och att koncentrera sig i skolan. Hon oroar sig över 
var hon ska bo natt från natt. F har även gjort två självmordsförsök under sitt boende hos det 
unga paret. 

Det är här som skolan griper in och kontaktar LINNA mottagningen för att berätta om F 
som mår dåligt, har självmordstankar och drar sig undan. Skolan är mycket orolig och inser 
att deras insatser inte räcker till för F, de förmedlar även kontakten till F. Även socialtjänsten 
kontaktas och får besked om den uppkomna situationen men kan inget göra, de har satt upp F 
i kön för ett hotellhem (tre månaders väntetid är brukligt) ingen annan hjälp erbjuds heller. 
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Efter stöd från L med kris- och processamtal samt stödinsatser som hjälp för att reda ut 
konflikten flyttar F tillbaka till det unga paret som inneboende. F är uppgiven vad det gäller 
socialtjänsten ”de kommer inte att hjälpa mig” ”det är ingen idé”, även skolan delar denna 
uppfattning då även de har pratat med socialtjänsten. 

 
Med L’s hjälp ansöker F hos socialtjänsten om bistånd för att kunna få stöd av L och att få 

ha en av personalen som kvalificerad kontaktperson. Socialtjänsten hör inte av sig trots flera 
mail och telefonsamtal utan låter det dröja länge innan L får kontakt med socialsekreteraren. 
De är positiva till kontakten med L men vill att F ska komma och prata med dem och använda 
sig av kommunens egna resurser. De hänvisar F till en psykolog som F går till ett par gånger 
utan att förstå varför de vill att hon ska göra det och till vilken nytta. Hon får även ett muntligt 
löfte om att få fortsätta att träffa L för stöd.  

L fortsätter att ha stödsamtal med F som får ett erbjudande om ett rum på hotellhemmet 
men då F tittade på rummet fick hon ångest och klaustrofobiska känslor och valde att tacka 
nej via L som igen har problem med att nå socialtjänsten Slutligen via ett telefonsamtal får L 
veta att socialtjänsten inte kan ta in insatser utifrån då de har egna insatser. Vilka, undrar F 
som inte får någon information och redan har prövat deras öppenpsykiatri. 

Skolkuratorn försöker igen ge sitt stöd och försöker påverka socialtjänsten att omvärdera 
sitt beslut. F sägs upp av det unga paret som säger att de behöver rummet till mannens syster. 
På uppmaning från L meddelar mannen socialtjänsten detta och då F vänder sig till social-
tjänsten är det bara samma rum på hotellhemmet som erbjuds, som F redan tackat nej till en 
gång. Detta blir till ett nytt trauma för F som känner sig utkastad igen. L fortsätter att ha pro-
cessamtal (konflikthantering, självkänsla och motverkning av isolation etc.) och ger ett aktivt 
stöd till F som börjar må bättre. L hjälper F att själv söka lägenhet och hon får tag på ett andra 
handskontrakt som socialtjänsten godkänner och F får hyreshjälp till bostaden men däremot 
avslag på att få ha L som stöd och kontaktperson. F har utsett L till sitt ombud och har över-
klagat beslutet och efter ännu ett avslag har det gått vidare till Länsrätten och de är i dag inne 
på sin tredje skrivelse. Varje gång socialtjänsten lämnar sitt svar meddelar de ett nytt alterna-
tiv för hjälp till F som vare sig hon eller L har hört talats om tidigare. Styvfadern har överkla-
gat domen och F står även inför att behöva möta dem alla igen och skulle behöva ett aktivt 
stöd i detta. F’s andrahandskontrakt går snart ut och då är F utan boende igen. 
 
 
5.2.6 Analys av ärende 3 
 

Liksom i de båda andra fallstudierna kan jag här konstatera följande: 
 

• F kommer från ett land där hederskulturen finns och utövas i enlighet med FN rappor-
terna 

• F har utsatts för hedersrelaterat förtryck och våld genom bl.a. blivit hårt kontrollerad, 
utsatts för både fysisk- (slagen) och psykisk- (kränkt, kritik, hån, påtvingad isolering 
från sociala kontakter och åldersanpassade aktiviteter) misshandel 

• Tvingats att fly hemifrån 
• Tvingats att bryta med familjen 
• Förbjuden att träffa småsyskonen 

 
Även här är det tydligt att Martha Nussbaums teori om den kroppsliga integriteten inte har 
varit möjlig för denna flicka och även att punkterna under förmågan att ha känslor kan ifråga-
sättas. Flickan kunde inte uttrycka sina känslor öppet hemma eller visa berättigad vrede, då 
fick hon t ex stanna hemma. Flickan kan inte ha en relation till sin mormor som hon växte upp 
hos fram till hon var tolv och som hon saknar och älskar. På vilket sätt detta har påverkat hen-
nes känslomässiga utveckling är oklart men väl att beakta är hennes två självmordsförsök!  
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Socialtjänsten gick utan F’s vetskap eller möjlighet att få ta ställning vidare och anmälde pap-
pan. Resultatet av detta, enligt L, var att F på nytt blev sviken av sin mamma, inte kan ha nå-
gon kontakt med sin mormor och att F’s tilltro och förtroende för socialtjänsten minskade. 
Socialtjänsten placerar F hos ett ungt par, som därmed är att anses som ett jour-
hem/familjehem, och som socialtjänsten inte visste något om. Dessutom händer följande, att 
då F fyller 18 år så förvandlar socialtjänsten F’s placering till ett inneboendekontrakt. 

Socialtjänsten använder sig inte av den information och de råd som skolan har att tillhan-
dahålla. De håller inte heller fast vid de muntliga löften om att F ska få behålla L som kontakt 
som de från början uppmuntrade till. De gör sig även näst intill onåbara för L när de försöker 
komma i kontakt med dem vid ett flertal tillfällen. 

 
Här lyfts ytterligare frågor upp som har att göra med åldern av dessa flickor och som visar 

sig vara avgörande för den behandling och bemötande de får av socialtjänsten.  
Det första handlar om deras beslut att placera F hos det unga paret. L uppmärksammar 

mig på att det ytterst handlar om ansvarsfrågan. För att kunna vara/bli ett jourhem/familjehem 
där man placerar, kvävs nämligen en utredning och då är det Länsstyrelsen som har tillsyns-
kontrollen. I detta fall gjordes inte någon utredning av det unga paret inte heller gavs det nå-
gon undervisning till dem. Ett inneboende kontrakt däremot är något som vem som helst kan 
tillhandahålla och det behövs inte göras någon utredning eller ges något som helst 
stöd/utbildning till dem som tillhandahåller det. Genom att omvandla det till fick därför F ta 
hela ansvaret själv som juridiskt myndig, då hon nu var 18 år och socialtjänsten kringgick sitt 
ansvar som de annars har gentemot ett jourhem. Med facit i handen blev det heller inte bra för 
F att bo hos dem. 

 
En anan sak som påverkades av flickans ålder var att socialtjänsten gick vidare och an-

mälde pappan utan F’s vetskap, något som de inte hade kunnat göra om F hade varit myndig 
vid det tillfället. Enligt L lät de inte ens F få ta ställning genom att fråga efter hennes åsikt om 
det skulle vara till hjälp eller ej för henne. 

I detta fall är det även av yttersta vikt att, som L påtalar för mig, förstå hela den bakom-
liggande problematiken och kunna ha förmågan att titta i ”backspegeln” för att ta in hela den-
na flickas liv och uppväxtförhållande. Det handlar inte bara om det uppenbara dvs en 17-årig 
tjej som är utslängd på grund av problem hemma just nu för tillfället. Det har pågått under 
flera år! Detta är en flicka som kommer från ett familjesystem där hon aldrig har varit ensam 
eller fått lov att fatta egna beslut. Hon har inte fått utvecklas som en normal tonåring och kun-
nat skaffa sig de färdigheter som en ”vanlig” 18 åring normalt skaffar sig och som gör det 
möjligt att kunna bo och klara sig själv. Hon har inte förberetts och tränats för att ta ansvar för 
sig själv på samma sätt som många andra tonåringar. Hon har dessutom redan under sitt korta 
liv varit med om flera traumatiska separationer från viktiga anknytningspersoner. Detta gör 
bla att F behöver mycket hjälp i att få ny tillit till människor. Risken är annars att hon kommer 
in i en djup kris med känsla av ensamhet, övergivenhet samt utan hopp på ett positivt liv värt 
att leva, i enlighet med L’s erfarenheter. Ett boende utan stöd skulle kunna förstärka denna 
negativa process. Då F inte längre har någon familj behöver hon hjälp att skaffa ett nytt nät-
verk. Flickor från F’s miljö behöver lära sig hur man praktiskt lever i det svenska samhället, 
hur saker fungerar, hur man skaffar sig fritidssysselsättning och skaffar sig vänner. Stödet 
behövs för att orka och klara av att leva ett eget liv. Uppbyggnaden av tillit till vuxenvärlden, 
som inte kunnat utvecklas på ett naturligt sätt. Det handlar om så mycket mer än skyddat bo-
ende och i F’s fall ett boende överhuvudtaget. 

Varför socialtjänsten inte använder sig mer av den information som skolan tillhandahåller 
eller är så svåra att nå för L har jag inte några svar på men tycket att det är värt att reflektera 
över då F dessutom har utsett L till sitt juridiskaombud (möjligt från det man är 15 år). 
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6. SAMMANFATTNING & DISKUSSION 
 

6.1 Sammanfattande analys och slutdiskussion 
 

Här följer en summering av förra kapitlet, en återkoppling till studiens syfte och frågeställ-
ningar samt mina förda diskussioner.  
 
Syftet var att:  
 

- undersöka närmare vem det är som kommer till LINNA mottagningen och varför samt 
a 

- belysa den juridiska situationen för dem som är under 15 år respektive för dem som är 
över 18 år. 

 

Frågställningarna var: 
 

• vilka är åldrarna på flickorna som LINNA mottagningen hjälper samt var kommer de 
ifrån (ursprung) och vilka problem har de? 

• på vilket sätt uppfattar personalen på LINNA mottagningen att flickor under 15 och 
över 18 kan bemötas olika av socialtjänsten? 

 
Det framkommer att av de 85 ursprungsärendena var 7% män och resterande 93% flick-
or/unga kvinnor. Avgränsningar och bortfall ledde till att totalt 23 ärenden föll bort ur under-
sökningen vilket motsvarade 27 %. Utifrån den resterande målgruppen om 62 ärenden kom 
jag fram till följande resultat.  

De åldrar som är mest förekommande är 17, 19 och 20 år. Min uppfattning är att det är då 
många lämnar skolan och därmed förlorar den självständighet de har trott sig ha. Att det också 
finns en grupp av 14 åringar kan bero på att då flickorna närmar sig tonåren utvecklas de även 
fysiskt som kvinnor, och då hårdnar kontrollen kring dem. Den slutsatsen drar jag då den i 
regel ökade kontrollen börjar när flickan får sin första menstruation vilket således även kan 
vara före 14 års ålder. Det är därför inte omöjligt att det finns många fler flickor kanske redan 
från 12 års ålder som kränks av sina familjer och bidrar till ett stort mörkertal över hur många 
flickor det egentligen är som utsätts för hedersrelaterad kontroll och t.o.m. våld. 

 
Om man undersöker vilken del av världen flickorna kommer ifrån så är det Mellanöstern- 

länderna som dominerar, främst Irak, tätt följt av Turkiet. Detta stämmer väl överens med de i 
FN -rapporterna angivna länderna med hedersproblematik. 

 
 
Att det främst är flickor från Mellanöstern och Europeiska länder är kanske inte så märk-

ligt eftersom det bland annat är från dessa länder som Sverige har haft sin invandring ifrån.  
Bland afrikanska länder med hedersrelaterat våld märks främst Eritrea. Om det är ett ut-

slag av att det hedersrelaterade våldet ökar bland denna grupp av invandrare eller om en ny 
problematik vet jag inte men jag hoppas att det uppmärksammas av samhället. Det skulle även 
kunna vara så att vi som svenskar ännu inte är lika bekanta med de afrikanska kulturerna och 
därför inte hunnit med att uppmärksamma att det hedersrelaterade förtrycket även förekom-
mer där.  
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Statistiken visar att nästan alla av dessa flickor har utsatts för misshandel, fysisk eller psykisk 
men vanligtvis av båda slaget. Enligt personalen på LINNA så är det nästan en självklarhet att 
misshandel i någon form har förekommit och de utelämnar därför ofta att skriva ner detta i 
sina ärenden uppgifter. Min egen slutsats av detta blir att om ärenderapporteringen hade varit 
komplett så skulle den med största säkerhet visa att ALLA flickorna har utsatts för någon 
form av misshandel.  

När det gäller kontrollen av hur och på vilket sätt flickorna styrs och tvingas att underkas-
ta sig sina familjer, visar mitt resultat att den är stor. Min uppfattning är att graden av kontroll 
kan variera i omfattning och utförs främst av männen i familjen. Den kan även variera något 
på grund av flickans ålder, ju äldre hon blir desto viktigare blir det att försäkra sig om hennes 
oskuld, ofta blir skolorna flickornas enda frizoner. 

Hotet om giftermål kommer när flickan börjar bli äldre och är en av anledningarna till att 
de vänder sig till mottagningen, ofta för att de känner att de inte kan eller orkar stå emot kra-
ven ensamma. De har då slutat skolan och därmed förlorat sin frizon och är mer hänvisade 
endast till familjen. Den psykiska misshandeln är vanlig i dessa fall: hot om våld, uteslutande 
från familjen eller andra repressalier om de inte gör som familjen vill. Det är även när hotet 
om giftermål kommer upp som många flickor fruktar för sitt liv då de har haft pojkvänner, 
ofta i smyg, och inte längre är oskulder.  

Igen, om uppgiftshanteringen på LINNA mottagningen hade varit fullständigare, torde or-
sakerna till kontakten med LINNA mottagningen ha blivit ännu tydligare. 
 
Då det gäller den juridiska aspekten och skillnader på flickornas bemötande med avseende på 
deras åldrar anser jag att min studie har lyft fram en del av denna problematik. 

För dem som är under 15 år tycker jag den viktigaste frågan handlar om deras trovärdighet 
och deras möjligheter att kunna göra sig hörda, då de fortfarande betraktas som ”barn”.  

Är man under 15 år har man enligt svensk lag inte någon egen talerätt men bör höras och 
hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av ålder och mognad. Detta tycker jag lämnar 
stort, kanske för stort, tolknings utrymme för socialtjänsten. 
 
Fallstudien med den 14 åriga flickan visade tydligt hur illa det kan vara för flickor under 15 
år. Med tanke på just denna flickas historia uppfattade jag att hon uppvisade en stor mognad i 
förhållande till sin ålder genom sina erfarenheter. Då borde hennes ålder, som 14 åring, inte 
vara något som socialtjänsten ska kunna dra egna fördelar av och att inte låta henne själv få 
välja. Flickan i fråga var tydlig med när och varför hon hade ljugit, något som socialtjänsten 
vände mot henne. Hennes historia till skolkuratorn borde istället ha förstärkt detta då den var i 
samklang med det hon uppgav för socialtjänsten. Även det sakliga brev hon skrev borde ha 
stärkt hennes trovärdighet inför socialtjänsten.  

Att det gått så långt att socialtjänsten är inkopplad är svårt nog och kan försätta dessa 
flickor i ohållbara situationer gentemot sina familjer. De har ju ”lämnat ut” familjen och gör 
på så sätt skammen offentlig. Det borde då vara av extra stor vikt att ge denna grupp av flick-
or tilltro oavsett om de är 13, 14 eller 15 år.  
 
Även när det gäller den grupp av flickor som är 18 år fyllda finns det slutsatser att dra utifrån 
vad som kan hända i deras möte med samhället. I de gjorda fallstudierna handlar det främst 
om ansvarsfrågan och vad som är juridiskt möjligt.  

Juridiskt gäller det när och på vilken grund man bör eller ska fatta ett beslut enligt LVU. 
Enligt lagen är det möjligt att göra detta fram till dess ungdomen fyller 18 år med undantaget 
att det även går att ta ett beslut enl. LVU enligt § 3 (beteendefall), om flickan fyllt 18 men 
ännu inte är 20 år. Denna reglering av lagen gör det många gånger omöjligt för socialtjänsten 
att gripa in då de inte har stöd i lagen och då miljöfallen är svårare att påvisa. Dessutom så 
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innebär det att flickor över 20 år inte alla gånger kan beredas hjälp då de fortfarande bor 
hemma.  
 
Fallstudie 2 var ett exempel på detta. Man visste om att flickan for illa och misshandlades 
hemma men gjorde inte något ingripande då flickan var över 18 år. Först när hon rymde hem-
ifrån kunde man agera.  

Mina slutsatser blir utifrån dagens lagrum att flickor över 18 helt enkelt inte kan få den 
hjälp de behöver. De måste istället uppvisa ett beteende så att de utgör en fara för sig själva 
såsom t ex ett eller flera självmordsförsök, rymma hemifrån, börjar med droger, hoppar ut 
från ett fönster eller liknande. Detta gäller även för dem som är under 18 år men då är den 
avgörande faktorn socialtjänstens val. 
 
Jag har även förstått att det nästan uteslutande är ”miljöfall” det handlar om (LVU § 2) och 
som utgör den verkliga anledningen till att flickorna behöver hjälp av samhället. Det är sällan 
på grund av flickans eget beteende (”beteendefallen”, LVU § 3), oavsett flickans ålder, vilket 
socialtjänsten däremot främst verkar försöka arbeta utifrån. 

Det viktiga då det gäller miljöfall är att det handlar om att se utifrån ett långsiktigt per-
spektiv. Det räcker inte att endast se till de senaste månaderna i flickornas liv utan flickans 
hela uppväxttid bör tas i beaktande. Något som jag tycker fallstudie 3 belyste vikten av. Flick-
an hade ända från det hon kom till Sverige som tolvåring behandlats kränkande och illa och 
skulle enligt mig kunna utgöra ett typfall på när det gäller LVU enligt § 2.  
 
Då det handlar om ansvarsfrågan visade fallstudie 3 även ett tydligt exempel på hur social-
tjänsten lade över hela ansvaret på flickan då hon fyllde 18 år i och med att hennes placering 
ändrades till ett inneboendekontrakt (se avsnitt 6.2.5). Till viss del handlade det kanske även 
om ekonomiska aspekter, enligt LINNA mottagningen, då det är ”billigare” att endast betala 
för hyra än att dessutom behöva göra en utredning, utbilda, ge handledning och ev annat stöd.  
 
Genom mina samtal med personalen från LINNA mottagningen har jag förstått att de anser att 
de många gånger stöter på ovilja från socialtjänsten gentemot dem själva. De hindras att vara 
företrädare för ungdomarna, och det händer att de vägras tillträde att få närvara vid möten 
trots flickans egen önskan om det. Jag tror att det är för att de många gånger anses ”försvårar” 
arbetet för socialtjänsten. Enligt mig har de större kunskaper inom området samtidigt som de 
kan gällande lagar och socialtjänstens ansvarsområde. Detta, menar jag, kan lätt leda till pre-
stigetänkande och att socialtjänsten känner sig hotade.  
 
Dessutom verkar det finnas tillfällen då socialtjänsten inte sätter den hjälpsökande flickan 
främst. I stället är det familjen och familjeperspektivet som härskar inom socialtjänsten. Soci-
altjänstens möjligheter att upptäcka och att kunna ge adekvat hjälp försvåras bl.a. av lagar, 
gamla vanor och ett visst oförstående och okunskap på området. Det samarbete som regering-
en efterlyser och som bekräftas i rapporter från länsstyrelserna måste få komma till stånd även 
i ”verkligheten” och prestige läggas åt sidan.  
 
Sammanfattningsvis tror jag inte att vi verkligen kan förstår den ”heder” som, innebär att man 
måste kontrollera, hota, misshandla och i extrema fall mörda sitt barn. Lika svårtillämpade 
tycks de svenska lagarna vara på dessa ungdomar och till viss del även för socialtjänsten. Jag 
vet att det inte är möjligt att göra anspråk på att förstå allting i en annan människas liv, det 
finns gränser för vad man kan leva sig in i. Däremot kan vi förstå vad problematiken handlar 
om och innebär för dessa flickor. Annars ökar riskerna för att vi ska få läsa om fler 
Sara/Pela/Fadime-tragedier. 
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I slutändan handlar det inte om att få sexuell frihet för flickor/kvinnor. Det finns många som 
värdesätter ärbarhet och kyskhet som ett högt ideal utan att det påtvingas dem med hot och 
våld. Det handlar i stället om flickors och kvinnors rätt till sin egen heder framför kollektivet 
och mannen. Deras rätt att välja hur de vill leva sitt liv och skapa sig egna identiteter som de 
själva kan stå för.  
 
Avslutningsvis vill jag ge ett direkt förslag till LINNA mottagningen och andra liknande or-
ganisationer: var tydliga i dokumentationsarbetet! Det behövs för att kunna påvisa flickornas 
behov och för att underlätta framtida ekonomiskt stöd av regering/länsstyrelser. Tydligheten 
skulle öka och därmed även förmågan för politikerna att förstå behovet av att ge ekonomiska 
förutsättningar så att dessa att skall kunna fortleva. För som Asma Janhagari uttryckte det att 
det är mätbarheten som är av största vikt för att kunna avgöra var stödet/pengarna bäst be-
hövs. Det är på gräsrotsnivån som detta viktiga arbete kan utföras och genomföras med den 
många gånger enorma inneboende kompetens som finns där 
(http://regeringen.se/sb/d/3209/a/35086). Det vore därför synd om politiker förbiser detta på 
grund av att det inte görs tillräckligt noggrann dokumentation.  

6.2 Förslag till framtida forskning 
 

Resultaten i denna studie har inte varit tillräckliga för att kunna generalisera i en större be-
märkelse. Det skulle därför vara intressant att gå vidare och göra liknande studier på andra 
organisationer som arbetar med att hjälpa ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld och 
förtryck. Detta för att kunna se om det skulle ge samma eller liknande resultat och utifrån re-
sultatet kunna dra ytterligare slutsatser som kan vara till hjälp för den fortgående planeringen 
av hjälp till denna grupp av ungdomar. Jag menar att det skulle kunna lyfta upp och stärka det 
arbete som utförs på gräsrotsnivå och därmed ge dessa organisationer större möjligheter att 
kunna kräva stöd och bidrag så att deras arbete kan fortgå. Som det är nu hotas tex LINNA 
mottagningen av nedläggning på grund av bristande ekonomiskt stöd. Det skulle även ge sta-
ten en möjlighet att fördela sina pengar där de gör mest nytta och på ett mer långsiktigt sätt 
kunna förbättra situationen för dem som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.  

Då det många gånger handlar om att kunna presentera vad det är för arbete som faktiskt 
görs och att förmedla detta till de styrande politikerna så kommer även frågan om dokumenta-
tionen upp. Det vill säga dokumentation bland annat i form av ärendestatistik och att organisa-
tioner borde utveckla och följa upp dessa regelbundet. Det skulle därför vara av intresse att 
undersöka flera organisationer och kartlägga hur detta görs och / eller komma med konkreta 
förslag till förbättringar. 
 
Jag skulle även tycka att det vore intressant om det gjordes fler studier utifrån juridiska fråge-
ställningar så som gällande den sekretess som gäller mellan ungdomen - socialtjänsten och 
socialtjänsten – föräldrar. Även frågan om när en utredning ska anses vara påbörjad och de 
skyldigheter socialtjänsten då har att meddela ungdomens föräldrar, om de är under 18 år, 
skulle vara viktig att belysa. Det är något som för dessa ungdomar kan försvåra och till och 
med utsätta dem för ytterligare risker eller omöjliggöra att de får den hjälp de behöver 

Tillsammans ger detta i slutändan upphov till frågor om våra lagar: hur ska lagarna se ut 
för att inte diskriminera flickor som utsätts för sk hedersproblematik? 
Eftersom det är vad lagarna gör idag, enligt mig, diskriminerar denna grupp av ungdomar.  
Även problematiken krig LVU skulle vara av intresse att belysa närmre. T ex fortsatt forsk-
ning för att kartlägga antalet miljöfall kontra beteendefall som fattas av socialtjänsten bland 
hedersrelaterade ärenden.  
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     Bilaga 1 

LINNA mottagningens ursprungsmall 
 
.............     Dnr:  
 
...................     Datum…………... 

Veckodag ………. 

Statistik     
 
 
Det gäller:...........................................   Söker via: 
__tjej....................................................   __Telefon __Besök 
__kille 
__tjej och kille 
 
 
Problemets art  Vem kontaktar mottagningen 

__Akut situation   __Ungdomen själv 
Ungdomens ålder………….  

__Upprepad misshandel  __Socialjouren; tfn……………………….. 
__Enstaka händelse med våld __Socialtjänsten; tfn:…………………….. 
__Stark kontroll av familj/släkt __Polis, tfn:……………………………….. 
__Hot om Våld  __Sjukvård; tfn:…………………………... 
__Hot om utstötning  __Skola/gymnasium; tfn………………….. 
__Andra problem  __Vän/anhörig, vem………………………. 
__Våldtäkt   __Annan, vem…………………………….. 
__Fysisk misshandel   
__Psykisk misshandel 
__Missbruk hos ungdom 
__Missbruk hos annan i fam. 
 
 
Familjeförhållanden 
Ungdomens ålder………….  
Sammanbor med familjen    Ja/Nej 
Syskon i hemmet    Ja/Nej/vet ej 
Antal.…….Ålder ……………. 
Andra familjemedlemmar i hemmet  Ja/Nej/vet ej; vem………………………………… 
Annan viktig nära relation:……………………………………………………………… 
Familjens bakgrund……………………………………………………………………… 
Stadsdel/Kommun………………………………………………………………………... 
 
 
Tidigare Kontakt med mottagningen 
__boende __besök __telefon __stödkontakt 
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Resultat av samtalet 
__Hänvisning till…………………………………….. 
__Rådgivning/upplysning 
__Stödjande insatser/handlingsplan 
 
 
Behöver ungdomen plats på boende       JA / Nej / inte ännu 
Erbjuds plats     Ja/Nej 
Avvisas på grund av __fullbelagt 
__missbruk 
__ej behov av skydd 
__annat…………………………………………………………………………………
……....…………………………………………………………………………………
……………...…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………signatur: 
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Bilaga 2 

Ursprungs material - Linnamottagningen 
 
Ärendenr. Ålder Kön Ursprung Kontakttagare 
  F=Female   
  M=Male   
     

Ärendenr. Ålder Kön Ursprung Kontakttagare 
1 20 F Kosovo Soc.tjänst 
2 28 F Bangladesh Själv via Kvinnors Nätverk 
3 17 F Marocko Systern (biologiska) 
4 17 F  Kvinnors Nätverk 
5 16 F Turkiet Skolkurator 
5 18 M Turkiet Skolkurator 
6 19 F Kosovo, Alban Soc.tjänst 
7 18 M Turkiet Skolkurator 
8 18 M Irak Kontaktperson från X-it 
9 18 F Iran Lärare 

10 14 F Kurd Soc.tjänst 
10 18 M Kurd Soc.tjänst 
11 17 F Bangladesh Socialjouren 
12 21 F  Själv via Kvinnors Nätverk 
13 17 F Sverige Polisen 
14 28 F Iran Soc.tjänst 
15 15 F  Skolsköterska 
16 16 F  Skolsköterska 
16 16 F  Skolsköterska 
17    Soc.tjänst 
18 18 F Nigeria Själv via Kvinnors Nätverk 
19  F  Röda korset 
20 16 F Somalien Gryninge AB, Göteborg 
21 22 F Syrianska, Libanon Soc.sekr 
22 15 F Egypten Ungdomskonsulent/Brottsofferstöd 
23 ? F  Kurator, samarbets proj landsting & kommun
24 17 F  Kompis 
25 18 M  Mobila teamet, Vårljus 
26 58 F  Soc.tjänst 
27 16 F Turkiet, Kurdistan Själv via Kvinnors Nätverk 
28 19 F Tunisien Polisen 
29 21 F Irak, Kurd Själv 
30 19 F Turkiet Soc.tjänst, Ungdomsenheten 
31 17 F Syrianska Skolkurator 
32 17 F Kosovo, Alban Själv via Kvinnors Nätverk 
33 19 F Syrien Stödcentrum för Unga brottsoffer 
34 17 F Irak Soc.tjänst 
35 21 F Irak Själv via Kvinnors Nätverk 
36 20 F Bangladesh Själv via Kvinnors Nätverk 
37 20 F Indien Själv via Kvinnors Nätverk 
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38 20 F Irak Själv via Kvinnors Nätverk 
 
Ärendenr. Ålder Kön Ursprung Kontakttagare 

39 17 F Irak Själv via Kvinnors Nätverk 
40 15 F Jugoslavien Själv 
40 16 F Jugoslavien Själv 
41 15 F Kosovo, Alban Soc. tjänst via Kvinnors Nätverk 
42 19 F Iran Kurator 
43 14 F Irak Soc.tjänst 
44 vuxen F Jordanien Volontär 
45 23 F Marocko Själv via Polisen i Nacka 
46 21 F Eritrea Soc.tjänst 
47 20 F Somalien Själv via Kvinnors Nätverk 
48 18 F Turkiet Själv via Kvinnors Nätverk 
49 17 F Irak Själv via Kvinnors Nätverk 
50 18 F Irak Soc.tjänst via Kvinnors Nätverk 
51 19 F Turkiet Själv via Kvinnors Nätverk 
52 24 F Turkiet Själv via Kvinnors Nätverk 
53 18 F  Soc.tjänst 
54 16 F Nigeria Soc.tjänst 
55 20 F Eritrea Själv via Kvinnors Nätverk 
55 20 F Eritrea Själv via Kvinnors Nätverk 
56 24 F Eritrea Själv 
57 19 F Etiopien Kvinnors Nätverk 
58 20 F Kurdistan Själv via soc.tjänst 
59 19 F Palestina Gryninge AB, Göteborg 
60 14 F Kuwait, Kurd Skola, kurator 
61 14 F Turkiet Skola, kurator 
62 19 F Iran Ungdomsmottagning 
63 17 F Afghanistan Soc.tjänsten Malmö 
64 21 F Kosovo Själv via kontaktperson 
65 22 F Irak, Kurd Ungdomsmottagning 
66 16 F Irak Själv via Kvinnors Nätverk 
67 19 F  Pojkvän via Kvinnors Nätverk 
68 20 F Irak Socialjouren 
69 20 M Somalia Soc.tjänst 
70 15 F Iran, Kurdistan HVB hemmet Kristallen 
71 20 F Afghanistan Kvinnojouren 
72 14 F Kuwait Soc. tjänst 
73 17 F Turkiet, syrianer Modern 
74 21 F Kosovo, Alban Soc.tjänst 
75 18 F Tunisien/Finland Själv via Kvinnors Nätverk 
76 18 F Kurd Soc.tjänst via Kvinnors Nätverk 
77 21 F Irak, Kurd Kurator på ungdomsmottagning i Kista 
78 17 F Turkiet Själv via ungdomsmottagningen 
79 20 F Turkiet, Kurd Ungdomsmottagningen via Kvinnors Nätverk
80 18 F  Själv 
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Ä.nr.  Anledning till kontakt 

1  Akut inlagd på sjukhus, Lämnat familjen 
2  Våldtagen, flykting 
3  Bevakad och misshandlad av brodern 
4  LVU:ad, På rymmen 
5  Förbjuden relation. F kan bli bortgift, beroende av fadern 
5  Förbjuden relation 
6  Kontrollerad av fam. Rädd för bortgifte. Lämnar fam. 
7  Förbjuden Kärlek (Kristen/Muslim) Mannen har våldstendenser 
8  Hotad t. livet av morfar f att han inte vill mörda mamma. 
9  Utanförskap 

10  Brottsoffer 
10  Brottsoffer 
11  Blivit utslängd pga att ha varit ute med kompisar 
12  Misshandlad av fader & släkt. Konflikt mellan LSS kontra SOL. Bor hos kompisar 
13  Förtryckt av fadern, kan ej gå hem, ej hedersrelaterat 
17  Rådgivande 
15  Förfrågan 
16  Förfrågan 
16  Förfrågan 
14  Allmän förfrågan 
18  Hemlös, Misshandlad av styvfadern, förskjuten av fam. Överklagat t länsrätt 
19  Förmedlings kontakt 
20  Behov av fam.hem.  
21  Önskar stöd t F har brutit med fam och bor i egen lägenhet 
22  Har blivit våldtagen, stark hotbild av åtalade. Önskar stöd. 
23  Information och rådgivning ang stark kontroll och hot 
24  Bråk och kontroll hemifrån, fadern dricker 
25  Rådgivande 
26  Rätt problematik men fel ålder 
27  Kontroll och hot om våld av fam. Har pojkvän 
28  Blivit hotad och misshandlad av fadern pga pojkvän. 
29  Ska gifta sig och livrädd då hon ej är oskuld 
30  Stark kontroll. Dödshot av fadern. Har pojkvän. Riskerar bortgifte 
31  Akut situation. Har pojkvän Stark kontroll av främst bröder Vill bort 
32  Lämnat hemmet pga kontroll av fader & bror. Fader bor ej hemma 
33  Kontrollerad, rymt hemifrån. Stödboende men återvänder hem 
34  Upprepad misshandel, varit LVU placerad. 
35  Stark kontroll. Bortgift 2ggr. Skild. Placerad 2ggr återvänder hem 
36  Stark kontroll av familj & släkt, hot om utstötning, psykisk misshandel 
37  Inlåst i lgh av fader, får ej ha pojkvän Självmordsförsök Bor åter hemma 
38  Ska bli bortgift, är förlovad. Misshandlad av broder. Planerar rymma 
39  Är placerad vill ej flytta hem som soc.tj vill.  
40  Är utvisad. Fam. arg för anmälning av fadern, rädd för repressalier av brodern 
40  Är utvisad. Våldtagen av fadern som är dömd. Fam. arg, rädd för repressalier av brodern
41  Kontrollerad av bröder, rädd för bortgifte. Slutar skolan som varit fristad 
42  Misshandlad både fysiskt och psykiskt. Starkt kontrollerad. Hotats 
43  Ville ha hjälp med frigörelseprocess 
44  Utvisad men har dödshot på sig 
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Ä.nr.  Anledning till kontakt 

45  Hot av fader i Frankr. & av fd make & släkt.  
46  Vill ha riskbedömning gjord. Bor i jourboende 
47  Stark kontroll, hot om utstötning, giftermål. Vill studera utomlands 
48  Stark kontroll, hot om giftermål med kusin, vågar ej säga nej 
49  Kontroll av släkt/vänner. Hot om våld. Rymt hemifrån 
50  Kontroll av släkt/vänner, upprepad misshandel, placerad i fam.hem m systern 
51  Ska giftas bort, har pojkvän, inte oskuld, rädd 
52  Anmält fader för våld, är placerad, självmordsförsök, tränar att bo själv 
53  Rådgivande samtal. Gravid med pojkvän. Utvisad. Kontroll & hot om våld av fam. 
54  Upprepad misshandel av MoP. Hot om våld & misshandel  
55  Upprepad misshandel, hot om våld, stark kontroll av fam/släkt, psykisk missh 
55  Upprepad misshandel, hot om våld, stark kontroll av fam/släkt, psykisk missh 
56  Förskjuten av föräldrar. Vägrat bli bortgift. Stöd av mormor där hon bor, självmordsförsök 
57  Kontroll av familj/släkt, Hot om utstötning, Psykisk misshandel 
58  Slagen av pojkvännen, hot om att skvallra för familj om dem båda 
59  Ska giftas bort. Vill inte, upprepad misshandel, psykisk missh, stark kontr. av fam 
60  Stark kontroll, får ej ha mobil, skolan frizon-hemma fången, fysisk & psykisk misshandel 
61  Upprepad misshandel, hot om våld, stark kontroll av fam/broder, psykisk missh 
62  Starkt kontrollerad av pappan, inget hopp om förändring 
63  Hot om bortgifte, har skyddat boende(?) 
64  Har ny identitet. Röjning av skyddad identitet 
65  Hot om våld av modern, gift enl muslimsk sed, vill ej giftas svenskt 
66  Psykisk misshandel, bor ej hemma 
67  Ska bli bortgift och är inte oskuld, rädd för upptäckt 
68  Mordhotad, bostadslös, Utfryst ur familjen 
69  Utfryst ur familjen, slagen av fadern, vill inte anpassa sig till faderns regler 
70  Hot om våld av Bror, Psykisk misshandel, LVU 
71  Misshandlad av fader & broder, rädd, tidigare missbruk av narkotika 
72  Stark kontroll av familjen 
73  Trakasserier av styvfadern, stark kontroll 
74  Stark kontroll, Frihetsberövande, psykisk & fysisk misshandel, bostadslös 
75  Mamma dricker alkohol vill att hon slutar, bråk mellan syskon 
76  Har skyddad id ska flytta fr fam.hem till eget boende, önskar stödkontakt, hot om våld  
77  Stark kontroll av familj & släkt, hot om våld, Haft sex, dödas om det kommer fram 
78  Är gravid, familjen ingen kännedom om det, är förlovad 
79  Hot om bortgifte, har pojkvän och P-piller i hemlighet (gjort 2 aborter) 
80  Får inte ha pojkvän, stark kontroll av mamman 
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Bilaga 3 

Bortfall och Avgränsningar 
 
Ärendenr. Ålder Kön Ursprung Kontakttagare 
Avgränsning: Ej hedersrelaterat  

13 17 F Sverige Polisen 
     
     
Avgränsning: M=Male   

5 18 M Turkiet Skolkurator 
7 18 M Turkiet Skolkurator 
8 18 M Irak Kontaktperson från X-it 

10 18 M Kurd Soc.tjänst 
25 18 M  Mobila teamet, Vårljus 
69 20 M Somalia Soc.tjänst 

     
     
Avgränsning: Över 25 år   

2 28 F Bangladesh Själv via Kvinnors Nätverk 
14 28 F Iran Soc.tjänst 
26 58 F  Soc.tjänst 

     
     
Bortfall: Okänd ålder   

17    Soc.tjänst 
19  F  Röda korset 
23  F  Kurator, samarbets proj landsting & kommun 
44 vuxen F Jordanien Volontär 

     
     
Bortfall: Okänt ursprung   

12 21 F  Själv via Kvinnors Nätverk 
15 15 F  Skolsköterska 
16 16 F  Skolsköterska 
16 16 F  Skolsköterska 

4 17 F  Kvinnors Nätverk 
24 17 F  Kompis 
53 18 F  Soc.tjänst 
80 18 F  Själv 
67 19 F  Pojkvän via Kvinnors Nätverk 

 

 48



 
Ärendenr.  Anledning till kontakt 
Ej hedersrelaterat 

13  Förtryckt av fadern, kan ej gå hem, ej hedersrelaterat 
   
   
M=Male   

5  Förbjuden relation 
7  Förbjuden Kärlek (Kristen/Muslim) Mannen har våldstendenser 
8  Hotad t. livet av morfar f att han inte vill mörda mamma. 

10  Brottsoffer 
25  Rådgivande 
69  Utfryst ur familjen, slagen av fadern, vill inte anpassa sig till faderns regler 

   
   
Över 25 år   

2  Våldtagen, flykting 
17  Rådgivande 
26  Rätt problematik men fel ålder 

   
   
Okänd ålder  

14  Allmän förfrågan 
19  Förmedlings kontakt 
23  Information och rådgivning ang stark kontroll och hot 
44  Utvisad men har dödshot på sig 

   
   
Okänt ursprung 

12  Misshandlad av fader & släkt. Konflikt mellan LSS kontra SOL Bor hos kompisar 
15  Förfrågan 
16  Förfrågan 
16  Förfrågan 

4  LVU:ad, På rymmen 
24  Bråk och kontroll hemifrån, fadern dricker 
53  Rådgivande samtal. Gravid med pojkvän. Utvisad. Kontroll & hot om våld av fam. 
80  Får inte ha pojkvän, stark kontroll av mamman 
67  Ska bli bortgift och är inte oskuld, rädd för upptäckt 
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Bilaga 4 
Kartläggning – utifrån ålder 
 
 

  F=Female   
Ärendenr. Ålder    Kön Ursprung Kontakttagare 

10 14      F Kurd Socialtjänsten 
43 14      F Irak Socialtjänsten 
60 14      F Kuwait, Kurd Skola, kurator 
61 14      F Turkiet Skola, kurator 
72 14      F Kuwait Socialtjänsten 

     
22 15      F Egypten Ungdomskonsulent/Brottsofferstöd 
40 15      F Jugoslavien Själv 
41 15      F Kosovo, Alban Socialtjänsten via Kvinnors Nätverk 
70 15      F Iran, Kurdistan HVB hemmet Kristallen 

     
5 16      F Turkiet Skolkurator 

20 16      F Somalien Gryninge AB, Göteborg 
27 16      F Turkiet, Kurdistan Själv via Kvinnors Nätverk 
40 16      F Jugoslavien Själv 
54 16      F Nigeria Socialtjänsten 
66 16      F Irak Själv via Kvinnors Nätverk 

     
3 17      F Marocko Systern (biologiska) 

11 17      F Bangladesh Socialjouren 
31 17      F Syrianska Skolkurator 
32 17      F Kosovo, Alban Själv via Kvinnors Nätverk 
34 17      F Irak Socialtjänsten 
39 17      F Irak Själv via Kvinnors Nätverk 
49 17      F Irak Själv via Kvinnors Nätverk 
63 17      F Afghanistan Socialtjänsten Malmö 
73 17      F Turkiet, syrianer Modern 
78 17      F Turkiet Själv via ungdomsmottagningen 

     
9 18      F Iran Lärare 

18 18      F Nigeria Själv via Kvinnors Nätverk 
48 18      F Turkiet Själv via Kvinnors Nätverk 
50 18      F Irak Socialtjänsten via Kvinnors Nätverk 
75 18      F Tunisien/Finland Själv via Kvinnors Nätverk 
76 18      F Kurd Socialtjänsten via Kvinnors Nätverk 

     
6 19      F Kosovo, Alban Socialtjänsten 

28 19      F Tunisien Polisen 
30 19      F Turkiet Socialtjänsten, Ungdomsenheten 
33 19      F Syrien Stödcentrum för Unga brottsoffer 
42 19      F Iran Kurator 
51 19      F Turkiet Själv via Kvinnors Nätverk 
57 19      F Etiopien Kvinnors Nätverk 
59 19      F Palestina Gryninge AB, Göteborg 
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62 19      F Iran Ungdomsmottagning 
     

Ärendenr. Ålder    Kön Ursprung Kontakttagare 
     

1 20      F Kosovo Socialtjänsten 
36 20      F Bangladesh Själv via Kvinnors Nätverk 
37 20      F Indien Själv via Kvinnors Nätverk 
38 20      F Irak Själv via Kvinnors Nätverk 
47 20      F Somalien Själv via Kvinnors Nätverk 
55 20      F Eritrea Själv via Kvinnors Nätverk 
55 20      F Eritrea Själv via Kvinnors Nätverk 
58 20      F Kurdistan Själv via socialtjänsten 
68 20      F Irak Socialjouren 
71 20      F Afghanistan Kvinnojouren 
79 20      F Turkiet, Kurd Ungdomsmottagningen via Kvinnors Nätverk

     
29 21      F Irak, Kurd Själv 
35 21      F Irak Själv via Kvinnors Nätverk 
46 21      F Eritrea Socialtjänsten 
64 21      F Kosovo Själv via kontaktperson 
74 21      F Kosovo, Alban Socialtjänsten 
77 21      F Irak, Kurd Kurator på ungdomsmottagning i Kista 

     
21 22      F Syrianska, Libanon Socialtjänstensekr. 
65 22      F Irak, Kurd Ungdomsmottagning 

     
45 23      F Marocko Själv via Polisen i Nacka 

     
52 24      F Turkiet Själv via Kvinnors Nätverk 
56 24      F Eritrea Själv 

 

 51



Bilaga 5 
Kartläggning – utifrån ursprung 
 
 

  F=Female   
     

Ärendenr. Ålder    Kön Ursprung Kontakttagare 
   EUROPA  

61 14      F Turkiet Skola, kurator 
5 16      F Turkiet Skolkurator 

78 17      F Turkiet Själv via ungdomsmottagningen 
48 18      F Turkiet Själv via Kvinnors Nätverk 
30 19      F Turkiet Socialtjänsten, Ungdomsenheten 
51 19      F Turkiet Själv via Kvinnors Nätverk 
52 24      F Turkiet Själv via Kvinnors Nätverk 
27 16      F Turkiet, Kurdistan Själv via Kvinnors Nätverk 
79 20      F Turkiet, Kurd Ungdomsmottagningen via Kvinnors Nätverk
73 17      F Turkiet, syrian Modern 
40 15      F Jugoslavien Själv 
40 16      F Jugoslavien Själv 

1 20      F Kosovo Socialtjänsten 
64 21      F Kosovo Själv via kontaktperson 
41 15      F Kosovo, Alban Socialtjänsten via Kvinnors Nätverk 
32 17      F Kosovo, Alban Själv via Kvinnors Nätverk 

6 19      F Kosovo, Alban Socialtjänsten 
74 21      F Kosovo, Alban Socialtjänsten 
28 19      F Tunisien Polisen 
75 18      F Tunisien/Finland Själv via Kvinnors Nätverk 

     
   MELLANÖSTERN  

60 14      F Kuwait, Kurd Skola, kurator 
72 14      F Kuwait Socialtjänsten 
33 19      F Syrien Stödcentrum för Unga brottsoffer 
31 17      F Syrien Skolkurator 
10 14      F Kurd Socialtjänsten 
76 18      F Kurd Socialtjänsten via Kvinnors Nätverk 
58 20      F Kurdistan Själv via Socialtjänsten 

9 18      F Iran Lärare 
42 19      F Iran Kurator 
62 19      F Iran Ungdomsmottagning 
70 15      F Iran, Kurdistan HVB hemmet Kristallen 
43 14      F Irak Socialtjänsten 
66 16      F Irak Själv via Kvinnors Nätverk 
34 17      F Irak Socialtjänsten 
39 17      F Irak Själv via Kvinnors Nätverk 
49 17      F Irak Själv via Kvinnors Nätverk 
50 18      F Irak Socialtjänsten via Kvinnors Nätverk 
38 20      F Irak Själv via Kvinnors Nätverk 
68 20      F Irak Socialjouren 
35 21      F Irak Själv via Kvinnors Nätverk 
77 21      F Irak, kurd Kurator på ungdomsmottagning i Kista 
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Ärendenr. Ålder    Kön Ursprung Kontakttagare 
29 21      F Irak, kurd Själv 
65 22      F Irak, kurd Ungdomsmottagning 
63 17      F Afghanistan Socialtjänsten Malmö 
71 20      F Afghanistan Kvinnojouren 
21 22      F Libanon, Syrianska Socialtjänstensekr. 
22 15      F Egypten Ungdomskonsulent/Brottsofferstöd 
59 19      F Palestina Gryninge AB, Göteborg 

     
   AFRIKA  

3 17      F Marocko Systern (biologiska) 
45 23      F Marocko Själv via Polisen i Nacka 
54 16      F Nigeria Socialtjänsten 
18 18      F Nigeria Själv via Kvinnors Nätverk 
20 16      F Somalia Gryninge AB, Göteborg 
47 20      F Somalia Själv via Kvinnors Nätverk 
55 20      F Eritrea Själv via Kvinnors Nätverk 
55 20      F Eritrea Själv via Kvinnors Nätverk 
46 21      F Eritrea Socialtjänsten 
56 24      F Eritrea Själv 
57 19      F Etiopien Kvinnors Nätverk 

     
   ASIEN  

11 17      F Bangladesh Socialjouren 
36 20      F Bangladesh Själv via Kvinnors Nätverk 
37 20      F Indien Själv via Kvinnors Nätverk 
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Bilaga 6 
Kartläggning – utifrån orsaker 
 
 

Ä.nr.  Anledning till kontakt 
1  Akut inlagd på sjukhus, Lämnat familjen 
3  Bevakad och misshandlad av brodern 
5  Förbjuden relation. F kan bli bortgift, beroende av fadern 
6  Kontrollerad av fam. Rädd för bortgifte. Lämnar fam. 
9  Utanförskap 

10  Brottsoffer 
11  Blivit utslängd pga att ha varit ute med kompisar 
18  Hemlös, Misshandlad av styvfadern, förskjuten av fam. Överklagat t länsrätt 
20  Behov av fam.hem.  
21  Önskar stöd t F har brutit med fam och bor i egen lägenhet 
22  Har blivit våldtagen, stark hotbild av åtalade. Önskar stöd. 
27  Kontroll och hot om våld av fam. Har pojkvän 
28  Blivit hotad och misshandlad av fadern pga pojkvän. 
29  Ska gifta sig och livrädd då hon ej är oskuld 
30  Stark kontroll. Dödshot av fadern. Har pojkvän. Riskerar bortgifte 
31  Akut situation Har pojkvän Stark kontroll av främst bröder Vill bort 
32  Lämnat hemmet pga. kontroll av fader & bror. Fader bor ej hemma 
33  Kontrollerad, rymt hemifrån. Stödboende men återvänder hem 
34  Upprepad misshandel varit LVU placerad.  
35  Stark kontroll. Bortgift 2ggr. Skild. Placerad 2ggr återvänder hem 
36  Stark kontroll av familj & släkt, hot om utstötning, psykisk misshandel 
37  Inlåst i lgh av fader, får ej ha pojkvän Självmordsförsök Bor åter hemma 
38  Ska bli bortgift, är förlovad. Misshandlad av broder. Planerar rymma 
39  Är placerad vill ej flytta hem som socialtjänstentj vill.  
40  Fam. arg för anmälning av fadern, rädd för repressalier av bror, utvisad 
40  Våldtagen av fadern som är dömd. Fam. arg, rädd för repressalier av bror, utvisad 
41  Kontrollerad av bröder, rädd för bortgifte. Slutar skolan som varit fristad 
42  Misshandlad både fysiskt och psykiskt. Starkt kontrollerad. Hotats 
43  Ville ha hjälp med frigörelseprocess 
45  Hot av fader i Frankr. & av fd make & släkt.  
46  Vill ha riskbedömning gjord. Bor i jourboende 
47  Stark kontroll, hot om utstötning, giftermål. Vill studera utomlands 
48  Stark kontroll, hot om giftermål med kusin vågar ej säga nej 
49  Kontroll av släkt/vänner. Hot om våld. Rymt hemifrån 
50  Kontroll av släkt/vänner, upprepad misshandel, placerad i fam.hem m systern 
51  Ska giftas bort, har pojkvän, inte oskuld, rädd 
52  Anmält fader för våld, är placerad, självmordsförsök, tränar att bo själv 
54  Upprepad misshandel av mamma och pappa. Hot om våld & misshandel  
55  Upprepad misshandel, hot om våld, stark kontroll av fam/släkt, psykisk missh 
55  Upprepad misshandel, hot om våld, stark kontroll av fam/släkt, psykisk missh 
56  Förskjuten av föräldrar. Vägrat bli bortgift. Stöd av mormor där hon bor, självmordsförsök  
57  Kontroll av familj/släkt, Hot om utstötning, Psykisk misshandel 
58  Slagen av pojkvännen, hot om att skvallra för familj om dem båda 
59  Ska giftas bort. Vill inte, upprepad misshandel, psykisk missh, stark kontr. av fam 
60  Stark kontroll, får ej ha mobil, skolan frizon-hemma fången, fysisk & psykisk misshandel 
61  Upprepad misshandel, hot om våld, stark kontroll av fam/broder, psykisk missh 
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Ä.nr.  Anledning till kontakt 
62  Starkt kontrollerad av pappan, inget hopp om förändring 
63  Hot om bortgifte, har skyddat boende(?) 
64  Har ny identitet. Röjning av skyddad identitet 
65  Hot om våld (av modern), gift enl. muslimsk sed, vill ej giftas svenskt 
66  Psykisk misshandel, bor ej hemma 
68  Mordhotad, bostadslös, Utfryst ur familjen 
70  Hot om våld av Bror, Psykisk misshandel, LVU 
71  Misshandlad av fader & broder, rädd, tidigare missbruk av narkotika 
72  Stark kontroll av familjen 
73  Trakasserier av styvfadern, stark kontroll 
74  Stark kontroll, Frihetsberövande, psykisk & fysisk misshandel, bostadslös 
75  Mamma dricker alkohol vill att hon slutar, bråk mellan syskon 
76  Har skyddad id ska flytta fr fam.hem till eget boende, önskar stödkontakt, hot om våld  
77  Stark kontroll av familj & släkt, hot om våld, Haft sex; dödas om det kommer fram 
78  Är gravid, familjen ingen kännedom om det, är förlovad 
79  Hot om bortgifte, har pojkvän och P-piller i hemlighet (gjort 2 aborter) 
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Bilaga 7 
Orsaker – utifrån sex kategorier 
 
  ORSAKER           
Ärendenr. Fysisk Missh. Psykisk Missh. Hot om giftermål Indirekta Stark kontroll Övriga 

1                I 
3      I      I          I   
5          I       
6          I        I   
9                I 

10                I 
11            I     
18      I      I         
20                I 
21            I     
22      I      I         
27        I          I   
28      I      I         
29            I     
30        I      I        I   
31              I   
32              I   
33              I   
34      I      I         
35              I   
36        I          I   
37        I          I   
38      I      I      I       
39            I     
40            I     
40      I      I        I     
41          I        I   
42      I      I          I   
43                I 
45            I     
46      I      I         
47        I      I        I   
48        I      I        I   
49        I          I   
50      I      I          I   
51          I       
52      I      I         
54      I      I         
55      I      I          I   
55      I      I          I   
56            I     
57        I          I   
58      I          I     
59      I      I      I        I   
60      I      I          I   
61      I      I          I   
62              I   
63          I       
64      I      I         
65        I      I       
66        I        I     
68        I        I     
70        I         
71      I      I         
72              I   
73        I          I   
74      I      I          I   
75                I 
76      I      I         
77        I          I   
78            I     
79          I        I   

Summa 22 35 12 12 28 6
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	      Bilaga 1 LINNA mottagningens ursprungsmall       Dnr:        Datum…………... Veckodag ………. Statistik       Det gäller:   Söker via: __tjej   __Telefon __Besök __kille __tjej och kille   Problemets art  Vem kontaktar mottagningen __Akut situation   __Ungdomen själv __Upprepad misshandel  __Socialjouren; tfn……………………….. __Enstaka händelse med våld __Socialtjänsten; tfn:…………………….. __Stark kontroll av familj/släkt __Polis, tfn:……………………………….. __Hot om Våld  __Sjukvård; tfn:…………………………... __Hot om utstötning  __Skola/gymnasium; tfn………………….. __Andra problem  __Vän/anhörig, vem………………………. __Våldtäkt   __Annan, vem…………………………….. __Fysisk misshandel   __Psykisk misshandel __Missbruk hos ungdom __Missbruk hos annan i fam.   Familjeförhållanden Ungdomens ålder………….  Ungdomens ålder………….  Sammanbor med familjen    Ja/Nej Syskon i hemmet    Ja/Nej/vet ej Antal.…….Ålder ……………. Andra familjemedlemmar i hemmet  Ja/Nej/vet ej; vem………………………………… Annan viktig nära relation:……………………………………………………………… Familjens bakgrund……………………………………………………………………… Stadsdel/Kommun………………………………………………………………………...   Tidigare Kontakt med mottagningen __boende __besök __telefon __stödkontakt    Resultat av samtalet __Hänvisning till…………………………………….. __Rådgivning/upplysning __Stödjande insatser/handlingsplan   Behöver ungdomen plats på boende       JA / Nej / inte ännu Erbjuds plats     Ja/Nej Avvisas på grund av __fullbelagt __missbruk __ej behov av skydd __annat………………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………signatur:      Bilaga 2 Ursprungs material - Linnamottagningen  Ärendenr.  Ålder  Kön  Ursprung  Kontakttagare        F=Female            M=Male                    Ärendenr.  Ålder  Kön  Ursprung  Kontakttagare    1  20  F  Kosovo  Soc.tjänst    2  28  F  Bangladesh  Själv via Kvinnors Nätverk    3  17  F  Marocko  Systern (biologiska)    4  17  F    Kvinnors Nätverk    5  16  F  Turkiet  Skolkurator    5  18  M  Turkiet  Skolkurator    6  19  F  Kosovo, Alban  Soc.tjänst    7  18  M  Turkiet  Skolkurator    8  18  M  Irak  Kontaktperson från X-it    9  18  F  Iran  Lärare    10  14  F  Kurd  Soc.tjänst    10  18  M  Kurd  Soc.tjänst    11  17  F  Bangladesh  Socialjouren    12  21  F    Själv via Kvinnors Nätverk    13  17  F  Sverige  Polisen    14  28  F  Iran  Soc.tjänst    15  15  F    Skolsköterska    16  16  F    Skolsköterska    16  16  F    Skolsköterska    17        Soc.tjänst    18  18  F  Nigeria  Själv via Kvinnors Nätverk    19    F    Röda korset    20  16  F  Somalien  Gryninge AB, Göteborg    21  22  F  Syrianska, Libanon  Soc.sekr    22  15  F  Egypten  Ungdomskonsulent/Brottsofferstöd    23  ?  F    Kurator, samarbets proj landsting & kommun    24  17  F    Kompis    25  18  M    Mobila teamet, Vårljus    26  58  F    Soc.tjänst    27  16  F  Turkiet, Kurdistan  Själv via Kvinnors Nätverk    28  19  F  Tunisien  Polisen    29  21  F  Irak, Kurd  Själv    30  19  F  Turkiet  Soc.tjänst, Ungdomsenheten    31  17  F  Syrianska  Skolkurator    32  17  F  Kosovo, Alban  Själv via Kvinnors Nätverk    33  19  F  Syrien  Stödcentrum för Unga brottsoffer    34  17  F  Irak  Soc.tjänst    35  21  F  Irak  Själv via Kvinnors Nätverk    36  20  F  Bangladesh  Själv via Kvinnors Nätverk    37  20  F  Indien  Själv via Kvinnors Nätverk    38  20  F  Irak  Själv via Kvinnors Nätverk     Ärendenr.  Ålder  Kön  Ursprung  Kontakttagare    39  17  F  Irak  Själv via Kvinnors Nätverk    40  15  F  Jugoslavien  Själv    40  16  F  Jugoslavien  Själv    41  15  F  Kosovo, Alban  Soc. tjänst via Kvinnors Nätverk    42  19  F  Iran  Kurator    43  14  F  Irak  Soc.tjänst    44  vuxen  F  Jordanien  Volontär    45  23  F  Marocko  Själv via Polisen i Nacka    46  21  F  Eritrea  Soc.tjänst    47  20  F  Somalien  Själv via Kvinnors Nätverk    48  18  F  Turkiet  Själv via Kvinnors Nätverk    49  17  F  Irak  Själv via Kvinnors Nätverk    50  18  F  Irak  Soc.tjänst via Kvinnors Nätverk    51  19  F  Turkiet  Själv via Kvinnors Nätverk    52  24  F  Turkiet  Själv via Kvinnors Nätverk    53  18  F    Soc.tjänst    54  16  F  Nigeria  Soc.tjänst    55  20  F  Eritrea  Själv via Kvinnors Nätverk    55  20  F  Eritrea  Själv via Kvinnors Nätverk    56  24  F  Eritrea  Själv    57  19  F  Etiopien  Kvinnors Nätverk    58  20  F  Kurdistan  Själv via soc.tjänst    59  19  F  Palestina  Gryninge AB, Göteborg    60  14  F  Kuwait, Kurd  Skola, kurator    61  14  F  Turkiet  Skola, kurator    62  19  F  Iran  Ungdomsmottagning    63  17  F  Afghanistan  Soc.tjänsten Malmö    64  21  F  Kosovo  Själv via kontaktperson    65  22  F  Irak, Kurd  Ungdomsmottagning    66  16  F  Irak  Själv via Kvinnors Nätverk    67  19  F    Pojkvän via Kvinnors Nätverk    68  20  F  Irak  Socialjouren    69  20  M  Somalia  Soc.tjänst    70  15  F  Iran, Kurdistan  HVB hemmet Kristallen    71  20  F  Afghanistan  Kvinnojouren    72  14  F  Kuwait  Soc. tjänst    73  17  F  Turkiet, syrianer  Modern    74  21  F  Kosovo, Alban  Soc.tjänst    75  18  F  Tunisien/Finland  Själv via Kvinnors Nätverk    76  18  F  Kurd  Soc.tjänst via Kvinnors Nätverk    77  21  F  Irak, Kurd  Kurator på ungdomsmottagning i Kista    78  17  F  Turkiet  Själv via ungdomsmottagningen    79  20  F  Turkiet, Kurd  Ungdomsmottagningen via Kvinnors Nätverk    80  18  F    Själv          Ä.nr.    Anledning till kontakt    1    Akut inlagd på sjukhus, Lämnat familjen    2    Våldtagen, flykting    3    Bevakad och misshandlad av brodern    4    LVU:ad, På rymmen    5    Förbjuden relation. F kan bli bortgift, beroende av fadern    5    Förbjuden relation    6    Kontrollerad av fam. Rädd för bortgifte. Lämnar fam.    7    Förbjuden Kärlek (Kristen/Muslim) Mannen har våldstendenser    8    Hotad t. livet av morfar f att han inte vill mörda mamma.    9    Utanförskap    10    Brottsoffer    10    Brottsoffer    11    Blivit utslängd pga att ha varit ute med kompisar    12    Misshandlad av fader & släkt. Konflikt mellan LSS kontra SOL. Bor hos kompisar    13    Förtryckt av fadern, kan ej gå hem, ej hedersrelaterat    17    Rådgivande    15    Förfrågan    16    Förfrågan    16    Förfrågan    14    Allmän förfrågan    18    Hemlös, Misshandlad av styvfadern, förskjuten av fam. Överklagat t länsrätt    19    Förmedlings kontakt    20    Behov av fam.hem.     21    Önskar stöd t F har brutit med fam och bor i egen lägenhet    22    Har blivit våldtagen, stark hotbild av åtalade. Önskar stöd.    23    Information och rådgivning ang stark kontroll och hot    24    Bråk och kontroll hemifrån, fadern dricker    25    Rådgivande    26    Rätt problematik men fel ålder    27    Kontroll och hot om våld av fam. Har pojkvän    28    Blivit hotad och misshandlad av fadern pga pojkvän.    29    Ska gifta sig och livrädd då hon ej är oskuld    30    Stark kontroll. Dödshot av fadern. Har pojkvän. Riskerar bortgifte    31    Akut situation. Har pojkvän Stark kontroll av främst bröder Vill bort    32    Lämnat hemmet pga kontroll av fader & bror. Fader bor ej hemma    33    Kontrollerad, rymt hemifrån. Stödboende men återvänder hem    34    Upprepad misshandel, varit LVU placerad.    35    Stark kontroll. Bortgift 2ggr. Skild. Placerad 2ggr återvänder hem    36    Stark kontroll av familj & släkt, hot om utstötning, psykisk misshandel    37    Inlåst i lgh av fader, får ej ha pojkvän Självmordsförsök Bor åter hemma    38    Ska bli bortgift, är förlovad. Misshandlad av broder. Planerar rymma    39    Är placerad vill ej flytta hem som soc.tj vill.     40    Är utvisad. Fam. arg för anmälning av fadern, rädd för repressalier av brodern    40    Är utvisad. Våldtagen av fadern som är dömd. Fam. arg, rädd för repressalier av brodern    41    Kontrollerad av bröder, rädd för bortgifte. Slutar skolan som varit fristad    42    Misshandlad både fysiskt och psykiskt. Starkt kontrollerad. Hotats    43    Ville ha hjälp med frigörelseprocess    44    Utvisad men har dödshot på sig      Ä.nr.    Anledning till kontakt    45    Hot av fader i Frankr. & av fd make & släkt.     46    Vill ha riskbedömning gjord. Bor i jourboende    47    Stark kontroll, hot om utstötning, giftermål. Vill studera utomlands    48    Stark kontroll, hot om giftermål med kusin, vågar ej säga nej    49    Kontroll av släkt/vänner. Hot om våld. Rymt hemifrån    50    Kontroll av släkt/vänner, upprepad misshandel, placerad i fam.hem m systern    51    Ska giftas bort, har pojkvän, inte oskuld, rädd    52    Anmält fader för våld, är placerad, självmordsförsök, tränar att bo själv    53    Rådgivande samtal. Gravid med pojkvän. Utvisad. Kontroll & hot om våld av fam.    54    Upprepad misshandel av MoP. Hot om våld & misshandel     55    Upprepad misshandel, hot om våld, stark kontroll av fam/släkt, psykisk missh    55    Upprepad misshandel, hot om våld, stark kontroll av fam/släkt, psykisk missh    56    Förskjuten av föräldrar. Vägrat bli bortgift. Stöd av mormor där hon bor, självmordsförsök     57    Kontroll av familj/släkt, Hot om utstötning, Psykisk misshandel    58    Slagen av pojkvännen, hot om att skvallra för familj om dem båda    59    Ska giftas bort. Vill inte, upprepad misshandel, psykisk missh, stark kontr. av fam    60    Stark kontroll, får ej ha mobil, skolan frizon-hemma fången, fysisk & psykisk misshandel    61    Upprepad misshandel, hot om våld, stark kontroll av fam/broder, psykisk missh    62    Starkt kontrollerad av pappan, inget hopp om förändring    63    Hot om bortgifte, har skyddat boende(?)    64    Har ny identitet. Röjning av skyddad identitet    65    Hot om våld av modern, gift enl muslimsk sed, vill ej giftas svenskt    66    Psykisk misshandel, bor ej hemma    67    Ska bli bortgift och är inte oskuld, rädd för upptäckt    68    Mordhotad, bostadslös, Utfryst ur familjen    69    Utfryst ur familjen, slagen av fadern, vill inte anpassa sig till faderns regler    70    Hot om våld av Bror, Psykisk misshandel, LVU    71    Misshandlad av fader & broder, rädd, tidigare missbruk av narkotika    72    Stark kontroll av familjen    73    Trakasserier av styvfadern, stark kontroll    74    Stark kontroll, Frihetsberövande, psykisk & fysisk misshandel, bostadslös    75    Mamma dricker alkohol vill att hon slutar, bråk mellan syskon    76    Har skyddad id ska flytta fr fam.hem till eget boende, önskar stödkontakt, hot om våld     77    Stark kontroll av familj & släkt, hot om våld, Haft sex, dödas om det kommer fram    78    Är gravid, familjen ingen kännedom om det, är förlovad    79    Hot om bortgifte, har pojkvän och P-piller i hemlighet (gjort 2 aborter)    80    Får inte ha pojkvän, stark kontroll av mamman        Bilaga 3 Bortfall och Avgränsningar  Ärendenr.  Ålder  Kön  Ursprung  Kontakttagare    Avgränsning:  Ej hedersrelaterat      13  17  F  Sverige  Polisen                            Avgränsning:  M=Male        5  18  M  Turkiet  Skolkurator    7  18  M  Turkiet  Skolkurator    8  18  M  Irak  Kontaktperson från X-it    10  18  M  Kurd  Soc.tjänst    25  18  M    Mobila teamet, Vårljus    69  20  M  Somalia  Soc.tjänst                            Avgränsning:  Över 25 år        2  28  F  Bangladesh  Själv via Kvinnors Nätverk    14  28  F  Iran  Soc.tjänst    26  58  F    Soc.tjänst                            Bortfall:  Okänd ålder        17        Soc.tjänst    19    F    Röda korset    23    F    Kurator, samarbets proj landsting & kommun    44  vuxen  F  Jordanien  Volontär                            Bortfall:  Okänt ursprung        12  21  F    Själv via Kvinnors Nätverk    15  15  F    Skolsköterska    16  16  F    Skolsköterska    16  16  F    Skolsköterska    4  17  F    Kvinnors Nätverk    24  17  F    Kompis    53  18  F    Soc.tjänst    80  18  F    Själv    67  19  F    Pojkvän via Kvinnors Nätverk       Ärendenr.    Anledning till kontakt    Ej hedersrelaterat    13    Förtryckt av fadern, kan ej gå hem, ej hedersrelaterat                    M=Male        5    Förbjuden relation    7    Förbjuden Kärlek (Kristen/Muslim) Mannen har våldstendenser    8    Hotad t. livet av morfar f att han inte vill mörda mamma.    10    Brottsoffer    25    Rådgivande    69    Utfryst ur familjen, slagen av fadern, vill inte anpassa sig till faderns regler                    Över 25 år        2    Våldtagen, flykting    17    Rådgivande    26    Rätt problematik men fel ålder                    Okänd ålder      14    Allmän förfrågan    19    Förmedlings kontakt    23    Information och rådgivning ang stark kontroll och hot    44    Utvisad men har dödshot på sig                    Okänt ursprung    12    Misshandlad av fader & släkt. Konflikt mellan LSS kontra SOL Bor hos kompisar    15    Förfrågan    16    Förfrågan    16    Förfrågan    4    LVU:ad, På rymmen    24    Bråk och kontroll hemifrån, fadern dricker    53    Rådgivande samtal. Gravid med pojkvän. Utvisad. Kontroll & hot om våld av fam.    80    Får inte ha pojkvän, stark kontroll av mamman    67    Ska bli bortgift och är inte oskuld, rädd för upptäckt        Bilaga 4 Kartläggning – utifrån ålder       F=Female        Ärendenr.  Ålder     Kön  Ursprung  Kontakttagare    10  14       F  Kurd  Socialtjänsten    43  14       F  Irak  Socialtjänsten    60  14       F  Kuwait, Kurd  Skola, kurator    61  14       F  Turkiet  Skola, kurator    72  14       F  Kuwait  Socialtjänsten                22  15       F  Egypten  Ungdomskonsulent/Brottsofferstöd    40  15       F  Jugoslavien  Själv    41  15       F  Kosovo, Alban  Socialtjänsten via Kvinnors Nätverk    70  15       F  Iran, Kurdistan  HVB hemmet Kristallen                5  16       F  Turkiet  Skolkurator    20  16       F  Somalien  Gryninge AB, Göteborg    27  16       F  Turkiet, Kurdistan  Själv via Kvinnors Nätverk    40  16       F  Jugoslavien  Själv    54  16       F  Nigeria  Socialtjänsten    66  16       F  Irak  Själv via Kvinnors Nätverk                3  17       F  Marocko  Systern (biologiska)    11  17       F  Bangladesh  Socialjouren    31  17       F  Syrianska  Skolkurator    32  17       F  Kosovo, Alban  Själv via Kvinnors Nätverk    34  17       F  Irak  Socialtjänsten    39  17       F  Irak  Själv via Kvinnors Nätverk    49  17       F  Irak  Själv via Kvinnors Nätverk    63  17       F  Afghanistan  Socialtjänsten Malmö    73  17       F  Turkiet, syrianer  Modern    78  17       F  Turkiet  Själv via ungdomsmottagningen                9  18       F  Iran  Lärare    18  18       F  Nigeria  Själv via Kvinnors Nätverk    48  18       F  Turkiet  Själv via Kvinnors Nätverk    50  18       F  Irak  Socialtjänsten via Kvinnors Nätverk    75  18       F  Tunisien/Finland  Själv via Kvinnors Nätverk    76  18       F  Kurd  Socialtjänsten via Kvinnors Nätverk                6  19       F  Kosovo, Alban  Socialtjänsten    28  19       F  Tunisien  Polisen    30  19       F  Turkiet  Socialtjänsten, Ungdomsenheten    33  19       F  Syrien  Stödcentrum för Unga brottsoffer    42  19       F  Iran  Kurator    51  19       F  Turkiet  Själv via Kvinnors Nätverk    57  19       F  Etiopien  Kvinnors Nätverk    59  19       F  Palestina  Gryninge AB, Göteborg    62  19       F  Iran  Ungdomsmottagning                Ärendenr.  Ålder     Kön  Ursprung  Kontakttagare                1  20       F  Kosovo  Socialtjänsten    36  20       F  Bangladesh  Själv via Kvinnors Nätverk    37  20       F  Indien  Själv via Kvinnors Nätverk    38  20       F  Irak  Själv via Kvinnors Nätverk    47  20       F  Somalien  Själv via Kvinnors Nätverk    55  20       F  Eritrea  Själv via Kvinnors Nätverk    55  20       F  Eritrea  Själv via Kvinnors Nätverk    58  20       F  Kurdistan  Själv via socialtjänsten    68  20       F  Irak  Socialjouren    71  20       F  Afghanistan  Kvinnojouren    79  20       F  Turkiet, Kurd  Ungdomsmottagningen via Kvinnors Nätverk                29  21       F  Irak, Kurd  Själv    35  21       F  Irak  Själv via Kvinnors Nätverk    46  21       F  Eritrea  Socialtjänsten    64  21       F  Kosovo  Själv via kontaktperson    74  21       F  Kosovo, Alban  Socialtjänsten    77  21       F  Irak, Kurd  Kurator på ungdomsmottagning i Kista                21  22       F  Syrianska, Libanon  Socialtjänstensekr.    65  22       F  Irak, Kurd  Ungdomsmottagning                45  23       F  Marocko  Själv via Polisen i Nacka                52  24       F  Turkiet  Själv via Kvinnors Nätverk    56  24       F  Eritrea  Själv      Bilaga 5 Kartläggning – utifrån ursprung       F=Female                    Ärendenr.  Ålder     Kön  Ursprung  Kontakttagare          EUROPA      61  14       F  Turkiet  Skola, kurator    5  16       F  Turkiet  Skolkurator    78  17       F  Turkiet  Själv via ungdomsmottagningen    48  18       F  Turkiet  Själv via Kvinnors Nätverk    30  19       F  Turkiet  Socialtjänsten, Ungdomsenheten    51  19       F  Turkiet  Själv via Kvinnors Nätverk    52  24       F  Turkiet  Själv via Kvinnors Nätverk    27  16       F  Turkiet, Kurdistan  Själv via Kvinnors Nätverk    79  20       F  Turkiet, Kurd  Ungdomsmottagningen via Kvinnors Nätverk    73  17       F  Turkiet, syrian  Modern    40  15       F  Jugoslavien  Själv    40  16       F  Jugoslavien  Själv    1  20       F  Kosovo  Socialtjänsten    64  21       F  Kosovo  Själv via kontaktperson    41  15       F  Kosovo, Alban  Socialtjänsten via Kvinnors Nätverk    32  17       F  Kosovo, Alban  Själv via Kvinnors Nätverk    6  19       F  Kosovo, Alban  Socialtjänsten    74  21       F  Kosovo, Alban  Socialtjänsten    28  19       F  Tunisien  Polisen    75  18       F  Tunisien/Finland  Själv via Kvinnors Nätverk                      MELLANÖSTERN      60  14       F  Kuwait, Kurd  Skola, kurator    72  14       F  Kuwait  Socialtjänsten    33  19       F  Syrien  Stödcentrum för Unga brottsoffer    31  17       F  Syrien  Skolkurator    10  14       F  Kurd  Socialtjänsten    76  18       F  Kurd  Socialtjänsten via Kvinnors Nätverk    58  20       F  Kurdistan  Själv via Socialtjänsten    9  18       F  Iran  Lärare    42  19       F  Iran  Kurator    62  19       F  Iran  Ungdomsmottagning    70  15       F  Iran, Kurdistan  HVB hemmet Kristallen    43  14       F  Irak  Socialtjänsten    66  16       F  Irak  Själv via Kvinnors Nätverk    34  17       F  Irak  Socialtjänsten    39  17       F  Irak  Själv via Kvinnors Nätverk    49  17       F  Irak  Själv via Kvinnors Nätverk    50  18       F  Irak  Socialtjänsten via Kvinnors Nätverk    38  20       F  Irak  Själv via Kvinnors Nätverk    68  20       F  Irak  Socialjouren    35  21       F  Irak  Själv via Kvinnors Nätverk    77  21       F  Irak, kurd  Kurator på ungdomsmottagning i Kista    Ärendenr.  Ålder     Kön  Ursprung  Kontakttagare    29  21       F  Irak, kurd  Själv    65  22       F  Irak, kurd  Ungdomsmottagning    63  17       F  Afghanistan  Socialtjänsten Malmö    71  20       F  Afghanistan  Kvinnojouren    21  22       F  Libanon, Syrianska  Socialtjänstensekr.    22  15       F  Egypten  Ungdomskonsulent/Brottsofferstöd    59  19       F  Palestina  Gryninge AB, Göteborg                      AFRIKA      3  17       F  Marocko  Systern (biologiska)    45  23       F  Marocko  Själv via Polisen i Nacka    54  16       F  Nigeria  Socialtjänsten    18  18       F  Nigeria  Själv via Kvinnors Nätverk    20  16       F  Somalia  Gryninge AB, Göteborg    47  20       F  Somalia  Själv via Kvinnors Nätverk    55  20       F  Eritrea  Själv via Kvinnors Nätverk    55  20       F  Eritrea  Själv via Kvinnors Nätverk    46  21       F  Eritrea  Socialtjänsten    56  24       F  Eritrea  Själv    57  19       F  Etiopien  Kvinnors Nätverk                      ASIEN      11  17       F  Bangladesh  Socialjouren    36  20       F  Bangladesh  Själv via Kvinnors Nätverk    37  20       F  Indien  Själv via Kvinnors Nätverk      Bilaga 6 Kartläggning – utifrån orsaker   Ä.nr.    Anledning till kontakt    1    Akut inlagd på sjukhus, Lämnat familjen    3    Bevakad och misshandlad av brodern    5    Förbjuden relation. F kan bli bortgift, beroende av fadern    6    Kontrollerad av fam. Rädd för bortgifte. Lämnar fam.    9    Utanförskap    10    Brottsoffer    11    Blivit utslängd pga att ha varit ute med kompisar    18    Hemlös, Misshandlad av styvfadern, förskjuten av fam. Överklagat t länsrätt    20    Behov av fam.hem.     21    Önskar stöd t F har brutit med fam och bor i egen lägenhet    22    Har blivit våldtagen, stark hotbild av åtalade. Önskar stöd.    27    Kontroll och hot om våld av fam. Har pojkvän    28    Blivit hotad och misshandlad av fadern pga pojkvän.    29    Ska gifta sig och livrädd då hon ej är oskuld    30    Stark kontroll. Dödshot av fadern. Har pojkvän. Riskerar bortgifte    31    Akut situation Har pojkvän Stark kontroll av främst bröder Vill bort    32    Lämnat hemmet pga. kontroll av fader & bror. Fader bor ej hemma    33    Kontrollerad, rymt hemifrån. Stödboende men återvänder hem    34    Upprepad misshandel varit LVU placerad.     35    Stark kontroll. Bortgift 2ggr. Skild. Placerad 2ggr återvänder hem    36    Stark kontroll av familj & släkt, hot om utstötning, psykisk misshandel    37    Inlåst i lgh av fader, får ej ha pojkvän Självmordsförsök Bor åter hemma    38    Ska bli bortgift, är förlovad. Misshandlad av broder. Planerar rymma    39    Är placerad vill ej flytta hem som socialtjänstentj vill.     40    Fam. arg för anmälning av fadern, rädd för repressalier av bror, utvisad    40    Våldtagen av fadern som är dömd. Fam. arg, rädd för repressalier av bror, utvisad    41    Kontrollerad av bröder, rädd för bortgifte. Slutar skolan som varit fristad    42    Misshandlad både fysiskt och psykiskt. Starkt kontrollerad. Hotats    43    Ville ha hjälp med frigörelseprocess    45    Hot av fader i Frankr. & av fd make & släkt.     46    Vill ha riskbedömning gjord. Bor i jourboende    47    Stark kontroll, hot om utstötning, giftermål. Vill studera utomlands    48    Stark kontroll, hot om giftermål med kusin vågar ej säga nej    49    Kontroll av släkt/vänner. Hot om våld. Rymt hemifrån    50    Kontroll av släkt/vänner, upprepad misshandel, placerad i fam.hem m systern    51    Ska giftas bort, har pojkvän, inte oskuld, rädd    52    Anmält fader för våld, är placerad, självmordsförsök, tränar att bo själv    54    Upprepad misshandel av mamma och pappa. Hot om våld & misshandel     55    Upprepad misshandel, hot om våld, stark kontroll av fam/släkt, psykisk missh    55    Upprepad misshandel, hot om våld, stark kontroll av fam/släkt, psykisk missh    56    Förskjuten av föräldrar. Vägrat bli bortgift. Stöd av mormor där hon bor, självmordsförsök     57    Kontroll av familj/släkt, Hot om utstötning, Psykisk misshandel    58    Slagen av pojkvännen, hot om att skvallra för familj om dem båda    59    Ska giftas bort. Vill inte, upprepad misshandel, psykisk missh, stark kontr. av fam    60    Stark kontroll, får ej ha mobil, skolan frizon-hemma fången, fysisk & psykisk misshandel    61    Upprepad misshandel, hot om våld, stark kontroll av fam/broder, psykisk missh    Ä.nr.    Anledning till kontakt    62    Starkt kontrollerad av pappan, inget hopp om förändring    63    Hot om bortgifte, har skyddat boende(?)    64    Har ny identitet. Röjning av skyddad identitet    65    Hot om våld (av modern), gift enl. muslimsk sed, vill ej giftas svenskt    66    Psykisk misshandel, bor ej hemma    68    Mordhotad, bostadslös, Utfryst ur familjen    70    Hot om våld av Bror, Psykisk misshandel, LVU    71    Misshandlad av fader & broder, rädd, tidigare missbruk av narkotika    72    Stark kontroll av familjen    73    Trakasserier av styvfadern, stark kontroll    74    Stark kontroll, Frihetsberövande, psykisk & fysisk misshandel, bostadslös    75    Mamma dricker alkohol vill att hon slutar, bråk mellan syskon    76    Har skyddad id ska flytta fr fam.hem till eget boende, önskar stödkontakt, hot om våld     77    Stark kontroll av familj & släkt, hot om våld, Haft sex; dödas om det kommer fram    78    Är gravid, familjen ingen kännedom om det, är förlovad    79    Hot om bortgifte, har pojkvän och P-piller i hemlighet (gjort 2 aborter)      Bilaga 7 Orsaker – utifrån sex kategorier     ORSAKER                   Ärendenr.  Fysisk Missh.  Psykisk Missh.  Hot om giftermål   Indirekta  Stark kontroll  Övriga    1                      I    3       I       I             I       5             I             6             I          I       9                      I    10                      I    11                I          18       I       I                20                      I    21                I          22       I       I                27          I             I       28       I       I                29                I          30          I       I          I       31                   I       32                   I       33                   I       34       I       I                35                   I       36          I             I       37          I             I       38       I       I       I             39                I          40                I          40       I       I          I          41             I          I       42       I       I             I       43                      I    45                I          46       I       I                47          I       I          I       48          I       I          I       49          I             I       50       I       I             I       51             I             52       I       I                54       I       I                55       I       I             I       55       I       I             I       56                I          57          I             I       58       I             I          59       I       I       I          I       60       I       I             I       61       I       I             I       62                   I       63             I             64       I       I                65          I       I             66          I          I          68          I          I          70          I                71       I       I                72                   I       73          I             I       74       I       I             I       75                      I    76       I       I                77          I             I       78                I          79             I          I       Summa  22  35  12  12  28  6      
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 



