Projekt 3
FLICKOR SOM HAR PLACERATS I SAMHÄLLSVÅRD FÖR ATT DE HAR UTSATTS
FÖR VÅLD, HOT OCH KONTROLL I SINA FAMILJER: 14 flickors uppbrottsprocess från
sina familjer och deras livsvillkor i samhällsvård
Sedan 2003 har statsmakterna satsat enorma resurser för att förebygga hedersrelaterat våld
och förtryck (HRVF). De nationella insatserna har bland annat syftat till att 1) höja
kunskapsnivån för offentliganställda och andra aktörer, som kvinnojourer, som kan tänkas
komma i kontakt med barn och unga som utsätts för HRVF och 2) erbjuda de barn och unga
som bryter upp från sina familjer på grund av HRVF ”särskilda skyddade boenden”.
Utvärderingar visar att regeringens insatser sedan 2003 har resulterat i ökad kunskap om
HRVF och att det finns platser på de särskilda skyddade boendena för målgruppen som i
princip täcker behovet. Kunskapsnivån anses emellertid fortfarande vara bristfällig och inte
heller fullt ut användbar för socialtjänsten, de anställda på de särskilda skyddade boendena
och andra professionella som praktiskt arbetar med de utsatta ungdomarna.
Få av de forskare som har skrivit om HRVF har forskat specifikt om själva företeelsen och
ytterst få har bedrivit studier där barn och unga som befinner sig i samhällsvård har kommit
till tals. Det saknas också forskning om de placerades livsvillkor på de särskilda skyddade
boendena trots att hälften av de offentliga insatserna har använts för att skapa dem.
Jag har tre huvudsyften med min forskning: 1) Att beskriva och analysera de processer och
förhållanden som lett fram till omhändertagandet utifrån flickornas egna berättelser. 2) Att
beskriva och diskutera samhällsvården med utgångspunkt i såväl de unga placerades egna
erfarenheter som utifrån de professionellas redogörelser för sitt arbete med målgruppen. 3)
Att beskriva effekterna och konsekvenserna av omhändertagandena och de professionellas
hantering av flickor som bedöms vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Jag
granskar effekterna för såväl de omhändertagna barnen och unga, som för deras familjer och
samhällsekonomin. För att kunna nå mina syften och få svar på mina frågor har jag intervjuat
cirka 20 barn och ungdomar som har varit placerade i samhällsvård på grund av att de har
bedömts vara utsatta för HRVF och ett 20-tal professionella som har arbetat med målgruppen.
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