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Sammanfattning 
Studien syftar till att, utifrån polisers arbete och förhör med misstänkta förövare av 
hedersrelaterat våld och förtryck, bidra till kunskap om förövarnas motivering och 
inställning kring brottet för att på så vis få en fördjupad förståelse för problematiken. 
Deltagande sex respondenter, varav hälften män och hälften kvinnor, har genom 
semistrukturerade intervjuer intervjuats avseende deras kunskap och bemötande av 
misstänkta förövare av hedersrelaterade brott. I resultatet av intervjuerna med 
poliserna om deras arbete framkom det att anmälningar kring hedersrelaterat våld 
och förtryck har ökat, men att anmälningsfrekvensen fortfarande är låg. 
Respondenterna beskriver en svårighet med bevissäkring för att få dessa brott till 
åtal, och majoriteten av respondenterna önskar mer utbildning inom hedersrelaterat 
våld och förtryck för att kunna få fler misstänkta förövare dömda. Vidare visar 
resultatet att förövarna sällan erkänner brottet, att de aldrig anger att brottet har skett 
i hederns namn och att de inte visar någon ånger eller skam för deras handlingar. De 
som erkänner brottet hänvisar till att handlandet är rättfärdigat då offret bestraffas på 
grund av dennes felaktiga handlingar. Studiens resultat medför en fördjupad 
förståelse för såväl hederskultur, förövare som polisens arbete, vilket kan vara 
användbart i arbetet med förövare och offer för hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
Nyckelord: Hedersrelaterat våld och förtryck, hederskultur, kollektiv, hedersmord, 
hedersbrott, polis, patriarkala strukturer, genus 
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Abstract 
The purpose of this study is to obtain increased knowledge and get a better insight 
into the complexity of problems associated with honour-related violence. Six police 
officers, half of them men and half of them women, have by means of semi-
structured interviews been asked about their knowledge and treatment of 
perpetrators suspected of honour-related crime. The outcome of these interviews 
indicates that reports concerning honour-related crimes have increased, even though 
the frequency of reports is still low. The respondents describe difficulties regarding 
evidence in order to bring these crimes into court and a majority of the respondents 
point out that there is a need for education concerning honour-related violence and 
oppression in order to make more perpetrators convicted. The outcome, however, 
indicates that the perpetrators seldom confess to a crime, and they never admit that 
the crime is honour-related or show any remorse for their actions. Those who 
confess to the crime claim that the action is justified since the victim has been 
punished as a result of her/his incorrect action. The study as a whole intends to give 
a deeper understanding of honour-related cultures, perpetrators as well as the work 
of the police, which may be useful when working with perpetrators and victims of 
honour-related violence and oppression. 

Keywords: Honour-related violence and oppression, honor culture, collective, 
honor, honor crimes, police, patriarchal structures, gender 
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Förord 
Inledningsvis vill vi ge uttryck för en varm och respektfull tacksamhet riktad mot 
respondenterna, vilkas medverkan har gjort denna studie möjlig och vars mod 
inspirerar. 
 
Vi vill även tacka Rúna Baíanstovu som väglett oss genom studiens svårigheter. 
 
[En bra polis arbetar med hjärta, hjärna och lagboken i bakfickan.] 
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Inledning 
Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar flickor och pojkar, kvinnor och män i deras 
vardag genom att de utsätts för våld, och hot om våld. Deras vardag begränsas och 
deras livsval är förutbestämda utifrån vilken roll de har i familjen och hur kollektivet 
ser på individens ansvar för att upprätthålla hedern. Kollektivet utgörs vanligtvis av 
familjen, släkten och andra närstående som delar hederskulturens värderingar och 
normer. När någon har brutit mot kollektivets hedersnormer, så förväntas det att 
familjen eller släkten skall återupprätta hedern. Det sker bland annat genom 
utfrysning, osynliggörande eller, i de extrema fallen, med hedersmord (Schlytter & 
Rexvid, 2016; Ghazinour, Hanberg & Mårald, 2007; Wikan, 2009; Meetoo & Mirza, 
2007). Hedersmord har dokumenterats i länder som Afghanistan, Bangladesh, 
Brasilien, Ecuador, Egypten, England, Iran, Irak, Indien, Israel, Italien, Jordanien, 
Libanon, Marocko, Pakistan, Palestina, Sverige, Syrien, Turkiet, USA och Uganda 
(Meetoo & Mirza, 2007; Utvecklingscentrum Göteborg, 2006). Studien kommer utgå 
från nationell och internationell forskning. Detta för att belysa problematikens 
utsträckning och det faktum att de brott som begås i Sverige även kan vara förankrade 
i andra länder, vilket påverkar polisens arbete. Landsöverskridande polisarbete likt 
fallet med Pela (1999), är en försvårande omständighet när lagar och regler skiljer sig. 
Genom att lyfta fram internationell forskning uppmärksammas dessa faktorer. Det 
faktum att tidigare forskning beskrivit att kontexter avgör brottets motivering och 
valet av förövare (se Hayes, Freilichi & Chermak, 2016). 
 
Hedersrelaterat våld och förtryck är ett fenomen som under de senaste tio åren har 
studerats och uppmärksammats i Sverige. Ett av de problem som finns i dagsläget är 
att det förekommer olika definitioner av hedersrelaterat våld och förtryck såväl 
nationellt, internationellt som hos olika samhällsorgan (Ghazinour et al, 2007; 
Socialstyrelsen, 2014; Brå, 2012). Avsaknaden av en heltäckande vedertagen 
definition antas påverka antalet brottsfall som rubriceras som hedersrelaterade. Det 
kan även vara orsak till att lagstiftningen i bland annat Sverige och USA saknar 
hedersvåld som en brottskod. Det medför att statistik avseende hedersrelaterade brott, 
såväl internationellt som nationellt, inte går att presentera (Schlytter & Rexvid, 2016; 
SOU, 2015). De få anmälningar som sker, rubriceras som patriarkalt våld då poliser 
bland annat finner det svårt att skilja mellan hedersrelaterat våld och våld i nära 
relationer. Ofullständig statistik medför resonemang om att ett mörkertal anses finnas 
(Brå, 2012; SOU, 2014; SOU, 2015). 
 
Det finns likheter mellan Sverige och andra länder, exempelvis i USA rubriceras 
hedersrelaterade brott ofta som olyckshändelser eller självmord (Hayes et al, 2016). I 
Sverige har det spekulerats vid fall där flickor begått självmord genom att hoppa från 
balkonger, de facto inte är självmord utan att flickorna sannolikt tvingats att hoppa 
från balkongerna. Tio balkongfall rapporterades under perioden 2006-2011 men inget 
av dessa ledde till åtal. Det saknas, i dessa fall, bevismaterial för att kunna fälla de 
misstänkta förövarna. Bevissäkringen försvåras genom att kollektivet skyddar den 
som har begått brottet och därför vittnar inte dess medlemmar i rätten (Kaliber, 2011; 
SOU, 2014). I samband med ett reportage med polisen avseende ”balkongflickor” 
uttalade sig polisen om att det finns en svårighet att ställa frågor. Frågor som rör 
kultur uppges kunna leda till anklagelser i förhörssituationen avseende att 
förhörsledaren är rasist. Polisen i reportaget förklarade att det påverkar valet av 
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frågor, vilket får till följd att utredningens kvalitet försämras. Han menade att poliser 
inte vill riskera sina arbeten och sin inkomstkälla, vilket rasistanklagelser kan medföra 
(Kaliber, 2011). 
 
Anklagelser om rasism är inte den enda problematiken som polismyndigheten 
kommer i kontakt med i deras arbete med hedersrelaterat våld och förtryck. De 
misstänkta förövarna får sällan en fällande dom, på grund av otillräckliga bevis. Ingen 
polis i föreliggande studie (se Brå, 2012; Güngör & Dervish, 2009) uppges ha fått ett 
medgivande under förhör från de misstänkta förövarna om att deras handlingar är 
kopplade till heder. De uttrycker inte heller någon ånger, skam eller skuld för brottet 
(jfr Güngör & Dervish, 2009; FoU, 2015). Poliserna uppfattar att de misstänkta 
förövarna använt våldet för att återställa hedern, vilket rättfärdigas genom att anklaga 
offret för att behöva disciplineras (Meetoo & Mirza, 2007). Schlytter & Rexvid 
(2016) beskriver hur förövaren ses som en hjälte av kollektivet. Vilka som i samråd, 
oavsett kön, har tagit beslut om återupprättandet av hedern genom våldshandling 
(Schlytter & Rexvid, 2016). 
 
I studien kommer termen förövare att användas. Termen förövare definieras som en 
individ som har sanktionerat, är misstänkt för, eller dömts för hedersrelaterade brott. 
Detta innefattar såväl familjemedlemmar som släkt vilka beskrivs som kollektivet 
(Ghazinour et al, 2007). Brotten innefattar frihetsberövande, tvång, äktenskapstvång, 
vilseledande, hot, ofredande, misshandel, blodshämnd, skyddande av brottsling, 
övergrepp i rättssak, mord eller mordförsök (Polisen, 2016; Rikspolisstyrelsen, 
2009).   
 
Problemformuleringen utgår ifrån kunskapsluckor inom hedersrelaterat våld vad 
beträffar förövare. I FoU (2015) framgår att det finns lite information om förövarnas 
attityder om hedersbrott. Det saknas även forskning om polisens uppfattning av 
förövarnas inställning till brott. Vidare i SOU (2015) framkom det att forskning som 
bedrivits inom hedersrelaterat våld och förtryck främst riktat in sig på unga. Den 
kvantitativa forskning som har bedrivits inom området uppfyller inte kraven på god 
kvalitét (SOU, 2014; SOU, 2015). Studien fokuserar således på att studera polisers 
upplevelse av förövarnas inställning, oavsett deras kön och ålder, utifrån att 
hedersrelaterat våld har flera dimensioner. Problemformuleringen utgår från 
ovanstående resonemang; Hur upplever poliserna arbetsprocessen och eventuella 
svårigheter med hedersrelaterat våld, från anmälan till åtal samt deras uppfattning av 
de misstänkta förövarnas inställning avseende motiven bakom våldet? Begränsade 
resurser medför att datainsamling direkt från målgruppen “förövare” inte går att 
erhålla, vilket innebär att detta har skett indirekt genom de poliser som kommer i 
kontakt med målgruppen.  
 
Socialtjänstlagen omfattar även förövarens rätt till hjälp, varför problematiken berör 
socialarbetare. Genom att socialarbetare får en djupare förståelse av de 
bakomliggande faktorerna kring våldet, kan de få en ökad förståelse för vad förövarna 
går igenom. Vilket kan ge förståelse för vad för stöd och hjälp de är i behov av som 
åligger socialtjänsten att ombesörja. Studiens grundintresse är att bidra till 
information kring förövarnas motivering och bidra till att andra myndigheter får 
förståelse för hur polismyndigheten arbetar med klientgruppen. 
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Syftet och frågeställning 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka polisers upplevelser av inställningen 
hos personer som är misstänka för hedersrelaterade brott i samband med förhör. 
Således är det främsta syftet att lyfta fram de misstänkta förövarna och 
hederskulturen. Syftet innebär även att polisens upplevelse och framställning av 
arbetsprocessen studeras. Detta för att ge en grund för processens utformning och de 
svårigheter poliser upplever i arbetet med problematiken. 
 

• Hur upplever och framställer poliserna arbetsprocessen och eventuella 
svårigheter med hedersrelaterat våld, från anmälan till åtal? 

• Hur beskriver poliserna de misstänkta förövarnas inställning till våldet? 
 
Två studieobjekt kommer att behandlas. Avsnitt ett avser att beskriva hur polisens 
upplever arbetsprocessen och eventuella svårigheter, från anmälan till 
förhörssituationen där de inhämtar information för att kunna väcka åtal. I avsnitt två 
studeras polisers beskrivning av de misstänkta förövarnas inställning och motivering 
till brotten. 

Bakgrund 
Följande avsnitt presenterar statistik och utbredning av hedersrelaterat våld samt en 
beskrivning av brottets art. Vidare följer en beskrivning av de faktorer som medverkar 
i hederskulturens konstruktion såsom kön, roll och ålder samt rykte och 
transnationella gemenskaper. Brottets straffskala presenteras, såväl internationellt som 
nationellt. Slutligen presenteras polisens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck. 

Hedersrelaterat våld och förtryck 

Statistik och definition 
Enligt FN beräknas att ca 5000 individer varje år runt om i världen blir mördade, på 
grund av hedersrelaterat våld. Det diskuteras dock om denna beräkning är en 
underskattning av antalet mord, bland annat utifrån att morden rubriceras som 
självmord eller olyckshändelser (Hayes et al, 2016; SOU, 2014; SOU, 2015). I 
Sverige beräknade Regeringen (2007) att under år 2004 var ca 2000 flickor och 
kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck (Regeringen 2007). Antalet mord 
med motivet heder beräknades vara två-fem individer varje år (SOU, 2015). 
 
Det finns internationella överenskommelser om vilka faktorer som ingår i begreppet 
hedersrelaterat våld. Faktorerna består av psykiskt, socialt, sexuellt och fysiskt våld, 
ryktesspridning, hederstänkande och att kollektivet, oavsett kön, sanktionerar våldet 
(Utvecklingscentrum Göteborg, 2006; Hayes et al, 2016). Rikspolisstyrelsen (2009) 
definierar hedersrelaterade brott som grundade i patriarkala kulturella föreställningar 
där männen använder sin maktposition för att kontrollera familj och kvinnor (se 
Rikspolisstyrelsen, 2009; Polisen, 2016; SOU, 2014; Utvecklingscentrum Göteborg, 
2006). Brottet är en fientlig handling av flera förövare, huvudsakligen riktad mot 
flickor eller pojkar, respektive kvinnor och män i åldrarna 15-25 som av förövarna 
anses har vanärat kollektivet. Brottet startar med ett rykte om att offret inte följer 
kollektivets regler, exempelvis angående sexualitet, och därmed har kollektivets heder 
vanärats. Brottet sker i syfte att upprätthålla eller återställa familjens heder 
(Rikspolisstyrelsen, 2009). Kollektivet anser att våldet är legitimt för att bevara eller 
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återupprätta hedern och därmed kollektivets anseende (Utvecklingscentrum Göteborg, 
2006; Hayes et al, 2016). Därför stödjer de förövaren. De sanktionerar brottet och 
kommer i samråd med varandra överens om vem som kommer att utföra handlingen 
och vem som därmed framträder som förövare. 

Hederskultur 
Heder inom kollektivistiskt strukturerade kulturer anses vara viktig till skillnad från 
hur det är i en individualistisk kultur. Detta då hedern får sitt värde i interaktion med 
andra (Wikan, 2009). Mayeda & Vijaykumar (2016) anger ett antal faktorer som 
medverkar i hedersrelaterat våld, vilka presenteras nedan. Hedersrelaterat våld 
kopplas till kulturer som värderar släktbaserad kollektivism framför individualism. 
Individen är en del av kollektivet där alla i kollektivet tar hand om allas 
grundläggande behov av exempelvis hjälp i vardagen. Ett exempel är att de yngre tar 
hand om de äldre i hemmet istället för att de ska bo på ålderdomshem, vilket är 
vanligt i en individualistisk kultur. I kollektivistisk kultur är alla inom släkten en del 
av familjen. Begrepp som, farbror, moster och kusin, används oavsett släktband. I en 
individualistisk kultur används begrepp som syssling, tremänning eller kusinbarn, 
vilka beskrivs som avlägsen släkt. Då släkten är en del av familjen så kan de 
involveras i enskilda familjers problematik. Exempelvis kan en familj vars dotter inte 
följt kulturens regler, anses ha vanärat kollektivet. Syftet med hedersrelaterat våld och 
förtryck är således att undvika att skada eller att återupprätta hedern, och därmed 
kollektivets anseende. Anseendet utgörs av mannens heder och kvinnans skam, som 
grundläggande faktorer i hederskulturen (Mayeda & Vijaykumar, 2016). En kvinna 
som handlar emot mannens maskulinitet för skam över mannens heder och vanärar 
kollektivets anseende. Våldet mot henne rättfärdigas således (Meetoo & Mirza, 2007). 
 
Det är mannens ansvar att upprätthålla kvinnans rykte, och således sitt eget, 
kollektivets rykte och status som en hedersam man (Schlytter & Rexvid, 2016; 
Utvecklingscentrum Göteborg, 2006). Kvinnornas del av våldet utmärks bland annat 
av att deras skvaller upprätthåller social kontroll och patriarkala normer. Rykten kan 
spridas till andra delar av kollektivet och exempelvis nå släktingar i andra länder, ifall 
offret har ett annat ursprung (Mayeda & Vijaykumar, 2016). Hederskultur kan förstås 
som en struktur, likt ett rättssystem. I “rättssystemet” finns en hierarki där en person 
utses som förväntas återställa hedern. Kollektivet sanktionerar gemensamt hur hedern 
ska återställas, i proportion till den skada som det medfört på hedern 
(Utvecklingscentrum Göteborg, 2006). Det är i första hand männen i den primära 
familjen, det vill säga bror eller far, som ska återställa kollektivets heder om kvinnan i 
familjen inte har lyckats upprätthålla den. Pojkar och män bestämmer över 
flickor/kvinnor, medan äldre män bestämmer över pojkar och yngre män. Pojkar 
hamnar således i en maktsituation, men även i en vanmaktssituation. De kan betraktas 
som både förövare och offer för ett upprätthållande av en hederskultur. Fäder i en 
familj kan bli offer för hederskulturen genom att vara den som måste återupprätta 
hedern. En far kanske inte känner skam för sitt barns handlande, men kan hamna i en 
situation där han tvingas att återupprätta hedern. Om mannen inte straffar barnet har 
han fört skam över kollektivet, och kan därmed bli utfryst (Schlytter & Rexvid, 2016; 
Güngör & Dervish, 2009). 

Brottets straffskala internationellt och nationellt 
Hedersbrott bedöms efter en straffskala som ser olika ut beroende på ländernas 
lagstiftning. Detta kan avgöra vem som tar på sig rollen som förövare oavsett om 
handlingen begåtts av individen eller inte. Utrikesdepartementet (2011) beskriver att 
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Iraks rättssystem avseende straffskalan för hedersrelaterat brott är strukturerat som en 
hierarkisk ordning. Det är i första hand fadern som ska begå brottet om denne finns 
vid liv, om inte är det bröderna till offret som ska begå brottet. Om offret varken har 
sina bröder eller sin far vid liv, så är det farbröderna som ska återställa hedern. Om 
hedersmordet sker utifrån den angivna hierarkiska ordningen tilldöms förövarna ett 
fängelsestraff med sex månader, eller tolv månader om offret var gravid 
(Utrikesdepartementet, 2011). Breen Atroshi, Pela Atroshis (1999) syster, berättar i 
P3-dokumentär (2011) att straffskalan blir högre om brottet begås av annan anhörig 
medan männen i den primära familjen fortfarande lever. Enligt Breen medförde denna 
hierarki att Pelas far angav sig som mördaren och fick avtjäna ett sex månaders straff i 
Kurdiska Irak, medan Breen vittnade om att det var farbröderna som begick 
hedersmordet. Farbröderna fick således livstids fängelse i Sverige (Sveriges Radio, 
2011). 
 
Straffskalan i Sverige innebär att barn under 18 år får ett kortare straff för brott (se lag 
[1964:167] med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare). På grund av detta 
finns det fall, bland annat mordet på Sara Abed Ali (1996), där de dömda förövarna 
var under 18 år då mordet begicks. Avseende mordet på Abbas Rezai (2005) dömdes 
fästmöns bror för att ha begått mordet när han var under 18 år, men vid avtjänat straff 
pekade han ut föräldrarna som förövare. Det finns således en koppling till att de som 
döms enligt en lägre straffskala har begått brottet eller angett sig som förövare 
(Schlytter & Rexvid, 2016; Wikan, 2009). 

Polismyndighetens arbete med hedersbrottets komplexitet 
Polismyndigheten har svårigheter i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck. En 
anledning är att brottet är likt patriarkalt våld och att poliser inte vågar benämna 
problematiken som kulturbundet, av rädsla för att bli kallade rasister (Kaliber, 2011). 
Därmed undviks frågor i förhöret som kan vara avgörande för bevissäkringen. Denna 
brister även i att det sällan finns ett vittnesmål i hedersrelaterade brott (Brå, 2012; 
Güngör & Dervish, 2009; Utvecklingscentrum Göteborg, 2006). Det förekommer att 
delar av kollektivet som är bosatta utanför Sverige är involverade i sanktionering av 
brottet. Detta medför ytterligare en svårighet för polisen i deras arbete då Sveriges 
lagar inte har sin motsvarighet i dessa länder. Det påverkar även riskbedömningen av 
offrets situation, i samband med en polisanmälan, då det inte går att bedöma hur stor 
risken är för att offret ska utsättas för hot eller våld då de misstänkta förövarna inte 
befinner sig i samma land som offret (Brå, 2012). 
 
Brå (2012) beskriver polisens arbetsprocess vilken kommer att redovisas nedan. En 
polisanmälan kan inkomma från brottsoffret, någon annan eller upprättas av polisen 
vid misstanke om brott. Polisanmälan åtföljs av en förundersökning som inleds 
snarast då polisen har en skyldighet att utreda brott. Förundersökningen ligger sedan 
till grund för åtal, rättegång och dom och består av två delar. Den första delen 
omfattar utredningen av den misstänkta förövaren och den andra avser att samla bevis 
för att kunna väcka åtal. Brist på bevis, eller en oidentifierad gärningsman, medför att 
förundersökningen läggs ned. I förundersökningen förhörs den misstänkta förövaren 
och brottsoffret samt eventuella vittnen, för att ge stöd till bevismaterialet. Anhöriga 
är inte skyldiga att vittna i rättegången men har en skyldighet att delta i polisförhör. I 
förhör lägger polisen tyngdpunkten vid detaljfrågor om våldet framför frågor om 
faktorer som ingår i hedersrelaterat våld och förtryck; kontroll, hur offret lever, 
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restriktioner, kollektivets inställning, kritik av livsval från släkten och offrets 
beskrivning av situationen (Brå, 2012; Utvecklingscentrum Göteborg, 2006). 
 
Polisen har rätt att gripa en misstänkt förövare, i avvaktan på häktning. Det sker när 
polisen inte kan invänta beslut från åklagaren, exempelvis då polisen misstänker att 
den misstänkta förövaren kommer att begå fler brott, påverka brottsoffer eller vittnen, 
eller försvåra utredningen genom att hålla sig undan från förhör och/eller rättegång, 
eller vid risk för övergrepp i rättssak. Skäl för restriktioner kan vara om risk för 
försvårande av utredningen föreligger, exempelvis att göra sig av bevis eller hålla sig 
gömd (Brå, 2012). 

Tidigare forskning 
Vid genomgång av tidigare forskning valdes material ut som ansågs vara av relevans 
för studien och dess frågeställningar om polisens arbete, misstänkta förövare och 
hederskontexten. Tidigare forskning presenteras för att få en nationell och 
internationell bild av vilka förövarna är, inställningen samt motiveringen bakom 
våldet. Detta för att stärka och jämföra forskningen med polisernas upplevelser. 
Tidigare forskning inom polisiära arbetsområdet kan å ena sida bekräfta 
respondenternas utsagor och å andra sidan kan olikheter framträda.  
 
Inledningsvis behandlas hedersrelaterad brottslighet på nationell och internationell 
nivå (se bilaga 3 för presentation av studierna). Vidare följer av en beskrivning av 
forskning om gärningsmannaprofilen och motiveringen till våldet, vilket sedan 
kopplas till hedersrelaterade brottsfall i Sverige vilka inte benämns som 
hedersrelaterade i rätten. Sedan behandlas förövarnas inställning till våldet och deras 
eventuella känslor av skuld/skam för att slutligen beskriva polisens arbete med 
anmälningar och förhör samt hur tolkens arbete kan påverka utredningen. 

Relations- och brottsmotiv enligt nationell och internationella studier  
Motivet och förövaren varierar beroende på kontexten. Detta framgår av Hayes et al 
(2016) studie vid jämförelse mellan USA och Jordanien. Vilken kan jämföras med 
Ghazinour et al (2007) studie om Sverige, som skiljer sig från USA och Jordanien. I 
USA var förövaren vanligtvis en partner, pappa eller mamma. Även externa 
familjemedlemmar kan förekomma, men inte i samma utsträckning. Det 
bakomliggande motivet i USA var att offret begärt skilsmässa eller anpassat sig till 
västerländsk kultur. I Jordanien var det vanligast att familjemedlemmarna, främst 
bröderna, begår brottet utifrån att offret har fört skam över familjen (Hayes et al, 
2016). I Sverige var det en blandning av de två olika kontexterna då det är fäder och 
bröder som begår brotten. Motiveringen, vilket är skillnaden mellan nationell och 
internationell forskning, var i Sverige att förövarna markerar för de yngre 
familjemedlemmarna vilka ramar de skall anpassa sig till (Ghazinour et al, 2007). En 
aspekt som skiljer studierna åt är att Ghazinour (2007) även berört män som har 
utsatts. Män som offer har antingen haft, eller misstänkts ha, en relation med en 
kvinna som tillhör en familj med hederstänkande (Ghazinour et al, 2007). 

Rättsfall, brottskod och brottsrubricering  
I många länder, bland annat i Sverige och USA, saknas en brottskod för 
hedersrelaterat våld och förtryck vilket kan vara en bidragande orsak till att det är 
statistiskt svårt att se hur många som är förövare. En annan bidragande orsak kan vara 
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det som Schlytter, Ghadimi, Högdin, Rexvid, Backlund (2009) fann i deras 
undersökning, att hedersrelaterade brottsfall sällan rubriceras som det och att en 
anledning till detta kan vara att en specifik brottskod saknas. Tingsrätten och 
Hovrätten valde att inte benämna morden på Pela, Fadime, Mayram, Sara, Jian och 
Abbas som hedersmord. Det överensstämmer med vad som framkom i den svenska 
studien av Ghazinour et al (2007) att det i åklagarens beskrivning av brottsmotiv 
endast i vissa fall gjordes explicita kopplingar till heder, vilket sågs som en 
försvårande omständighet. Ghazinour (2007) granskade dock andra fall i vilka det 
gick att utläsa av domskälen eller straffets omfattning och påföljden att hedersmotiv 
förelåg (Ghazinour et al, 2007). Vad gäller mordet på Mustafa var det socialtjänsten 
som påpekade att mordet var hedersrelaterat men det nämndes inte i rätten (Schlytter 
et al, 2009; NCK, 2010; SOU, 2015:55). I Hayes et al (2016) studie framkom 
svårigheter att finna rättsfall då en brottskod saknas i USA och hedersrelaterade brott 
rubriceras som olyckshändelser, mord, eller självmord och inte benämndes som 
hedersrelaterade (Hayes et al, 2016). Det framkommer att även i Sverige spekuleras 
det i vissa ärenden som rubricerats som självmord om det i själva verket skulle kunna 
vara hedersmord (Utvecklingscentrum Göteborg, 2006; FoU, 2015). 

Förövarnas inställning till våldet och konträra emotionella krav  
I det svenska samhället finns föreställningar om att förövare måste känna ånger 
(skam/skuld) för brottet de begått för att i någon mening kunna försonas med sig 
själva och samhället. Ghazinour et al (2007) beskriver i sin studie att det exempelvis 
finns påverkansprogram för de män som har utsatt kollektivets kvinnliga medlemmar 
för misshandel. Om den manliga förövaren genomgår programmet så får han ett 
kortare fängelsestraff (Ghazinour et al, 2007). Ghazinour et al (2007) beskriver att om 
förövaren väljer att delta i ett påverkansprogram så anses denne vilja förändras vilket 
vore ett tecken på skam och ånger av brottet. Detta går emot grunden till 
hedersrelaterat våld vars faktorer är skam och heder, där offret fört skam över 
kollektivet och brottet ses som återupprättande av hedern (Utvecklingscentrum 
Göteborg, 2006; Brå, 2012, NCK, 2010; Hayes et al, 2016). Påverkansprogrammets 
inriktning är att förövarna är män, inte kvinnor, vilket är i strid med vad Brå (2012) 
lyfter fram, att kvinnor är upprätthållare av en hederskultur. 
 
Ghazinour et al (2007) drar slutsatsen att förövarnas attityder kan beskrivas som 
inlärda genom uppfostran eller erfarenheter likt normer och värderingar där moraliskt 
handlande således blir en produkt av dessa. Attityden till hedersrelaterade brott, där 
brottet kan ses som ett rättfärdigande av handlingen i sig, betraktas inte som något 
konstant utan som föränderlig (Ghazinour et al, 2007). FoU (2015) menar att det finns 
för lite kunskap om förövares attityder, känslor, drivkrafter och motiv till att begå den 
brottsliga handlingen och därmed saknas påverkansprogram riktade till den specifika 
målgruppen. 

Flera förövare i hederskontexten 
I det svenska och norska rättssystemet har det inte ägnats tid åt att hantera 
kollektivistiska brott, utan fokuserar mer på att fälla en förövare (Güngör & Dervish, 
2009; Ghazinour & Wikström, 2010; Wikan, 2004). I Brå (2012) 
framkom  svårigheter i arbetet med rättsprocessen med anledningen av att det inte 
förekommer att fler individer är involverade i brottet i den upprättade anmälan. En 
anledning till detta kan vara anmälan har gjorts tidigare, skett utomlands eller 
preskriberats. I vissa utredningar förekommer inte någon anledning till varför vissa 
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händelser med flera misstänkta individer inte blivit polisanmälda, trots att kvinnan 
uppgivit att flera deltagit i brottet (Brå, 2012). Det förekommer i vissa utredningar att 
det saknas tydlig struktur för vem eller vilka som har utsatt brottsoffret för våld samt 
hur våldet och förtrycket utspelar sig (Brå, 2012). Vidare framkom att 
polisutbildningen brister vad gäller kunskap om hederskontext, då anmälningar endast 
berör en förövare trots att brottet är kollektivt (Brå, 2012). 

Mångtydig definition av hedersvåld och dess inverkan på polisarbetet  
Polisen utgår ifrån Rikspolisstyrelsens (2009) definition av hedersrelaterat våld men i 
Brå (2012) svarar poliserna i studien att de saknar en definition av hedersrelaterat våld 
(Brå, 2012). En orsak till detta kan vara att hedersbegreppet inte har någon 
allmängiltig eller vetenskaplig definition. I NCK-rapporten (2010) beskrivs att flera 
forskare försökt att skapa förståelse för fenomenet genom att undersöka de viktigaste 
karaktäristiska delarna, för att kunna skapa analyserbarhet kring problematiken. 
Frånvaron av en enhetlig definition kan vara en bidragande faktor till att manualer 
saknas vid arbete med hedersbrott (NCK, 2010). Det framgår av Brå (2012) att 
polisen i viss utsträckning inte har rutiner eller manualer om hur hedersrelaterat våld 
och förtryck skall hanteras, utöver ett metodstöd och riskbedömningsinstrumentet - 
Patriark. Brå (2012) intervjuade poliser som använder sig av Patriark som strukturerad 
manual vid riskbedömningar av hedersrelaterat våld och förtryck. Poliserna i Brås 
(2012) studie beskriver hur intervjuguiden kan vara verksam för att fånga de olika 
delarna i utredningen så att detaljer inte missas men att det krävs mer för att kunna 
hantera hedersrelaterade ärenden. Patriark har fem avsnitt där riskfaktorer, 
risksituationer, riskhantering, beskrivning av ärendet och dess kontext samt 
slutsatser behandlas (Brå, 2012).  
 
Poliser som arbetar med hedersrelaterade brott ska enligt Rikspolisstyrelsens (2009) 
policy besitta omfattande kunskap inom området vilket även SOU (2015) nämner att 
relevant kunskap bör ingå i grundutbildningen (SOU, 2015:55). Intervjupersonerna i 
studien anser att erfarenhet, personligt engagemang och kunskap om 
problematiken är av vikt. Även Ghazinour et al (2007) belyser hur makt, i egenskap 
av rollen som polis, påverkar interaktionen med den misstänkte förövaren och övriga 
vittnen (Ghazinour et al, 2007). Utvecklingscentrum Göteborg (2006) beskriver att det 
sällan finns vittnen inom familjen, vilket även Brå (2012) belyser, och att vittnen ofta 
antingen ljuger eller är ovilliga att berätta vad som har hänt. 

Tolkarnas påverkan i polisiära angelägenheter  
Vid förhören är tolkar ett vanligt förekommande där tolken ska förhålla sig neutralt 
och omfattas av sekretesslagstiftningen (FoU, 2015). Utvecklingscentrum Göteborg 
(2006) betonar att i förhör med manliga misstänkta förövare, särskilt om denne är 
äldre, så bör även förhörsledaren vara en man. Orsak till detta är att den misstänkte 
sällan har förtroende för en kvinnlig förhörsledare. Förhöret påverkas även av tolkar 
som är en tredje part i förhörssituationen. Utvecklingscentrum Göteborg (2006) 
beskriver vikten av att vara selektiv när det kommer till valet av tolkar, bland annat 
genom att välja en tolk som inte tillhör samma etniska folkgrupp som individen som 
är under förhör. Det har förekommit att tolkar har spridit uppgifter till den etniska 
gruppen, vilket medför att vissa individer inte vill ha tolk för rädsla för att detta ska 
hända dem. Tolkar kan även ha privata hedersvärderingar som kan påverka deras 
professionella förhållningssätt. Detta framgår utifrån att tolkningar har blivit felaktigt 
översatta eller uteblivit.  
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Metod 
Följande avsnitt presenterar valet av metod utifrån studiens syfte och frågeställning. 
Sedermera presenteras studiens vetenskapsteoretiska ansats. Detta följs sedan av en 
presentation av litteratursökningen som ligger till grund för studiens bakgrund och 
tidigare forskning. Härefter beskrivs urvalet av respondenter. Vidare presenteras 
konstruktionen av intervjuguiden utifrån dess teman som sedan följs av genomförande 
av intervjuerna. Därefter presenteras de etiska forskningskraven samt hur dessa 
beaktats i arbetet. Sedan skildras databearbetningen och dess praktiska utförande. 
Avsnittet avslutas med en diskussion kring validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
och studiens kvalité. 

Val av metod 
Uppsatsens syfte och frågeställning har varit avgörande för valet av metod som utgår 
från hermeneutiken då individers upplevelser och verklighetsuppfattning blir grunden 
för empirin, vilken studeras genom kvalitativa intervjuer (Fejes & Thornberg, 2009).  
 
För att besvara frågeställningen har semistrukturerade intervjuer, med intervjuguide 
och teman, använts för att låta intervjupersonerna tala fritt kring deras erfarenheter 
(Kvale, 1997). Metodvalet har bland annat medfört överväganden avseende 
intervjuguidens utformning i form av de teman som har ingått i intervjuguiden, vilka 
har varit (1) inledning, (2) utmaningar, utvecklingsbehov och framgångar inom 
polisyrket (3) misstänkt förövare, motivering och attityder kring brottet och aktuella 
utmaningar, problemställningar och önskemål samt (4) avslutning. 
 
Andra överväganden är urvalsmetod och urvalskriterier samt intervjuplats. Alla 
respondenter intervjuades på deras arbetsplats för att de skulle ges möjlighet att 
befinna sig i en trygg miljö. Vidare har de etiska aspekterna beaktats i samtliga delar 
av arbetet. 

Vetenskapsteoretisk ansats 
Studien är inspirerad av hermeneutiken, som utgår från individens upplevelse och 
dennes verklighetsuppfattning. Hermeneutikens grund återfinns i studiens syfte och 
frågeställning då de behandlar polisens upplevelse avseende arbetet med misstänkta 
förövare av hedersrelaterat våld. Studiens teoretiska utgångspunkt är kopplad till 
individens subjektiva upplevelse och beaktar hur individen tolkar meningsfulla 
fenomen, likt hermeneutiken (Gilje & Grimen, 2007).  
 
Mänskliga aktiviteter, och resultaten av dessa, är det som skapar mening för 
människan. Meningsfulla aktiviteter kan vara regler avseende bestraffning om en 
individ gått emot kollektivet. I vissa situationer kan en människa sakna förståelse för 
ett visst fenomen och behöver då använda sig av metodologiska angreppssätt för att 
tolka fenomenets mening. Exempel på detta kan vara kulturella och sociala fenomen 
som en människa saknar förståelse för (Gilje & Grimen, 2007). Teorier kommer 
således användas för att tolka den mening som poliserna uttrycker. I denna studie har 
poliser på ett dialektiskt sätt framställt det empiriska materialet (Fejes & Thornberg, 
2015).   

Litteratursökning 
Vid litteratursökningen användes databaserna “Summon”, “Social Service Abstracts” 
och “Google”. Google användes för att söka liknande uppsatser i syfte att inspireras 
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av deras referenslistor. Sökningen och genomgången av referenslistor resulterade inte 
i någon nyfunnen information utan sökningen ansågs vara mättad.  
 
Systematiseringen av litteraturen utgår från riktlinjerna i Booth et al (2012). 
Inklusionskriterierna bestod av studiepopulationen kvinnor och män som utsatt någon 
närstående för hedersrelaterat våld, internationellt och nationellt. Studier som ingår i 
studien är författade på svenska eller engelska efter 1996 då det första kända 
hedersmordet i Sverige skedde. Vidare valdes studier utifrån att de var vetenskapligt 
granskade. De sökord som har systematiseras är: Honor and crimes, Honour-related 
and violence, Family and honor, Honor-based violence, Honor crimes och Polisers 
arbete med hedersrelaterat våld. Bland dessa exkluderades studier då titlarna var 
irrelevanta utifrån studiens syfte och frågeställning, samt internationella studier om 
polisers arbete i andra länder där rättssystemet skiljer sig från Sveriges rättssystem 
och lagstiftning. Resterande studier granskades utifrån sammanfattningar och 
exkluderades om de inte hade den inriktning som avsågs med denna uppsats. 
Resterande studier inkluderades eller exkluderades beroende på författarnas grad av 
transparens kring bortfall, metod, tillförlitlighet, generaliserbarhet, validitet, 
replikerbarhet och applicerbarhet. Böcker har systematiserats med sökordet 
hedersrelaterat våld via Libris, med avgränsning till den litteratur som finns i Örebro 
universitetsbibliotek. 

Urval/Respondenter 
Urval har varit en blandning mellan ett målstyrt urval och ett kedjeurval. Målstyrt 
urval innebär att intervjupersonerna har valts utifrån deras kunskap (Kvale, 1997) om 
hedersrelaterat våld och förtryck samt misstänkta förövares attityder. Kedjeurval utgår 
ifrån att intervjupersoner rekryterar andra intervjupersoner för studiens skull och kan 
även ses som ett bekvämlighetsurval där intervjupersoner väljs ut då de är tillgänglig 
och uppfyller kraven (Kvale, 1997). 
 
De som har varit aktuella är poliser, som haft kontakt med målgruppen. Kontakten har 
skett i förhör där polisen har tagit del av förövarnas uppfattning om det 
hedersrelaterade brott de kan ha begått eller är misstänkta för. Urvalet består av sex 
kvalitativa semistrukturerade intervjuer med tre kvinnliga och tre manliga poliser. 
Dessa arbetar inom polismyndigheten i mellanstora städer i polisregionen Bergslagen 
och har genom sitt arbete erfarenhet av förövare till brott som karakteriseras som 
hedersrelaterat. För att komma i kontakt med tänkbara intervjupersoner kontaktades 
polisen via polismyndighetens växel för att sedan kopplas vidare till poliser som varit 
intresserade. En deltagare förmedlade numret till en chef inom polisen som var 
behjälplig med att framföra studiens syfte till poliser som kunde tänka sig att delta. 
Efter återkoppling till polischefen skickade denne en påminnelse till sin personal, 
vilket medförde att ytterligare  personer valde att delta. De första fem deltagarna 
antogs med hjälp av ett målstyrt urval. De sista två deltagarna var båda tvungna att 
avboka sina intervjuer. En av dessa tilltänkta intervjupersoner rekryterade en annan 
intervjuperson som ersättare. Ersättaren rekryterades då med hjälp av ett kedjeurval.  
 
Intervjupersonerna har haft varierande antal yrkesverksamma år inom poliskåren och 
utifrån att hedersrelaterat våld har blivit aktuellt under de senaste åren har det inte 
varit relevant att urskilja varken intervjupersonernas ålder eller antal år i poliskåren. 
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Konstruktion av intervjuguide 
De kvalitativa semistrukturerade intervjuerna genomfördes med hjälp av en 
intervjuguide, vilken var strukturerad utifrån teman med ett antal frågor under varje 
tema. Kvale (1997) beskriver att denna form av intervjumetod innebär att intervjuaren 
ges utrymme att anpassa frågornas ordning genom dess relevans, samt tillåter 
följdfrågor som inte ingår i guiden (Kvale, 1997). Det medför att intervjupersonen kan 
tala fritt om sina subjektiva uppfattningar, vilket överensstämmer med syftet i denna 
studie, det vill säga att ta del av polisers upplevelser kring problematiken. 
 
Intervjuguiden (se bilaga 2) strukturerades i fyra teman; (1) inledning, (2) utmaningar, 
utvecklingsbehov och framgångar, (3) misstänkt förövare, motivering och attityder 
kring brottet och aktuella utmaningar, problemställningar och önskemål samt (4) 
avslutning. Tema ett behandlade frågor om intervjupersonen, bland annat hur länge 
personen arbetat med frågor avseende hedersrelaterat våld och förtryck. Vidare 
tillfrågades även intervjupersonerna om definitionen av hedersrelaterat våld och 
förtryck, utifrån deras arbete, för att få en förståelse för vilka faktorer som polisen 
utgår ifrån i sitt arbete med hedersrelaterat våld och förtryck. Tema två berörde frågor 
om arbetsplatsens struktur, kulturkompetens, förhörssituationen, utbildningar samt 
utvecklingsbehov. Dessa frågor ställdes för att undersöka hur poliserna arbetar med 
problematiken, vilken kunskap de besitter och vad de ansåg skulle kunna förbättras. 
Tema tre behandlade frågor kring de misstänkta förövarnas motiveringar, attityder 
samt gärningsmannaprofil, för att få en uppfattning om förövarna, om dessa har 
gemensamma drag eller för dem meningsskapande uppfattningar av kontexten, 
attityder till brottet, hur de motiverar brottet och beskriver offret samt frågor om 
kollektivets påverkan. Det fjärde temat behandlade en sammanfattning av intervjun 
samt eventuella aspekter som tidigare inte tagits upp och som intervjupersonen ville 
delge. 
 
Alla frågor som ingick i intervjuguiden utformades på ett sådant sätt att de var 
begripliga, inbjudande samt inte dömande eller innefattat intervjuarnas värderingar, 
för att intervjupersonen skulle känna sig bekväm i att svara på frågorna. 

Genomförande av intervjuer 
Intervjuguiden skapades och redigerades med stöd av handledaren för dem som 
utförde denna studie. I avseende att testa intervjuguiden genomfördes en pilotintervju 
med en testperson (Kvale, 1997). Efter pilotintervjun korrigerades intervjuguiden 
ytterligare då några frågor ansågs vara svårformulerade eller innehålla syftningsfel. 
Detta var främst frågor i tema ett, gällande intervjupersonen. 
 
Studiens intervjupersoner underrättades innan intervjun om undersökningens 
utgångspunkter i ett skriftligt samtyckesblad (se bilaga 1) vilket innehöll studiens 
syfte och vetenskapsrådet etiska utgångspunkter; samtycke, frivillighet, anonymitet 
och konfidentialitet. 
 
Studien baseras på sex intervjuer, varav den kortaste varade i 27 minuter och den 
längsta i 70 minuter. Antalet transkriberade sidor blev således totalt 69. 
Tidsskillnaden varierade beroende på vilka följdfrågor som ställdes och ifall 
intervjupersonerna och intervjuaren fördjupade något ämne. Intervjuns tidsram utgick 
från intervjudeltagarna, i vilken utsträckning de hade möjlighet att berätta och hur 
detaljerat de berättade. Vidare gjordes ljudupptagning av intervjuerna vilket framgick 
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av informationsbladet angående skriftligt samtycke. Med andra ord har 
intervjupersonerna samtyckt till att intervjun spelades in. Valet att spela in 
intervjuerna gjordes för att intervjuaren i större utsträckning skulle ges möjlighet att 
vara lyhörd och ställa följdfrågor. Intervjuerna genomfördes hos polisen i direkt 
kontakt med intervjupersonerna. Det framgick i interaktionen vad intervjupersonen 
fann svårt att berätta och vad som var lättare, vilka frågor som kunde vara känsliga 
och individens upplevelse av att bli inspelad (Kvale, 1997). Valet av intervjumetod 
blev således interaktion med intervjupersonen då kroppsspråket i samtalet mellan 
intervjuare och intervjupersonen blev en del av kunskapsinsamlingen.  

Etiska överväganden 
Vetenskapsrådets forskningsetiska två principer avseende individskyddskravet och 
forskningskravet inom humanistisk samhällsvetenskaplig forskning har i detta arbete 
beaktats. Forskningskravet tas i beaktning då människors ökade medvetenhet om 
hedersrelaterat våld och förtryck tas tillvara genom att förmedla kunskap inom ämnet. 
Kunskaper om mekanismerna bakom kriminalitet och metodkunskaper förbättras 
vilket gynnar såväl myndigheter, offer och förövare (Vetenskapsrådet, 2012). 
 
Individskyddskravet avser att skydda individer från att utsättas för psykisk eller fysisk 
skada, förödmjukelse eller kränkning (Vetenskapsrådet, 2012). Individskyddskravet 
beskrivs nedan mer utförligt genom de fyra krav som ställs på forskningen. 
 
I syfte att uppfylla informationskravet har information utgått till intervjudeltagaren 
om studiens syfte och arbetsprocessen samt att deltagandet är frivilligt och att de när 
som helst kan välja att avbryta sitt deltagande. En intervjuperson har via mail fått 
övergripande information där bland annat studiens frågeställningar presenteras och 
några har fått den informationen via sin chef. Vidare har intervjudeltagarna fått mer 
detaljerad information om studien innan intervjun där det även framgått hur 
intervjudeltagares uppgifter kommer att hanteras, användas och vilka som får ta del av 
materialet (se bilaga 1) (Vetenskapsrådet, 2012).   
 
I syfte att uppfylla samtyckeskravet har samtyckesfrågan beaktats. Då deltagarna 
arbetar inom polismyndigheten är de över 18 år och kan därmed samtycka till 
delaktighet på egen hand. De har även fått information om att de när som helst kan 
återta sitt samtycke till fortsatt deltagande utan att uppge skäl (Vetenskapsrådet, 
2012). 
 
I syfte att uppfylla konfidentialitetskravet har alla uppgifter om intervjupersonerna 
förvarats oåtkomligt för alla utom uppsatsskrivarna och handledaren. Deltagarnas 
berättelser har avidentifierats så att informationen inte kan återkopplas till 
uppgiftslämnaren (Vetenskapsrådet, 2012). I studien är det viktigt att ingen 
intervjuperson utlämnas då det är polisens arbete som av intresse och inte enskilda 
individer (Kvale, 1997). Uppgifter som skulle kunna avslöja identiteten utelämnas och 
innehållet i texterna har varit föremål för en noggrann granskning och analys för att så 
långt som möjligt minska risken för att identitet avslöjas.  
 
I syfte att uppfylla nyttjandekravet har informationen som framkom under 
intervjuerna bara använts i denna studie. Materialet är således inte varit tillgängligt att 
använda i andra syften (se Vetenskapsrådet, 2012). 
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Databearbetning 
Studiens intervjuer transkriberades i detalj, för att säkerställa att all empiri som var av 
värde för studien bevarades. Intervjumaterialet granskades upprepade gånger för att 
inte gå miste om viktiga detaljer samt få en helhetsbild av intervjupersonernas 
uttalanden. Intervjupersonerna har även citerats i resultatdelen för att exemplifiera 
deras yttranden. Detta förfarande medför även en empirisk överblick då forskaren 
bearbetar empirin upprepade gånger, vilket underlättar analysdelen (Kvale, 1997). 
Föreliggande studies empiriska material analyserades genom tematisk analys vilken 
kan ses som en analys som medför en helhetsbild av materialet (Fejes & Thornberg, 
2015; Hjerm et al, 2014).   
 
Analysen påbörjades genom att läsa igenom intervjumaterialet där teman vilka kunde 
kopplas till syfte och frågeställning färglades med olika färger. De teman som fanns i 
intervjumaterialet var lagar, definition, utbildning, kulturkompetens, utveckling, 
hedersrelaterat våld, makt, rasism, våld i nära relation, attityder, förövare, 
förhörsmetod, tolk, nätverkskartor och arbetsprocess. När allt material var färglagt 
kopplades teman samman med varandra utifrån huvudteman och underteman. Varpå 
vissa teman exkluderades då de inte redogjorde för studiens syfte och frågeställning. 
Detta utfördes genom att skriva ut allt material som var färglagt och klippa ut och 
placera de olika citatremsorna under teman som placerats ut med hjälp av post-it-
lappar på ett bord. Därefter kontrollerades varje textremsa från dess relevans till syftet 
och frågeställningen. Centrala aspekter, som upprepats av de enskilda respondenterna, 
organiserades och strukturerades till teman för att få en överblick över de likheter och 
skillnader som finns i empirin. Efter den tematiska analysen användes de teoretiska 
analysverktygen på det utvalda materialet i syfte att ge mening för empirin (se Hjerm 
et al, 2014).  
 
Databearbetningen har analyserats utifrån ett abduktivt förhållningssätt genom att 
begripliggöra data och teman sedan testa data mot dessa teman (Fejes & Thornberg, 
2015; Hjerm et al, 2014). De teman och underteman som var återkommande i 
intervjumaterialet återfinns i studiens resultat och analys där de besvarar föreliggande 
studies syfte och frågeställningar. Huvudteman och underteman är valda i enlighet 
med studiens syfte och frågeställningar. Resultatet blev två huvudteman vilka är 
“Polisens framställning och upplevelse av arbetsprocessen med hedersrelaterat våld 
och eventuella svårigheter” och “Polisernas upplevelse av de misstänkta förövarnas 
inställning till våldet”. Underteman i första huvudtemat disponeras i följande ordning 
från ökad medvetenhet eller ökning av brottet - omfattning och mörkertal, 
skyddsaspekten, förhörssituationen, lagstiftning och straffskala, en riktning mot 
kriminell avhållsamhet, tolk, utbildning och utbildningsbehov samt kulturkompetens 
och respondenternas engagemang. Andra huvudtemat består av hederskulturens 
betydelse, hederskonflikter och ryktesspridning vid generations- och samhällsskifte 
samt polisens upplevelse av förövarnas inställning till brottet. 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validitet är ett grundläggande kriterium i forskningsstudier. En studie uppnår hög 
validitet om studien mäter det som den har avsett att mäta utifrån syftet och 
frågeställningen (Kvale, 1997; Thornberg & Fejes, 2009). Validitet berör således 
studiens giltighet. Validitetskriteriet uppfylldes med hjälp av semistrukturerade 
intervjuer. Respondenterna fick utrymme att genom sina subjektiva upplevelser av 
problematiken besvara de öppna intervjufrågorna som konstruerats i enlighet med 
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studiens syfte och frågeställningar. Frågeställningar upplevs därmed till största del 
besvarats och teori och tidigare forskning kompletterar empirin. Respondenternas svar 
visar en samstämmighet med varandra vilket även påvisar teoretisk mättnad. Studiens 
resultat kan även ses som teoretiskt generaliserbart då poliserna förhör misstänkta 
förövare, vilket medför att de inte enbart har en uppfattning om en förövare, utan 
också uppfattningar av flera såväl misstänkta förövare som förövare. Det kan ge 
läsaren en uppfattning om validiteten.  
 
Studiens reliabilitet utgår ifrån resultatets replikerbarhet (Brinkmann & Kvale, 2009) 
och därmed om intervjusvaren blir detsamma om studien återupprepas av en annan 
forskare. Kvalitativ forskning anses ha svårigheter att uppnå reliabilitet för att 
intervjuaren och intervjufrågornas utformning har en inverkan på intervjupersonen 
(Kvale, 1997). I detta avseende kan semistrukturerade intervjuer som 
datainsamlingsmetod ha påverkat studiens reliabilitet då intervjupersonerna fick tala 
fritt utifrån öppna frågor och eventuella följdfrågor, beroende på intervjupersonens 
uttalande, vilket medförde att varje intervju har varit unik. Kvale (1997) beskriver att 
reliabiliteten kan stärkas genom tydlig metodgenomgång, pilotintervjuer och 
intervjuguider, samt ordagrann transkribering av intervjumaterialet så inget material 
förvrängs, vilket stärker studiens reliabilitet då studiens replikerbarhet ökar (Kvale, 
1997). I föreliggande studie har intervjumaterialet transkriberades ordagrant för att 
stärka reliabiliteten av studien. Det bör dock beaktas att i den föreliggande studie har 
forskarna utifrån deras subjektiva uppfattning valt ut delar av det transkriberade 
intervjumaterialet, vilket inte nödvändigtvis andra forskare hade valt.  
 
Vidare beskriver Silverman (2005) att kvalitativa forskningsresultat kan ha en 
teoretisk generaliserbarhet då resultatet kan kopplas till det teoretiska tänkandet och 
förståelse för problem. Kvalitativ forskning bör följaktligen betraktas genom 
förbindelsen mellan urval och teori (Silverman, 2005). Studiens respondenter har 
delgivit deras subjektiva uppfattningar om deras arbete och de misstänkta förövarna 
av hedersrelaterat våld och förtryck, vilket inte går att generalisera till en hel 
population. Deras utsagor kan däremot bidra till en teoretisk generaliserbarhet genom 
att det bidrar till förståelse för problematiken. 

Teori 
I detta avsnitt presenteras de teorier som utgör ett verktyg för att ge mening till 
empirin i studiens analysavsnitt. Dispositionen utgår ifrån olika former av makt, 
kulturbegreppet utifrån socialisationen in i kultur, traditioner och kulturkrockar. 
Slutligen presenteras attityder. Dessa begrepp valdes med hänsyn till syftet och 
frågeställningen. Detta då upplevelser kan kopplas till individens kultur och 
verklighetsuppfattning. Attityder kopplas till inställning och subjektiva upplevelser. 
Maktbegreppet kopplas till interaktion i mellanmänskliga relationer vilket utgör såväl 
förövarnas som polisernas makt och maktlöshet och dess svårigheter. 

Makt 
Begreppet makt kommer i teoriavsnittet att utgöras av intersektionalitetsperspektivet 
om makt, maktkonstellationer, maktstrukturer och interkulturellt perspektiv på makt. 
Detta för att i analysen belysa makt i interaktionen mellan individer såsom polisen 
och den misstänkta förövaren samt hur makt utgör hederskulturens uppbyggnad. 
Sociala fenomen verkar, uppkommer och vidmakthålls avsedda att tydliggöra sociala 
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konstruktioner i samhället. Den föreliggande studien har sin utgångspunkt i centrala 
begrepp som makt, handlingsutrymme, kultur och heder för vilka 
begreppsbeskrivning kopplat till arbetet följer nedanstående.  
 
Makt existerar på olika nivåer vilka kan påverkas av kombinationer av egenskaper hos 
individen, exempelvis kön, etnicitet, klass, funktionsnedsättning, kultur och ålder. 
Hedersrelaterat våld i ett könsmaktsperspektiv riskerar att fokusera på patriarkalt våld 
och därmed förlora omständigheter kring maktförskjutning, kollektivet och de 
kulturkrockar som uppstår. Livsreglerna inom kulturer riskerar att hamna i 
skymundan. Makt kan således kopplas till anseende. Kultur blir därmed viktigt för att 
inte förlora ett flerdimensionellt perspektiv (Darvishpour, 2004). Maktkonstellationer 
kan betraktas som över och underordnade grupper och individer som har mer och 
mindre makt likt en hierarkisk ordning (Karlsson & Piuva, 2012; Rikspolisstyrelsen, 
2009). Den hierarkiska maktordningen kallas för hegemonisk maskulinitet och utgår 
ifrån att män har makt över kvinnor och utövar press på andra mäns maskulinitet. Det 
innebär inte att den som är i övre position är fri från krav av kollektivet (Skau, 2007; 
Mattsson, 2010; Schlytter et al, 2009). Hederskontexten i familjesystemet innebär att 
fadern står högst i hierarkin följt av sonen som i sin tur har makt över sin syster. I 
familjen finns oskrivna regler om vad som uppfattas som korrekt beteende vilka styr 
sonens agerande likt ett överordnat värde. 
 
De individer, familjer, släktingar och landsmän som fostrats med liknande kulturella 
normer och värderingar kan tillskriva olika fenomen betydelse (Schlytter & Rexvid, 
2016). Vid samhällsskifte kan det ske en omstrukturering i maktpositionerna. I de fall 
där barnen integreras fortare och således lär sig språket medför att de har 
tolkningsföreträde och tolkar åt föräldrarna. Det påverkar föräldrarnas position inom 
familjen och har mannen dessutom svårighet att försörja sin familj, så påverkar det 
ytterligare hans status utifrån kulturella föreställningar om att mannen skall vara den 
som försörjer familjen. Detta medför att maktpositionerna förändras vilket bidrar till 
att föräldrarna vill återställa den tidigare maktstrukturen vilket i sin tur kan leda till en 
risk att de ger sig på sina barn (Güngör & Dervish, 2009; Wikan, 2004; 
Utvecklingscentrum Göteborg, 2006). Konstruktion av maktsituationer och hierarki 
förekommer såväl inom familjen, som i kontakten med myndigheter.   
 
I det intersektionella perspektivet som har ett postkolonialt synsätt betraktas 
kolonialismen som bestående av inbyggda konflikter (Ghazinour & Wikström, 2010). 
Konflikter i mellanöstern och främlingsfientligheten i väst bildar ett ”vi och dem” 
(Hall, 1992; Elias & Scotson, 2011) där är det av vikt att belysa västvärldens 
diskriminerande attityder och exkluderande faktorer i stället för att fokusera på 
etniska minoriteters kultur, för att motverka patriarkala strukturer (De los Reyes & 
Martinsson, 2005; Ghazinour & Wikström, 2009). Kultur förändras över tid och 
interkulturella fenomen kan beskrivas som att individer och grupper med 
mångkulturell bakgrund interagerar med varandra. Genom att individer och grupper 
påverkas av varandra sker såväl kunskapsutbyte, som en integration genom att det 
skapas nya attityder och värderingar. Ett interkulturellt förhållningssätt innebär att se 
flerspråkighet som kompetens och utbildning syftar till att motverka stigmatisering av 
grupper som är utlandsfödda (Darvishpour, 2010; Lorentz, 2009; Lahdenperä, 2004; 
SOU, 2014:49). 
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Kultur 
Begreppet kultur kommer att användas som analysverktyg för att få en förståelse för 
vad kulturer innefattar, detta gäller såväl polisernas kultur som hederskulturen. Syftet 
är att synliggöra hederskulturens faktorer som ligger till grund för hederstänkande och 
därmed hedersrelaterat våld och förtryck samt lyfta fram hur polisernas kultur 
påverkar deras upplevelse av förövarna. Kulturer kan antingen vara kollektivistiska 
eller individualistiska. Individualistisk kultur värderar att blicka framåt och leta efter 
ny kunskap som kan forma den enskilda individen. Kollektivistisk kultur utgår ifrån 
tidigare kunskap och värderar historia i utformningen av individen (Berger & 
Luckmann, 1991). 

Socialisationsprocessen in i kultur 
Individen skapas i interaktion med andra människor. En faktor för att kunna 
interagerar med andra individer är språket. Språket blir således ett verktyg för att 
kunna tolka världen och ger individen en identifieringsmekanism och gemenskap. 
Detta gäller såväl poliser, förövare som offer. Kultur överförs i interaktionen med 
individens signifikanta andra, där de signifikanta andra överför sina värderingar och 
normer. Dessa värderingar blir individens generaliserade andre vilket gör att individen 
identifierar sig med andra med liknande värderingar. Kulturen blir en del av 
individens tankar, viljor och känslor samt ett regelverk för hur individen ska leva. En 
del av regelverket är vilka sociala band individen får ingå i, vilket skapar individens 
syn på makt och relationer (Hylland Eriksen, 2004; Berger & Luckmann, 1991; 
Lidskog & Deniz, 2009). 
 
Socialisationsprocessen får betydelse för hur individen formas av sin kultur. Individen 
socialiseras in i ett klassifikationssystem kring vad som anses vara manligt och 
kvinnligt, rent och orent, rätt och fel. Det påverkar i sin tur vad individen finner är 
meningsfullt med livet, exempelvis utifrån vad som förväntas av en man och vad som 
förväntas av en kvinna (Schlytter & Rexvid, 2016). Vissa män socialiseras 
exempelvis in i att arbete är meningsfullt medan vissa kvinnor socialiseras in i att 
bilda en familj eller utbilda sig. Det kan beskrivas genom individualistiska 
socialisationsprocesser och kollektivistiska traditionalismens socialisationsprocess 
(Berger & Luckmann, 1991). Ett individualistiskt förhållningssätt innebär att 
individen kan ta egna beslut och livsval medan kollektivistiska traditionalismen 
framhäver kollektivet där individens mål inte blir självcentrerat, utan att främja 
gruppen. Det som individen socialiseras in i att finna värdefullt kommer till uttryck i 
individens moraliska förpliktelser, där förväntningar på individens tankar, känslor och 
handlingar kommer till uttryck (Lidskog & Deniz, 2009; Hylland Eriksen, 2004; 
Schlytter & Rexvid, 2016). 

Traditioner 
Traditioner är kopplade till historia och minnen, vilket skapar kulturens medlemmar 
gemensamma identitet samt en känsla av tillhörighet och trygghet (Lidskog & Deniz, 
2009; Hylland Eriksen, 2004; Berger & Luckmann, 1991). I exempelvis traditionella 
kollektivistiska kulturer begränsas kvinnor i större utsträckning då de uppfostrar 
barnen till att föra vidare kulturen. Kvinnorna kan på så vis inte bryta den 
traditionalistiska kulturen de har fostrats in i. Bryter någon mot traditionerna riskerar 
kulturen att försvinna, vilket medför att kollektivet skyddar sin gemenskap genom att 
utsätta individen. I individualistiska kulturer värderas historia och minnen, men då 
strävan efter ny kunskap även värderas finns inte rädslan för kulturens fortlevnad i 
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samma utsträckning (Lidskog & Deniz, 2009; Hylland Eriksen, 2004; Berger & 
Luckmann, 1991). 

Kulturkrock 
Kulturkrockar uppstår i möten med individer med olika verklighetsuppfattningar, 
värderingar och normer, vilket lett till missförstånd (Lidskog & Deniz, 2009; SOU, 
2014:49). Individer reflekterar sällan över sin kulturella tillhörighet, förens det sker en 
kulturkrock. En kulturkrock kan exempelvis ske när en individualistisk och en 
kollektivistisk kultur möts, då dessa baseras på olika värderingar och normer. Varje 
individ har sin kultur som de vill upprätthålla i olika sammanhang, det kan handla om 
kulturell barnuppfostran, utifrån vad som värderas som rätt och fel inom kulturen. När 
individer med olika kulturer möts, lämnar ingen mötet med varandra opåverkade. 
Kulturer påverkas bland annat utifrån förändringar, detta kan vara förändringar genom 
byte av samhälle, där kulturen individen fört med sig inte stämmer överens med 
resterande samhälle. Kulturens medlemmar kan då stärka sina gränser för att skydda 
sin identitet och kulturella tillhörighet. Detta kan i sin tur leda till att kulturens 
medlemmar skyddar sig från andra och stärker sina regler och normer för att markera 
vad som är rätt och fel. När det kommer nya medlemmar i samhället kan det innebära 
att dessa inte inkluderas men även att de kan välja att inte delta vilka båda syftar till 
att skydda sin kultur från förändring. Det kan i sin tur leda till ett “vi och dem” vilket 
kan leda till segregation. Den individualistiska kultur som Svenska polisen ska verka 
inom genom att upprätthålla det svenska rättssystemet. Det kan leda till en 
kulturkrock när individer från kollektivistiska kulturer begår en handling som enligt 
deras kulturella uppfattning anses berättigad. Till följd av detta kan det vara svårt för 
individer inom familjer där familjen bibehåller sina kulturella normer i Sverige, att 
anpassa sig till de olika kulturerna. En individ som exempelvis är uppvuxen i Sverige 
men har rötter i ett annat land kan ha två kulturer som värderar olika fenomen 
beroende på vem denne interagerar med (Lidskog & Deniz, 2009; Hall, 1992; Elias & 
Scotson, 2011). Individen kan således ha två olika attityder som skapar ambivalens 
vid en handling. I fall där individens kulturer värdesätter heder olika kan individen 
känna en viss ambivalens och handla på ett sådant sätt som denne egentligen inte 
värderar som en moralisk handling i sin andra kulturella uppfattning. 

Attityder 
Begreppet attityder används för att ge förståelse till såväl polisers inlärda attityder, 
inställning, handlingar och förutfattade meningar som de misstänkta förövarnas. Detta 
för att förklara hur deras attityder framhävs och används i interaktion med varandra. 
 
Attityder används för att förklara sociala beteenden där attityden är utpräglad och 
kontexten inte påverkar individens beteende i någon stor utsträckning. Den sociala 
omvärldens attityder är viktiga för utformning av de unika kognitiva och affektiva 
kompetenser som möjliggör mellanmänskliga relationer, samarbetsförmågor och 
samhällsliv. Individens socialisation in i kulturella värderingar påverkar dennes 
attityd. Signifikanta andra är således väsentliga i attitydövertagande då det formar 
barnets attityder och tankar om olika fenomen, exempelvis vad som är rätt och fel. 
Attityder är en del av individens utveckling kring moral, kärlek, empati, kontroll av 
handlingar och konsekvenser samt manipulation och utnyttjande av andra. Attityder 
får en individ att förutse sina egna och andras handlingar och på så vis få en förståelse 
för vilka förväntningarna som finns i interaktionen (Charon, 2007). 
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Attityder kan uttryckas i två former, dels som individuella, observerbara, beteende 
och dels som något inre som inte går att iaktta, exempelvis tankar om fenomen. 
Individen har implicita attityder som är omedvetna och explicita attityder som är 
medvetna. De implicita attityderna går att observera om de är riktade mot ett objekt. 
De explicita attityderna där individens handlande sker automatiskt är svåra att 
observera och kontrollera. Individen ställer i vissa fall sin attityd mot omgivningens 
normbeteende innan denne agerar utifrån attityden. När signifikanta andra möts ökar 
möjligheten till att de ändrar sina attityder. Individen kan ha olika attityder och 
tankebanor beroende på vem denne samspelar med och i vilken utsträckning denne 
anpassar sig efter de attityder som den som denne interagerar med har. Övertagande 
av attityder är ett sätt att interagera och en del av människans sociala intelligens för att 
kunna kontrollera sin situation och förstå andras handlingar, vilket påverkar 
individens sätt att handla och utöva ett målinriktat beteende (Ekehammar, 2012; 
Ekman, 2009). 
 
Sammanfattningsvis väcks frågor om polismyndighetens kultur och vilka krav samt 
förväntningar som ställs på den enskilde individen på arbetsplatsen. Det kan förstås 
genom attityder, upprätthållande av kulturer, makthierarkier och maktkonstruktioner. 
Dessa existerar inom så väl hederskulturen som arbetskultur. Polismyndigheten består 
av ett antal individer som tillsammans utgör ett kollektiv där outtalade normer och 
värderingar för hur de ska agera finns.  

Resultat och analys 
Analysen inleds med en presentation av intervjupersonerna, vars upplevelser ligger 
till grund för empirin i denna studie. Syftet med denna presentation är att läsaren ska 
få en bild av intervjupersonernas yrkeslivserfarenhet, dels inom polisyrket och dels i 
kontakt med de misstänkta förövarna, för att på så sätt stärka deras utsagor. I analysen 
kommer de presenterade teorierna kommer användas som analysverktyg för att ge 
mening till materialet. Avsnittet disponeras utifrån polisens framställning och 
upplevelse av arbetsprocessen med hedersrelaterat våld och eventuella svårigheter 
som består av ökad medvetenhet eller ökning av brottet - omfattning och mörkertal, 
skyddsaspekten, förhörssituationen, lagstiftning och straffskala, en riktning mot 
kriminell avhållsamhet, tolk, utbildning och utbildningsbehov samt kulturkompetens 
och respondenternas engagemang. Vidare analyseras polisens upplevelse av de 
misstänkta förövarnas inställning till våldet som består av hederskulturens betydelse, 
hederskonflikter och ryktesspridning vid generations- och samhällsskifte samt 
polisens upplevelse av förövarnas inställning till brottet. 

Presentation av intervjupersoner 
Intervjuperson 1 är pensionerad polis och arbetar fortfarande inom området i en annan 
kontext. Intervjuperson 1 har arbetat inom polisen i nästan 50 år. Studerat Islamologi, 
brott begångna av främmande kulturer samt producerat en avhandling om etniska 
förtecken. 
 
Intervjuperson 2 har arbetat i tre och ett halvt år och har tidigare i sitt yrkesliv arbetat 
med hedersrelaterat våld och förtryck men då mer inriktat på offer än förövare. 
Utbildad inom hedersrelaterat våld. 
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Intervjuperson 3 har arbetat som polis i tjugosju år inom polismyndigheten, såväl 
inom yttre som inre tjänst. 
 
Intervjuperson 4 har tjugotvå års erfarenhet av polisyrket och har arbetat såväl 
internationellt som nationellt. Utbildning inom kriminologi samt etnicitet och 
migration vilket innefattar kollektivistiska och individualistiska grupper. 
 
Intervjuperson 5 har arbetat tjugofem år inom polismyndigheten och även genomgått 
utbildning i kvinnofrid. 
 
Intervjuperson 6 har arbetat inom polismyndigheten i nio år, såväl inom yttre som inre 
tjänst. 

Polisens framställning och upplevelse av arbetsprocessen med 
hedersrelaterat våld och eventuella svårigheter 
I detta avsnitt behandlas polisens arbetsprocess genom faktorer som anmälningar, 
skyddsbehov, förhörsteknik och förhör, så som de framkom genom respondenternas 
berättelser. Vidare behandlas respondenternas upplevelse av bristen på utbildning och 
vikten av kulturkompetens. 

Ökad medvetenhet eller ökning av brottet - omfattning och mörkertal 
Nedan presenteras orsaker till antalet ökade anmälningar som inkommer till polisen. 
Anmälan kan registreras som ett hedersrelaterat brott, berättar tre av respondenterna. 
Enligt dessa är anmälningsfrekvensen statistisk låg inom de verksamheter de arbetar i, 
även om den har ökat. Respondenterna uttrycker delade åsikter om orsaker till 
ökningen. En orsak kan dels vara att antalet personer med hederskultur ökat genom 
migration och dels att problematiken med hedersrelaterat våld blivit mer synliggjort, 
uppger respondenterna. Respondenterna beskriver flera olika faktorer som 
orsaksförklaring. En faktor kan vara att polisen har fått en ökad medvetenhet om 
faktorer som indikerar hedersrelaterat våld. En annan faktor kan vara att olika 
instanser förmedlar att det finns skydd för offer som dessa har rätt till. En respondent 
säger att den ökade medvetenheten om offrens rättigheter kan kopplas till den 
synlighet som ökat i media, men också på att politiker synliggjort problematiken då de 
genom maktutövning gett i uppdrag att definiera och minska förekomsten av 
hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige. Respondenterna anser att den främsta 
anledningen till ökningen av antalet anmälningar ändå är att den sårbara befolkningen 
har ökat, och som en följd av detta sker anmälningar i större utsträckning. Merparten 
av respondenterna uppger dock att anmälningar ofta tas tillbaka av anmälaren. En 
förklaring som ofta ges till detta är de utsattas rädsla för att förlora kontakten med 
nära och kära inom gruppen. Lidskog & Deniz (2009) beskriver att hotet om förlust 
av gemenskapen med kollektivet har såväl emotionella som sociala och 
identitetsrelaterade dimensioner. 
 
Samtliga respondenter benämner mörkertalet och att det har sin grund i att alla offer 
inte vågar anmäla och de som har anmält tar tillbaka sin anmälan mer frekvent än vid 
andra brott. Majoriteten av respondenterna lyfter fram mörkertalet och dess 
bakomliggande faktorer, bland annat tysthetskulturen. Tysthetskulturen utgår ifrån 
attityden att ingen utomstående ska beblanda sig med kollektivets normer och regler. 
En sådan regel kan exempelvis vara att inte tala med individer utanför kollektivet om 
vad som sker innanför kollektivets gränser. Det finns även regler och normer inom 



	 	 	 	 	 	
20	

kulturen för hur män och kvinnor ska agera, bland annat utifrån 
klassifikationssystemet. Systemet beskriver vad som är manligt och kvinnligt, men 
även individens moraliska förpliktelser som avgör de krav som andra har på individen 
(Lidskog & Deniz, 2009). En av respondenterna uppger att bröderna och andra 
förövare kan vara offer. Detta då de tvingas att begå brotten, men även kan vara offer, 
och att det medför ett mörkertal, då pojkar och män inom hederskultur ska betraktas 
som de starka. De misstänkta förövarna blir sällan dömda även i ärenden där offret 
fullföljer sin anmälan då tysthetskulturen medför att ingen vill delta i förhör. Det 
påverkar bevissäkringen som behövs för att väcka åtal och döma de misstänkta 
förövarna. Två av respondenterna beskriver tysthetskulturen och mörkertalet det 
medför:  

 
De bor ju ofta också i områden där man helst inte pratar med någon för att det är en social 
kontroll för man vet direkt att någon har pratat med polisen. Det är ju vårt dilemma, 
tysthetskulturen. Och därför är det svårlösta brott. - Intervjuperson 3 

 
Det kanske är, jag inbillar mig att det är ett större mörkertal bland män och pojkar, att man 
inte vågar, men jag tror att det som kommer fram mest är kvinnor, men jag tror att det är 
som sagt ett väldig stort mörkertal - Intervjuperson 6 

 
Vidare benämner respondenterna andra faktorer som påverkas av tysthetskulturen och 
medverkar till att hedersrelaterade brott är svårlösta. Morden framställs ibland som 
självmord. Det finns till exempel något som benämns som ”balkongflickor”. Dessa 
flickor tvingas, såväl psykiskt som fysiskt att från hög höjd kasta sig mot en säker 
död. Dessa mord beskrivs senare som självmord. En respondent talade om att det är 
svårt att bevisa vad som har hänt, trots att det förekommer tekniska undersökningar. 
Det gör att många av dessa mord inte rubriceras som hedersmord. Respondenten 
beskriver hur bevissäkring påverkar utfallet: 

 
Hur bevisar du att de inte hoppade, de kan så psykiskt brytas ner att de inte ser någon annan 
utväg än att hoppa. Det är också en form av tvång, även fast du inte knuffas och hoppar. 
För att kunna se de tecknen måste det vara en grundlig undersökning, avseende plats, 
vinklar, mätningar och grader samt hur skadorna är och om det finns några skador som 
uppkommit innan hon kastats. - Intervjuperson 5 

 
Polisen uttrycker således en maktlöshet då deras möjligheter till att gripa förövarna är 
begränsade. Det kan även vara ett uttryck för frustration där polisen tvingas se på 
medan förövarna kan fortsätta utöva sin makt inom kollektivet. 

Skyddsaspekten 
När misstanke om brott uppdagas är det av vikt att polisen bedömer offrets 
skyddsbehov. Vid hedersrelaterade brott beskriver respondenterna att skyddsbehovet 
är aktuellt i större utsträckning än vid andra brott. Detta då det är av vikt att utreda 
vilka inom familjen respektive kollektivet som är involverade i brottet och kan utsätta 
offret om denne inte skyddas. Det respondenterna uttrycker är att offret i 
hederskulturen sällan har familj som kan skydda denne, till skillnad från vid andra 
brott. Om könsmaktsperspektivet (Darvishpour, 2004) appliceras på hedersrelaterat 
våld och förtryck riskeras att problematiken inriktas enbart på män som förövare, det 
vill säga det patriarkala våldet. Vid anmälningar som berör hedersrelaterat våld och 
förtryck läggs mer vikt vid skyddsaspekten än vid patriarkalt våld. Skyddsaspekten 
beaktas alltid vid våld i nära relationer men då antalet misstänkta förövare 
inledningsvis är okänt behöver det noggrant utredas för att skydda offret. En 
respondent förklarar det på följande vis: 
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Om en kvinna har blivit misshandlad av sin man då kanske fler står bakom, då går det inte att 
ringa föräldrarna och prata med dem, det kanske är de som är förövare också. Då måste 
kvinnan skyddas och då är skyddsaspekten viktig. Om istället en ung tjej blir misshandlad av 
sin bror och det inte är hedersrelaterat så fördöms det av föräldrarna och släkten. - 
Intervjuperson 4 

 
Det förekommer fall där kollektivet utnyttjar polisen som maktmedel för att de, med 
hjälp av sina resurser, ska leta efter offret. Det kan vara fall där flickorna har flytt 
hemifrån eller bor i ett skyddat boende. Polisens agerande kan antingen skapa 
handlingsutrymme eller vanmakt hos förövarna, då de kan känna vanmakt om 
poliserna inte blir en del av deras handlingsutrymme (Darvishpour, 2004). I de fallen 
beskriver respondenterna att de måste kommunicera med socialtjänsten (inom ramen 
för lagstiftningen) för att inte avslöja offret. Charon (2007) förklarar strävan efter 
upprättelse som ett målinriktat beteende och en del av kollektivets attityder som har 
förvärvats genom interaktioner med varandra (Charon, 2007) vars syfte är att 
återupprätta hedern. En respondent berättar: 
 

De anmäler sina döttrar försvunna för att hitta dem och få in de i sitt garn igen. Det är också 
satt i system, att verka vara orolig för sitt barn. När socialtjänsten har omhändertagit 
flickorna så anmäler de också ett försvinnande. - Intervjuperson 5 

 
Det respondenten uttrycker utgör även polisernas handlingsutrymme (Darvishpour, 
2004). När upprättade sociala nätverk inom poliskåren finns ökar polisens möjligheter 
till en god samverkan. Vilket i sin tur kan skapa bättre förutsättningar för 
handlingsutrymmet och därmed få snabb och god hjälp att undersöka fler i det 
kriminella nätverket, det vill säga kollektivet. Exempelvis inhämtandet av 
socialregister eller förmedlandet av kännedom av delar inom kollektivet. 

Förhörssituation 
Nedan beskrivs påverkande faktorer och omständigheter som kan vara av vikt för 
slutresultatet av förhör. Respondenterna uppger samstämmigt att en faktor av 
betydelse för utfallet av förhör är kulturkompetens, som underlättar kommunikationen 
i förhöret genom att förhörsledaren kan skapa tillit och trygghet i förhörssituationen. 
En respondent betonar att det finns en svårighet att skapa den tilliten om kulturerna 
skiljer sig åt, beroende på den misstänkta förövarens syn på förhörsledarens roll. Detta 
förklarar Lidskog & Deniz (2009) med att svårigheten att skapa trygghet och tillit kan 
bero på att dessa variabler skapas och värderas olika, beroende på kultur. 
 
I förhörssituationen ska processen följa lagstiftningen och vara rättssäker. Utöver det 
har poliserna inte någon mall för hur förhöret ska ske, förutom de tekniker som ingår i 
förundersökningsutbildningen, berättar respondenterna. De berättar att de utvecklar 
individuella förhörstekniker utifrån vad som passar den enskilda förhörsledaren. 
Majoriteten uttrycker att förhörsmetodiken är individuell. En respondent menar på att 
varje individ som förhörs är speciell och att förhörsmetoden ser olika ut utifrån det. 
En respondent betonar vikten av att vara objektiv men beskriver även förförståelsens 
påverkan. Individen får tala fritt för att inte påverka eller styra den misstänkte 
förövarens yttranden, beskriver en respondent. Medvetenhet om den egna 
förförståelsen i arbetet är viktig då attityder förvärvas av tidigare erfarenheter och 
framträder i relation till attitydobjektet, som kan vara fördomar (Ekman, 2009; 
Ekehammar, 2012). Förförståelse utifrån polisens tidigare kunskap och erfarenhet 
under förhör går inte att bortse ifrån men de kan förhålla sig så objektivt och 
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professionellt som möjligt. Följande tre respondenter ger uttryck för deras tankar om 
förhörsmetodiken: 

 
I förhör får man prata fritt, man ställer inte så många frågor utan personen talar fritt om vad 
det är som har hänt... Som brottsutredare måste du vara objektiv. Men min kunskap kan 
man aldrig ta bort. - Intervjuperson 2 
 
Det finns inga speciella riktlinjer, förhörsmetodiken är så oerhört individuell. - 
Intervjuperson 1 
 
Dels har vi ett regelverk som styr vad vi måste ha med. Men när man har gjort det, beror det 
på vad man vill ha fram och vad man vet. Någon manual har vi inte. Utan det är utifrån 
vad  det är jag vill veta och vem det är jag hör. Så man får titta individuellt, vad är det för 
person och vilken roll har den i ärendet. - Intervjuperson 4 

 
Det respondenterna beskriver är att de utvecklar ett för dem fungerande 
förhållningssätt genom fackkunskap, yrkeserfarenhet och deras personliga egenskaper 
som förhörsledare. Karlsson & Piuva (2012) beskriver att förhöret påverkas av vem 
som inträder i rollen som förhörsledare då det blir förhörsledarens ansvar att bedöma 
när tillräcklig information inhämtats vilket innebär makt i arbetssituationen, men det 
finns metodstöd för att säkerställa kvaliteten (Schlytter et al, 2009; Karlsson & Piuva, 
2012). Respondenterna tar upp Patriark som ett intervjustöd som används i samband 
med förhör. En respondent beskriver Patriark som en mall med frågor och ett 
“levande dokument” som är föränderligt med tiden genom att det kanske tillkommer 
mer information: 

 
Det är bra att man får med de frågorna, de täcker mycket i förhöret, om du kan svara på 
frågorna får du mycket information, så kan du börja kartläggningen där. - Intervjuperson 6 

 
Genom respondenternas kunskap om förförståelsens inverkan skapar de 
förutsättningar för att förhålla sig professionellt till individens handlingar och 
yttranden. De kan därmed validera informationen mot bakgrund av lagstiftningen om 
vad som anses normalt och avvikande, exempelvis skillnaden på uppfostran och 
inskränkning, vilket en respondent tar upp. Kunskap om kulturer medför en förståelse 
(Lidskog & Deniz, 2009; Hylland Eriksen, 2004) för hur andra människor uppfostrar 
sina barn och i vilken utsträckning uppfostran blir en form av inskränkning istället för 
en bekymrad förälder som är rädd för att något ska hända deras barn (Hylland 
Eriksen, 2004). 
 
Respondenten betonar att det är viktigt att tala om heder utifrån kulturer, en förståelse 
och medgivande av dess existens är avgörande för hur brotten utreds. Respondenter 
säger att det är av vikt att ha förståelse för kulturer och hänvisar till att begrepp som är 
kopplade till vissa kulturer undviks. Detta för att inte säga något som kan anses vara 
stötande. Det beskriver en respondent i nedanstående citat: 

 
Jag tror att det är viktigt att vi lär oss förstå. Åklagaren säger att hon hade en scarf. Istället 
för att tala om vad som var tokigt i det här. Man vågar inte tala om, man vågar inte stöta sig 
för man vågar inte säga den sanning som finns, för att man är rädd för att trampa över en 
linje på golvet som säger att här är du rasist och här är du inte det. - Intervjuperson 1 

 
Rädslan att bli anklagad för att vara rasist försvårar polisens arbete vilket kan kopplas 
till makt. En av de respondenter som intervjuats har lyft fram att diskussionen om 
hedersrelaterat våld måste bli socialt accepterad och att rädslan för anklagelser om 
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rasism inte får ha en betydande inverkan på polisens arbete. Rädslan för anklagelser 
om maktmissbruk och rasism kan grunda sig i att polisen är beroende av sitt arbete 
och en förlust skulle innebära negativa konsekvenser för polisen i deras privatliv. De 
kan skuldbeläggas och kan uppleva sig som maktlösa, vilket kan skapa förståelse för 
att myndigheter inte vågar ange att det är ett hedersrelaterat brott utifrån att det kan 
klassas som rasistiskt och/eller kränkande. De sociala konstruktionerna skapas, 
upprätthålls och förändras av individer och grupper i interaktion med andra. Å ena 
sidan finns vissa individer som känner en intensiv, irrationell rädsla för främlingar 
vilken kan bidra till etniska fördomar och invandrarfientlighet eller rädsla för att 
acklimatiseras in i det svenska samhället. Å andra sidan finns etniska svenskar som är 
rädda att andra kulturer och traditioner kommer att förändra deras vanemönster, vilket 
skapar reaktioner. Här uppstår en kulturkrock vilken kan leda till åsikter med 
främlingsfientliga inslag underbyggda på rädsla för förändring (Lidskog & Deniz, 
2009) som myndigheter måste förhålla sig till. 
 
En respondent betonar den rädsla som finns avseende kulturer, xenofobi, en 
främlingsrädsla för allting nytt i samhället. Detta påverkar människors syn på 
hedersrelaterade brott men också den rädsla som finns kring att komma till en ny 
kultur som inte påminner om ens gamla kultur, vilket många förövare upplever. Deras 
döttrar eller söner blir en del av en annan kultur och de förlorar då sina barn till den 
kulturen. Vilket medför att de förlorar ett arv av sin egen kultur. Lidskog & Deniz 
(2009) uppger, genom att förlora sina barn till en annan kultur förlorar även kulturen 
och kollektivet chansen att fortskrida. Traditioner och normer är faktorer som måste 
upprätthållas för att de ska kunna fortskrida men en kultur är föränderlig vilket hotar 
kollektivets existens. Det förklarar också varför varje individ inom kollektivet 
tillsammans hjälper till att upprätthålla kulturen, eftersom dennes enskilda identitet är 
kopplad till kollektivets gemensamma identitet och dess normer och värderingar. En 
respondent ger uttryck för vad föräldrarna är tvungna att göra för bibehållandet av 
kulturen: 

 
Kulturer förändras i varje generation. Men man reagerar emot det på de sätt man kan, och 
försöker forma de i den kultur man är van vid. - Intervjuperson 3 

Lagstiftning och straffskala, en riktning mot kriminell avhållsamhet  
Respondenterna beskriver att på grund av att kulturer är så starka i alla länder skulle 
inte denna typ av brott minska oavsett straffvärde. Kulturer är starka i alla länder, 
vilket gör att en respondent inte tror att brott skulle upphöra men antalet personer 
som deltar skulle troligtvis minska i antal. Fyra av sex respondenter trodde att brottet 
fortfarande skulle begås om straffvärdet ökade, men inte i samma utsträckning på 
grund av att personerna i kollektivet inte skulle vilja riskera frihetsberövande. De är 
angelägna att upprätthålla affärsförbindelser och vänskapsförbindelser, vilket blir 
svårt ifall personen får livstids fängelse. Respondenten exemplifierar genom följande 
citat: 

Gör man det till en straffskärpning tror jag att till en viss del att vissa skulle avstå, det finns 
de som inte bryr sig om det, där är vanmakten så pass stor att det spelar ingen roll vilken 
lagstiftning du än må ha för du utför det i alla fall. Vissa personer kanske funderar en gång 
till om det verkligen är värt att göra en sådan sak, men just det kulturella vill man behålla, 
kulturen är väldigt stark, den är väldigt stark i alla länder. - Intervjuperson 6 

 
En majoritet av respondenterna uttrycker att det vore bra med en specifik lagstiftning 
för hedersrelaterat våld och förtryck. En respondent beskriver att det skulle medföra 
en statistik vilket gör resultatet analyserbart. En respondent betonar att då det idag 
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inte finns en enhetlig definition skulle det vara avgörande för lagstiftningens 
utformning. Flera respondenter tar dock upp att lagstiftningen så som den lyder idag 
skulle behöva förändras så att underlåtenhet, stämpling och medhjälp implementeras 
i större utsträckning. De betonar dock att bevisningen är svår på grund av att det 
råder en tysthetskultur vilket fortfarande skulle vara besvärligt vid en lagändring. Tre 
av respondenterna tar upp att i andra länders rättssystem ses brott med hedersmotiv 
som en förmildrande omständighet, varpå de utdömer ett lägre straffvärde. Vidare 
beskriver de hur förövare från länder med ett sådant rättssystem saknar förståelse för 
det svenska rättssystemet och hur deras handlingar i Sverige kan anses vara 
felaktiga.  
 
Det respondenterna beskriver är individers kulturella föreställningar om vad som är 
rätt och fel. Lidskog & Deniz (2009) beskriver kulturbegreppet där individer 
socialiseras in i vad som är rätt och fel. Detta kan kopplas till respondenternas 
utsagor om att brottet skulle ske oavsett lagstiftning, då förövarna begår brottet i 
enlighet med deras kulturella föreställningar. Återupprättandet i denna mening blir 
en del av kulturens traditioner och anses hedervärt, till skillnad från andra kulturer. 
Det kan även förklara andra länders rättssystem och att dessa kan ha förmildrande 
omständigheter. 

Tolk 
Utifrån kulturbegreppet så är språk en form av en identifieringsmekanism då språk 
används som ett redskap att tolka världen (Hylland Eriksen, 2004; Berger & 
Luckmann, 1991; Lidskog & Deniz, 2009). I förhörssituationen nämner 
respondenterna att det är vanligt med tolk. Fem av sex respondenter förklarar att det 
finns omständigheter avseende tolk som påverkar förhören, bland annat att det blir 
ytterligare ett moment och att det kan vara svårt att få tag i tolkar, beroende på dialekt. 
De betonar att det kan bli fel i tolkningen och att det finns en osäkerhet huruvida 
tolkarna översätter ordagrant det förhörsledaren säger vilket kan inverka på 
rättssäkerheten. I detta avseende är det tolken som har ett maktövertag, vilket gör att 
förhörsledaren hamnar i en underordnad maktposition (Karlsson & Piuva, 2012) där 
de måste förhålla sig till att tolken har språkets makt och således makt över hur 
språket tolkas. Vidare berättar respondenterna att det kan förekomma att tolken och 
den som är under förhör känner varandra och att det är av vikt att undersöka om 
tolken har en relation till förhörspersoner. Genom att dela språk med någon skapas en 
gemenskap (Hylland Eriksen, 2004; Berger & Luckmann, 1991; Lidskog & Deniz, 
2009) vilken kan uppstå mellan tolken och den misstänkte förövaren. Förhörsledaren, 
som inte delar språket med den misstänkte förövaren och därmed inte delar den 
gemenskap som tolken och den misstänkte har, kan uppleva en “vi och dem” (Hall, 
1992; Elias & Scotson, 2011) känsla som i sin tur kan försvåra skapandet av tillit. En 
respondent förklarar situationen med tolk: 
 

En måste vara noggrann så att de inte känner varandra, man röjer inte personen man har hos 
sig, om det är telefontolk till exempel, man ser till att han säger sitt namn först så får de 
säga om de känner igen namnet eller inte. För i vissa språk finns det inte många tolkar och 
då är det en stor risk att de vet vilka de är. Sedan är det svårt, vissa språk har samma 
betydelse för olika saker. - Intervjuperson 2 

Utbildning och utbildningsbehov 
Polismyndigheten i Bergslagsregionen ingår i en resursgrupp, där bland annat 
socialtjänst och kvinnohus samverkar med polisen för att sprida kunskap vidare till 
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arbetsplatser. När det gäller polisens behov av ökad kunskap uppger majoriteten av 
respondenterna att utbildningar inom polisen inte prioriteras. Några respondenter 
beskriver att kunskap kring hedersrelaterat våld och förtryck har ökat, men att det 
fortfarande finns kunskapsluckor och att det generellt behövs fler utbildningsdagar 
inom polisen. Två av respondenterna beskriver hur de upplevt att arbetsplatsen 
prioriterar utbildning: 

 
Känslan under de sista åren är att man har lagt besparingar på utbildningsbiten, den har 
minskat mer och mer. - Intervjuperson 6 
 
Det har varit utbildningsdagar genom åren, nu är det länge sen. Man har försökt att öka 
kunskapen inom polisen, det skulle behövas mer. - Intervjuperson 4 

 
Situationen i dagsläget, jämfört med då intervjupersonerna examinerades, kunde inte 
poliserna uttala sig om. Polishögskolan kontaktades för att ta reda på hur många 
timmar av utbildningen som läggs på kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. 
Under termin tre (av fem) fick eleverna en två timmars föreläsning och 120 sidors 
litteraturstudie, kopplat till delkursen relationsbrott.  
 
Inom enheten våld i nära relationer så är ungefär halva personalgruppen civilutredare 
vilket medför att det finns blandad kompetens och att alla inte har polisutbildning. 
Antalet utbildningstimmar inom hedersrelaterat våld och förtryck som civilutredarna 
har är okänt. 
 
Merparten av respondenterna beskriver hur de på eget bevåg söker kunskap genom att 
delta i kvällsföreläsningar och läsa litteratur kring ämnet. Respondenterna beskriver 
en förståelse för att verksamheten går i första hand men de anser att det är viktigt att 
prioritera utbildningar och få fördjupade kunskaper. En respondent berättar hur flera 
kollegor fått vänta flera år på nödvändig utbildning för att kunna utföra sitt arbete 
enligt gällande föreskrifter. Exempelvis har poliser arbetat upp emot fem år som 
förhörsledare innan de genomgått förhörsledarutbildning. Respondenten förklarar: 

 
För att få uppdateringen av Patriark, men också föreläsningar, ska man ha det som 
prioritering, det är en utmaning, för vi står i kontrast mot att verksamheterna ska gå i första 
rummet. Det är föreläsningar och utbildningar som jag skulle önska att vi hade mer av. - 
Intervjuperson 6 

 
Bristen på utbildningar kring hedersrelaterat våld och förtryck kan vara ett uttryck för 
respondenternas medvetande om behov av kunskap. Majoriteten av respondenterna 
har valt att utöka sin kunskap inom problemområdet vilket ger dem tolkningsföreträde 
inom poliskollektivet. De los Reyes & Martinsson (2005) beskriver att brister 
avseende kunskap och förståelse för problematiken i samhället kan medföra en “vi 
och dem” känsla, vilket kan leda till en konflikt mellan folkgrupper från mellanöstern 
och väst. Det kan resultera i främlingsfientlighet i väst, där väst exkluderar 
minoriteters kulturella traditioner för att motarbeta dess patriarkala strukturer (De los 
Reyes & Martinsson, 2005; Ghazinour & Wikström, 2009; SOU, 2014:49). 

Kulturkompetens och respondenternas engagemang 
Samtliga respondenter i denna studie har ett engagemang och genuint intresse av att 
förstå hur och varför hedersrelaterat våld uppstår och de beskriver både direkt och 
indirekt ett intresse av att hjälpa människor. Respondenterna betonar att alla ärenden 
är unika, vilket medför att oavsett kultur är det av vikt att se varje enskild individ. 
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Respondenternas beskrivningar av kulturkompetens skiljer sig åt, men de betonar alla 
vikten av att ha kulturkompetens. Kulturkompetens beskrivs som väsentlig för att ha 
en förståelse för vilka frågor och följdfrågor som ska ställas i förhör med såväl 
förövare som offer. Utifrån ett interkulturellt förhållningssätt framgår det att 
kompetens och utbildning medför en helhetssyn vilket motverkar stigmatisering av 
exempelvis utlandsfödda (Darvishpour, 2010; Lorentz, 2009; Lahdenperä, 2004; 
SOU, 2015:55). En respondent ger uttryck för kunskap om kollektivet och kulturen: 

 
Det är jätteviktigt, är man inte intresserad eller överhuvudtaget inte har någon kunskap så är 
det nog svårt för då vet man inte heller vad man ska fråga efter. - Intervjuperson 2 

 
En av respondenterna säger att kulturkompetens är personligt och det som avgör är 
individens personliga engagemang samt att flera poliser saknar förståelse för behovet 
av kunskap och säger att de inte vill ha den. Det respondenten beskriver är en attityd 
till kunskap men samtidigt kan det stå för en annan attityd, om att inte vilja särskilja 
människor genom tankar om att alla är lika inför lagen. Det respondenten vill betona 
är dock problematiken med att folk inte vill ha kulturkompetens, att inte vilja se 
skillnader människor emellan gör att viktiga faktorer bortses från. Genom att 
motsätta sig kunskap och förståelse förnekas att hederskulturens förövare även kan 
vara offer för kulturen (Ghazinour & Wikström, 2010). En respondent ger uttryck för 
sin syn på kulturkompetens: 
 

Jag tror att det brister i engagemanget. Man måste engagera sig som människa. Sedan finns 
det några som är mer engagerade än andra. Det är ingenting som kommer per automatik, 
utan det är någonting som har frodats utifrån ett intresse. - Intervjuperson 1 

 
Ovanstående citat kan även beskriva hur de poliser som motsätter sig kunskap kan i 
själva verket inneha en rädsla för förändring av polismyndighetens normer och 
värderingar. Det medför att attityder inom poliskollektivet uppstår i syfte att kulturen 
och struktur upprätthållas. En respondent beskriver ett fall för att exemplifiera hur 
viktig kulturkompetens är i rollen som förhörsledare. I rättsfallet är respondenten 
övertygad om att hade förhörsledaren haft kulturkunskap, förövarens syn på heder 
och kulturella bakgrund, hade den utredningen slutat i en annan dom. Därmed anser 
respondenten att kulturkompetens är av vikt. Kulturkompetens värderas på samma 
sätt av alla respondenter, men ett fåtal av respondenterna nämner att kulturkunskap 
inte är allt, utan att det är viktigt att fråga när kunskap saknas. Följande två 
respondenter ger uttryck för deras reflektioner om den kulturella kunskapens 
betydelse: 

 
Kulturkompetens är oerhört viktigt.  Det är A och O för att förstå symboliken. - 
Intervjuperson 1 
 
Kulturkompetens underlättar och annars när man inte vet måste man fråga. Våga fråga. 
Våga vara besvärlig. - Intervjuperson 5 

 
Den underliggande attityd som respondenterna vill förmedla är att de inte har 
kunskap om allt och att det därför är viktigt att fråga i situationer där deras kunskap 
brister. En respondent betonar i detta avseende att den mångfald som finns inom 
poliskåren är positiv på så vis att det finns olika kulturkunskaper men också 
språkkunskaper som underlättar arbetet. Internationellt kan samverkan ske mer 
effektivt om utredande polis besitter makt i form av språk, klass och kunskap vilket 
kan öka handlingsutrymmet. Darvishpour (2010) menar i sin beskrivning av 
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interkulturella fenomen att dessa sker när individer med mångkulturell bakgrund 
interagerar med varandra och utbyter kunskap med varandra och på så vis utbyter 
attityder och värderingar som kan bidra till en helhetsbild av problematiken 
(Darvishpour, 2010; Lorentz, 2009; Lahdenperä, 2004). Sammanfattningsvis kan 
respondenternas beskrivning av vikten att inneha kulturkompetens framstå som lika 
viktig som det personliga engagemanget och intresset av andra människor. 

Polisernas upplevelse av de misstänkta förövarnas inställning till våldet 

Hederskulturens betydelse 
Samtliga respondenter definierar hedersrelaterat våld och förtryck som en fientlig 
handling där familjer och släkter, oberoende av kön, sanktionerar våldet för att 
upprätthålla eller återupprätta hedern. Respondenterna förklarar att våldet har sin 
grund i kulturella föreställningar som rör kön och sexualitet. Respondenten förklarar: 
 

Det är att man använder sin makt och skam, hedern är kvinnorna eller flickornas ansvar att 
upprätthålla. Det är mannens skyldighet att återställa hedern och då kan man använda olika 
metoder, som isolering, psykiskt eller fysiskt våld. Det är svårt att säga generellt vad det är 
eftersom det är så olika för olika länder, olika familjer, även i samma byar så det skiljer det 
sig i vad man har för värderingar och hur hårt man håller på traditionerna - Intervjuperson 2 

 
Kulturer är således av betydelse när det kommer till hedersrelaterat våld och förtryck. 
En respondent betonar förövarnas rädsla för att förlora sin kultur, att det är en 
anledning till den inskränkning som sker i offrets liv och vardag. Respondenterna 
beskriver det som ett sätt att behålla den kultur som kollektivet har lämnat i samband 
med flytt. Detta för att upprätthålla kulturen och inte förlora sin historia. 
Respondenternas uttalanden bekräftas utifrån att Lidskog & Deniz (2009) beskriver 
hederskultur som traditionalistisk kultur som värderar traditioner och historisk 
kunskap, som är väsentligt för att upprätthålla dess heder. Traditionerna hotas vid 
förändringar, då dessa förändringar medför påfrestningar på kulturen, det gör att vissa 
kollektiv omsluter sig från omvärlden för kulturens fortlevnad. Två respondenter 
beskriver ovanstående resonemang: 
 

Det är ett enkelt sätt, att behålla familjestrukturer. Man behöver inte vara rädd för att de 
kliver ur familjestrukturen för gör man det kan man bestraffas med döden. - Intervjuperson 
1 

 
De måste anpassa sig till ett samhälle som de har kommit till, men de vill behålla sina egna 
traditioner och komma ihåg vart de kommer ifrån, de vill ha ett förflutet. Och det måste man 
acceptera, att de vill ha ett förflutet, de har en släkt, de har traditioner. Men man måste ju 
följa lagen ändå. - Intervjuperson 5 

 
Flickor och kvinnorna är viktiga för kulturens fortlevnad då kvinnorna fostrar sina 
barn in i kulturen. Det ställs höga krav på att kvinnorna inte får bryta traditionerna och 
normerna, då det annars finns risk för att kulturen kan upphöra (se Lidskog & Deniz, 
2009; Hylland Eriksen, 2004; Berger & Luckmann, 1991). Individen via språket i 
interaktion med andra tar över sina signifikanta andras värderingar och normer som 
blir en del av individens personliga identitet och medför att de känner en 
identifikation med kollektivet (Hylland Eriksen, 2004; Berger & Luckmann, 1991; 
Lidskog & Deniz, 2009). En individ som är född och uppvuxen i två olika länder med 
två skiftande kulturella föreställningar kan således påverkas och uppfattar sig ha två 
attityder (se Lidskog & Deniz, 2009). 
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Hederskonflikter och ryktesspridning vid generations- och samhällsskifte  
Socialisationsprocessen in i en kultur medför att individen genom kollektivet och 
kulturen lär sig vad som är rätt och fel samt upprätthåller detta. Det blir en del av 
individens personliga identitet och kulturella tillhörighet (Lidskog & Deniz, 2009; 
Hylland Eriksen, 2004; Schlytter & Rexvid, 2016). Detta gör det svårt att bryta sig 
loss från kollektivet och hederskulturen. Samtliga respondenter stödjer ovanstående 
resonemang och ger en samstämmig bild om deras uppfattning om hur det är att bryta 
sig ut från kollektivet. Respondenten uttrycker: 
 

Hur stark måste han vara för att, annars måste hela familjen bryta sig loss från släkten, och 
det är inte så lätt, efter flera hundra års nedärvda traditioner, att ta sig ur. Och hans fru 
kanske inte har samma åsikter, hon kanske inte vill släppa efter, för då tappar hon ansiktet 
för att hon inte har kontroll över sin dotter. För de säger ibland att mannen är ansiktet utåt 
och kvinnan ser till hur det ser ut innanför husets väggar. - Intervjuperson 5 

 

En respondent säger att det förekommer att familjen utsätts genom ryktesspridning. 
Då blir familjen tvungen att återupprätta hedern trots att de själva kanske inte anser att 
den utsatte har begått en felaktig handling. Å ena sidan betonar en respondent att det 
kan förekomma att det är en i familjen som inte vill vara en del av upprätthållandet, 
men att resterande kan vara drivande i våldet. Å andra sidan beskriver respondenten 
att samtliga föräldrar vill behålla sin kultur och traditioner och att det är viktigt att ha 
en förståelse för föräldrarnas åsikter oavsett kulturella traditioner (se Lidskog & 
Deniz, 2009). Respondenten uttrycker: 
 

De tycker att det är fruktansvärt att ungarna vill leva på ett annat sätt, de försöker styra in 
ungdomarna och uppfostra de på sitt sätt… Någon har ringt omedelbart när de har sett 
flickan gå hem från skolan utan hijab. Sedan så är det någon som ringer och sen kan en 
klanledare ringa till en specifik förälder - Intervjuperson 3 

 
Byte av samhälle medför påfrestningar på medlemmarna av kulturen. Påfrestning 
medför att medlemmarna sluter sig från omvärlden, vilket gör att gruppen stärker sina 
gränser för att skydda sin gruppidentitet och kulturella tillhörighet (Lidskog & 
Denize, 2009). När kollektivet sluter sig inverkar det på maktpositionerna. Barnen, 
som har skolplikt och socialiserar sig i skolan, integreras fortare och lär sig därmed 
språket bättre, vilket gör att de har tolkningsföreträde och tolkar nya kulturer men 
också språket åt föräldrarna. Det sker då en maktförskjutning inom familjen och 
maktpositionerna påverkas då föräldrarna hamnar i en beroendesituation till barnen. 
För en man kan det vara ytterligare en påfrestning utifrån att han kan ha förlorat rollen 
som försörjare av familjen, vilket medför ytterligare en frustration. Frustrationen kan 
medföra att föräldrarna blir striktare i större utsträckning då de förlorar sina positioner 
och känner att de förlorar sina barn till en annan kultur där de inte längre är högst upp 
i hierarkin. 

Polisens upplevelse av förövarnas inställning till brottet 
Det som utmärker förövarna är, enligt en respondent, hederstänkande. Andra 
respondenter förklarar att det beror till viss del hur förövare yttrar sig, bland annat att 
de uttalar tankar om inskränkning och disciplinering. Alla respondenter har sagt att de 
misstänkta förövarna aldrig uppgett att brottet har skett i hederns namn. En 
respondent uttrycker: 
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Förvaren i sammanhanget har aldrig till mig erkänt att denne har en hederskultur i botten. - 
Intervjuperson 1 

 
Det skiljer sig åt om respondenterna får ett erkännande av brottet. En respondent säger 
att i vissa ärenden, där det rör sig om grova brott, förekommer det att förövaren 
erkänner allt. Respondenten tar upp att de arbetar med konsekvenssamtal med 
förövaren för att betona konsekvenserna av brottet. Respondenten som berättade om 
detta tog upp de svårigheter som finns kring samtalet när förövaren inte anser att 
denne har begått ett brott. Det respondenten beskriver är att förövaren inte kan 
identifiera sig som brottsling när denne har gjort något hedersamt för sin familjs skull. 
Detta kan även förklara att förövaren kan medge handlingen men inte att det är ett 
brott. En annan respondent betonar att när förövare erkänner, så erkänner de brottet 
men rättfärdigar det genom att tala om att kvinnan har gjort fel: 
 

I min erfarenhet den största utmaningen som vi har idag är de som kommer andra kulturer. 
Där är det jättesvårt att nå in på djupet, att få de att inse att det är fel. - Intervjuperson 6 

 
Inte som jag har upplevt, måste jag säga. Det är kanske om det är någon grov misshandel så 
ser man att man kanske gått över gränsen. Men man ser inte att det handlar om någon heder 
eller så, det handlar om att kvinnan inte gjort rätt. - Intervjuperson 2 

 
Vid andra hedersbrott händer det att förövarna inte ser något fel med deras handlande 
utan anser att det är på grund av att de försöker disciplinera offret. Det innebär att 
förövaren endast uppfyllt de hedersnormativa förväntningar som kollektivet innehar. 
Respondentens beskrivning av förövaren kan förstås utifrån förövarens identifikation. 
Om förövarens identitet i situationen är präglad av ett kollektivistiskt synsätt så kan 
förövaren anse att den endast handlat för kollektivets bästa. Samtidigt kan de ha en 
förståelse för det svenska rättssystemet i den bemärkelsen att ett grovt brott straffas. 
Respondenternas utsaga om att förövaren inte erkänner brottet kan även vara ett sätt 
för förövaren att använda makt mot den polisen som utifrån sin yrkesroll och kontext 
har maktövertag. För förövaren kan erkännande av brottet medföra att denne inför 
kollektivet ses som återupprättaren av hedern, vilket kollektivet anser som positivt.  
 
Flera av respondenterna betonar att det finns en kollektivistisk kultur i den 
bemärkelsen att kollektivet alltid går före individen, i motsats till västerländska 
kulturer, där individualism och individen går före kollektivet (se Berger & Luckmann, 
1991). Respondenterna betonar att det är viktigt att tänka på att det kan finnas fler 
förövare, att kollektivet står bakom en del av våldet och sanktionerar det. De uttrycker 
att det finns en svårighet bland annat i bevisningen, men också när det kommer till att 
kartlägga vilka som är en del av våldet. En respondent förklarar att det inte behöver 
vara den primära familjen som är den som avgör hur offret ska bestraffas. En annan 
respondent beskriver att våldet är globalt och om släkten finns kvar i en stark 
hederskultur kan de försöka påverka familjen utifrån deras maktposition, som 
försöker acklimatisera sig i Sverige. En av respondenterna tog upp att alla kulturer 
förändras och att denne upplevt att vissa familjer i Sverige har haft en striktare 
hederskultur då de varit isolerade från den utveckling som sker i ursprungslandet. 
Fyra av respondenterna beskriver hur kollektivet består av flera deltagare av 
hederskulturen: 
 

För det är ju kollektivet som gäller, och de väljer ut en person som kan offras och den får 
ställa upp att bli offrad, för familjens skull, för den är mindre värd än kollektivet. - 
Intervjuperson 5 
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Någon har tagit befälet och ofta med en stark kvinna vid sin sida. Hade ett ärende där 
morbrodern är präst och det var han som tog befälet. - Intervjuperson 1 

 
Kollektivet behöver inte vara här, de kan vara i ett annat land. Det kan sitta någon farmor 
som ska bestämma vad som ska ske här. - Intervjuperson 2 

 
En rejäl utmaning att faktiskt kolla gränser och då kan det komma till att vara i några andra 
länder och kan vara någon annan som styr därifrån, släktförhållanden som är, det är många 
trådar och det är en utmaning att kartlägga det här och vem det egentligen är som är 
involverad, för det är otroligt många som är involverade i detta. - Intervjuperson 6 

 
En respondent förklarar att alla är delaktiga i brottet inom familjen men att de har 
olika roller. En annan respondent betonar att bröder står för en del av våldet, men att 
dessa är offer för en hederskultur. Charon (2007) förklarar detta genom att pojkar 
socialiseras till att ta över sina föräldrars attityder vilket formar deras tankemönster 
och attityder. Attitydövertagning medför att individen handlar på ett målinriktat sätt, 
utifrån den inställning individen har avseende olika fenomen. Pojkar får som mål att 
upprätthålla eller återupprätta hedern, oavsett konsekvenserna. Attitydövertagande 
kan användas till manipulation och utnyttjande av andra. En individ övertar någon 
annans attityder vilket återspeglar den andres förväntningar på individen (Charon, 
2007; Berg, 2007). Pojkarna hamnar i under- och överordnade med andra, i såväl 
familjen som samhället när de ska fostras till män med makt och anseende. I en 
hederskultur är alla offer i viss bemärkelse då alla är underordnade andra. 
Hederskulturen bygger på disciplinering och yttre påtryckningar med hot om straff. 
Det är därför vi talar om heder. En av respondenterna förtydligar familjeroller: 
 

De kanske har olika roller i familjen, men det är ju hela familjen som deltar. Man kan tro 
att det är pappa som misshandlar, men inom husets väggar är det ofta mamma som slår. 
Alla syskonen som måste kontrollera sina kvinnliga syskon och kusiner, fastän de 
egentligen inte vill, de är också offer i det hela. - Intervjuperson 5 

 
Individens utveckling av emotionella egenskaper påverkar individens 
handlingsmönster. Det grundas i individens integration med andra och likt 
ovanstående kan förövarnas attityder och förståelse för följderna av brottet kopplas till 
deras kollektivistiska uppfostran i en hederskontext (Charon, 2007). Det finns en 
manssamordnare som stöd för den misstänkte förövaren om den skulle vara i behov 
av att tala, efter ett förhör eller i häktet men också i arresten. Respondenten uppger att 
det förekommer pappor som visar att de ångrar brotten, utifrån att brottet inte behövt 
ske i den utsträckning som våldet har skett. Flertalet av respondenterna beskriver hur 
kvinnan i familjen kan vara den som upprätthåller hederskulturen, det framgår dock 
inte om det finns en kvinnosamordnare för dem. Två av respondenterna beskriver att 
det är viktigt att se kvinnorna i släkten som förövare och att de kan begå en del av 
brottet. En respondent betonar att det är hälften män och hälften kvinnor som är 
förövare: 
 

Det har blivit jämvikt mellan kvinnliga och manliga förövare, just i hedersärenden. - 
Intervjuperson 2 

 
Kvinnorna kommer lindrigt undan, det är oftast de som ligger bakom och trycker på. - 
Intervjuperson 1 
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Kvinnor är stora upprätthållare av kulturer, särskilt när de blivit trampade på själva, de ser till 
att kulturen fortskrider i stor utsträckning. - Intervjuperson 3 

 
Som nämnts i citatet ovan så är även kvinnor kulturellt betingade. Respondenterna 
beskriver att alla individer har en kultur men att värderingar och normer kan skilja sig 
åt. Lidskog & Deniz (2009) beskriver det som en del av kulturens moral, att 
medlemmarna ska tänka, känna och handla på det sätt som är förväntat av dem 
(Lidskog & Deniz, 2009). Det medför att förövare som lever i en kollektivistisk kultur 
har andra värderingar och normer än den individualistiska kulturen som polisen har. 
Det kan medföra en kulturkrock i bemötandet mellan polisen och de misstänkta 
förövarna, eftersom de värderar olika normer. Polisens kultur och yrke präglas av 
rättssäkerhet och att följa lagar och regler som finns i samhället, medan de som begår 
brott har en annan kultur. Detta gäller såväl förövare som upprätthåller hedern genom 
våld som andra förövare, exempelvis gängmedlemmar som bildat sin egen kultur. En 
respondent beskrev en situation där individens tankemönster och kulturella 
tillhörighet, att inte gå emot kollektivet, gör att individen tar sitt ansvar som medlem i 
kollektivet. Respondenten beskrev händelsen, som kan förstås som en kulturkrock: 
 

Jag hade ett ärende för några år sen där en förövare hade ställt sig upp i tingsrätten och hållit 
ett försvarstal om att kvinnan skulle stenas. Hade de levt kvar i den kulturen så hade det 
säkert varit så att hon hade det. Men i Sverige, så är det ju en helt annan kultur och där är det 
även en krock, för en del är det svårt att anpassa sig till de regler som finns och de lagar som 
vi har i Sverige. Det kan vara väldigt främmande för de här förövarna. - Intervjuperson 6 

Diskussion och slutsats 
Av föregående analysavsnitt framkom det att respondenterna upplever svårigheter i 
arbetsprocessen. Svårigheterna utgår bland annat från förövarnas kultur som medför 
att förövarnas inställning är att de inte har begått en felaktig handling. I detta avsnitt 
kommer resultatet av analysen diskuteras och slutsatser kommer att presenteras. Detta 
i enlighet med syftet i studien som var att undersöka polisers upplevelser av 
inställningen hos personer som är misstänka för hedersrelaterade brott i samband med 
förhör. Vidare studera polisens arbetsprocess och de svårigheter de upplever i arbetet 
med problematiken. Dispositionen utgår ifrån de två frågeställningarna som följs av 
tankar om slutsatserna och avslutas med en metoddiskussion samt studiens 
begränsningar och förslag till vidare forskning. 

Hur upplever och framställer poliserna arbetsprocessen och eventuella 
svårigheter med hedersrelaterat våld, från anmälan till åtal? 
Respondenterna i föreliggande studie upplever att arbetet med hedersrelaterade brott 
är komplext. Respondenterna beskrev att det finns en svårighet att särskilja patriarkalt 
våld och hedersrelaterat våld, och att hedersbrott ofta rubriceras som det förstnämnda 
(se Brå, 2012; SOU, 2014; SOU, 2015). Detta trots att respondenterna betonat att det 
finns skillnader mellan hedersrelaterat våld och patriarkalt våld, bland annat antalet 
förövare oavsett kön, hederstänkandet och skyddsaspekten. En anledning är att det 
saknas en brottskod och en vedertagen definition av hedersrelaterat våld och förtryck. 
Arbetsprocessen beskrivs som en process där flera komponenter försvårar arbetet. 
Respondenterna uppgav att utifrån förövarnas hederskultur som bland annat innefattar 
en tysthetskultur, att inte tala om problematiken med utomstående. Det påverkar att 
bevissäkringen brister för att det sällan finns vittnen, vilket medför att misstänkta 
förövare inte döms (se Brå, 2012; Güngör & Dervish, 2009). Komplexiteten i arbetet 



	 	 	 	 	 	
32	

försvåras ytterligare då utbildningsbehov råder och bristen på utbildningar inte 
åtgärdas i tillräcklig utsträckning i verksamheten. Respondenterna beskrev hur de 
själva sökt efter kunskap om hedersrelaterat våld. Detta kan således uppfattas som att 
de har ett engagemang och en vilja att lära sig. 
 
Ett sätt att förstå detta på är att det finns kunskapsluckor om hur arbetet med 
hedersrelaterat våld ska utföras, vilket respondenterna försöker fylla genom sitt 
engagemang och strävan efter kunskap om kultur. Kultur kan ses som en 
underliggande faktor till den komplexitet som råder. Polisens värderingar och normer 
krockar med förövarens vilket medför att de har svårt att förstå varandra. Detta kan 
kopplas till den utbildningsbristen som respondenterna betonar, saknas det kunskap 
kan det tänkas att det saknas förståelse. 
 
Ett annat sätt att se på resultatet är att det saknas en vedertagen definition av 
hedersrelaterat våld och lagstiftning (Utvecklingscentrum Göteborg, 2006; Hayes et 
al, 2016; Ghazinour et al, 2007; Brå, 2012). Lagstiftning kan ses som polisers främsta 
verktyg i deras arbete, brister verktyget kan det påverka utformningen av 
arbetsprocessen. Vid frågan om en specifik lagstiftning skulle göra skillnad för 
polisens arbete förklarar majoriteten att det skulle minska antalet förövare, men inte 
brottet. Det skulle dock medföra att brotten kan bli statistiskt analyserbara. Skulle 
statistik medföra att brottet prioriteras i större utsträckning än vad det gör i dagsläget? 
Det är en fråga om resurser, vilket respondenternas utsagor om frånvaron av 
utbildning också kan påskina. 

Hur beskriver poliserna de misstänkta förövarnas inställning till våldet? 
Det framkom av respondenterna att förövare aldrig erkänt till dem att brottet har ett 
hedersmotiv. Det varierar dock utifrån brottets allvarlighetsgrad att de erkänner 
våldshandlingen men att i vissa situationer upplever poliserna att förövaren inte 
förstår att detta är ett brott mot svensk lagstiftning. Respondenterna uppgav även att 
deras upplevelse av förövare är att de inte påvisar någon ånger, skuld eller skam för 
vad de gjort. Kultur medför ett annat sätt att se på brottet. Det blir tydligt då brottet 
anses vara en legitim handling och att offret är den som har begått fel, samtidigt som 
förövarna sällan uttrycker någon ånger eller skam för sitt handlande (se Wikan, 2009; 
jfr Güngör & Dervish, 2009). Detta är även vanligt förekommande när 
språksvårigheter finns eller när kontrasten mellan kultur, normer och värderingar är 
allt för omfattande. Detta då avsaknad av det svenska tankesättet om att ånger råder 
bot existerar. 
 
Ett sätt att se detta på är att förövarna inte ser något fel med deras handlande eftersom 
de har en hederskultur som formar deras tanke, vilja och känsla kring vad som är rätt 
och fel. I hederskulturen är det rätt att återupprätta hedern och skulle förövaren 
motsätta sig detta skulle han/hon bli föremål för sanktioner (se Utvecklingscentrum 
Göteborg, 2006; Ghazinour et al, 2007; Hayes et al, 2016). Detta går att återkoppla till 
polisernas beskrivningar av att förövare uppträtt helt ovidkommande då de inte ens 
förstår att ett brott begåtts. Detta väcker frågor om det finns skäl hos förövaren att 
framställa sig som ovetande om att deras handling är kriminell. Detta då flera av 
brotten är kriminaliserade i ett antal länder om än i lägre utsträckning och med lägre 
straffvärde.   
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Tankar om slutsatserna 
Ämnets inriktning utgår ifrån grundproblematiken. Faktorer som ligger till grund för 
problematiken är inte offret, utan de individer som utför brottet. Därav väcktes 
intresset att undersöka förövarnas inställning och motivering till hedersbrott snarare 
än offrets utsagor. 
 
Det framkom under intervjuerna att det är viktigt att komma ihåg att förövarna även 
kan vara offer. Det väcker tanken om mödrarnas sätt att kontrollera sina barn 
egentligen handlar om en rädsla att förlora dem. Att upprätthålla sitt goda anseende i 
familjen kan vara ett sätt att skapa något som kan gå i arv som anses som värdefullt i 
hederskulturen. Något som oväntat nog framkom i empirin och den tidigare 
forskningen var att de belyser mödrarna som förövare och upprätthållare av 
hederskulturen. Brottet är således könsneutralt. En fråga som har väckts under 
studiens framskridande är om de poliser som deltagit i studien är unika med sin 
kunskap och sitt engagemang eller om detta gäller poliser generellt? 
 
Resonemanget om motiv kan vara av relevans för det sociala arbetet då det ger en 
beskrivning av hur polisen upplever förövarens inställning och därmed deras 
förståelse eller bristande insikt i brottet de begått. Det kan vara socialarbetaren till 
nytta att få kännedom om hur exempelvis polisen arbetar med den aktuella 
klientgruppen. Resultatet kan bidra till en bättre förståelse för hederskulturer och 
därmed förövarna, där exempelvis förövare kan vara offer för en hederskultur. 
Resultatet kan öka identifieringen av hedersrelaterade brott och problematikens 
omfattning. Det kan i sin tur påverka myndighetsarbetet med preventiva insatser, 
vilket gör att problemen kan uppmärksammas i tidigare skede. Resultatet kan ge 
teoretiskt förankrade metoder och förklaringsmodeller avseende behandling till 
förövare inom såväl kriminalvården som socialtjänsten.  

Metoddiskussion 
Hedersrelaterat våld kan anta många former och bör ses som ett komplext problem 
såväl nationellt som internationellt. Genom en teoretisk tolkning av det empiriska 
materialet bekräftas tidigare forskning att hedersrelaterat brott begås inom ett 
kollektiv och att deras kulturella föreställningar blir en signifikant del i polisens 
arbete. Studien avser inte att vara heltäckande inom varken polisens arbete med 
hedersrelaterat våld eller förövares inställning till brott utan snarare bidra till en 
förståelse för polisers arbete och deras upplevelse av förövarnas inställning kring 
brottet. 
 
Författarna i studien hade som avsikt att studera polisers arbete inom hedersrelaterat 
våld och studera förövarnas motivering istället för att ha sekundära källor. Sekundära 
källor är inte att föredra då information tolkas genom någon annan som besitter sin 
förförståelse kring våldet. Valet utgår utifrån att förövarna är svåra att komma i 
kontakt med och tidigare forskning (se Ghazinour & Wikström, 2011) påvisar en 
svårighet i att rekrytera förövare. För att ändå närma sig förövarna valdes poliser ut 
för deltagande i intervjuer avseende båda frågeställningarna. Poliserna som 
intervjuades har en omfattande yrkeskarriär och arbetat med att förhöra förövare, 
vittnen och offer vilket ger studien en bredare informationsinhämtning. Då 
hederskultur anser att kvinnan är lägre i hierarkin valdes respondenter ut med hälften 
män och hälften kvinnor. Huruvida kvinnor i sin yrkesroll som polis blir behandlade 
eller bemötta på annat vis än manliga poliser framkom inte i någon vidare 
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utsträckning. Ytterligare en aspekt avseende empirin är att mångfalden i 
respondentgruppen är begränsad, vidare kan även anföras att antalet deltagare inte är 
representativt för polismyndigheten, samt för alla avdelningar inom poliskåren. 
 
Studiens centrala aspekter samstämmer med tidigare forskning, detta kan tyda på en 
tillförlitlighet. Dessa aspekter är bland annat bristen på utbildning, som även 
förekommer i Brås (2012) studie avseende att anmälningarna anses vara bristfälliga 
då de faktorer som utgörs av hedersrelaterat våld inte framkom i ärenden (Brå, 2012). 
Rikspolisstyrelsen uppgav 2009 att det var en utbildningsdag avsatt till hedersrelaterat 
våld och förtryck under hela polishögskoleutbildningen. Vidare lyfter även 
Rikspolisstyrelsen (2009) i deras policy att poliserna ska besitta kunskap om 
hedersrelaterat våld och förtryck, och där kunskapen brister ska konsulter användas 
som ytterligare kompetens inom området på grund av att brotten är svårlösta. Detta 
beror bland annat på att det är en tysthetskultur men också att ingen erkänner eller 
uttrycker någon skam eller ånger samt att brottet anses vara rättfärdigat utifrån att 
offret är den som har begått en felaktig handling (se Ghazinour et al, 2007; 
Rikspolisstyrelsen, 2009; Utvecklingscentrum Göteborg, 2006; jfr Güngör & Dervish, 
2009). 

Studiens begränsningar och svagheter och förslag till vidare forskning 
Rikspolisstyrelsen (2009) betonar att polismyndigheter ska ha kunskap om 
hedersrelaterat våld. Detta för att kunna bedöma om brottet är hedersrelaterat för att 
på så vis kunna döma fler misstänkta samt avgöra omfattningen av skyddsaspekten för 
offret. Studien avser att ge fördjupad kunskap om polisernas arbetsprocess med 
hedersrelaterat våld och de misstänkta förövarnas inställning till brottet. Studien kan 
användas för att få en djupare förståelse för problematiken genom polisens 
uppfattning av förövarens inställning, men också för att få en förståelse för den 
hederskultur som förövare och offer lever i. Denna kunskap kan vara till nytta för de 
som arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck, exempelvis socialtjänsten, 
polismyndigheten och skolverksamheter. I dessa yrkesprofessioner är det viktigt med 
förståelse om hederskultur vilken förövarna kommer ifrån, och ha i åtanke att en 
person kan vara förövare och offer för en hederskultur. Utifrån polisernas erfarenhet 
av misstänkta förövare framgår inte huruvida de blev dömda enligt lagens mening, 
vilket kan ses som en svaghet i denna studie. 
 
Studiens avgränsningar med hänvisning till antalet deltagare motiverar till 
fördjupning inom området. Det hade varit intressant att arbeta vidare med 
frågeställningen och även undersökt hur polisen uppfattar förövare av olika brott samt 
intervjua förövare till olika brottshandlingar och undersöka deras inställning. En 
omfattande kvalitativ och kvantitativ undersökning av polisens arbete i kontakt med 
förövare, där poliser inom olika delar i polisorganisationen inkluderas skulle vara 
väsentligt för vidare forskning. Det skulle kunna leda till fördjupad kunskap och 
information om polisiära svårigheter och styrkor. Detta för att undersöka om förövare 
till hedersrelaterat våld skiljer sig från andra förövare, exempelvis gängmedlemmar 
som även de har en kollektivistisk kultur. Det är även av intresse att lyssna till om 
förövarnas upplevelser överensstämmer med polisens samt hur förövarna upplever 
polisens arbetsprocess. En sådan studie hade kunnat belysa förövarnas egna tankar om 
vilken eller vilka insatser de anser sig i behov av för att få leva som en god 
samhällsmedborgare utan att använda förtryck eller hot. Vid en sådan studie föreslås 
inte aggregera samband om formell, informell utbildning utan utforska området. 



	 	 	 	 	 	
35	

Referenslista 
Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas (1991). The Social Construction of Reality - A 
Treatise in the Sociology of Knowledge. 
Penguin Books Ltd 
 
Berg, Lars-Erik, Den sociala människan: Om den symboliska interaktionismen. I 
Månson, Per. (red.) (2007). Moderna samhällsteorier: traditioner, riktningar, 
teoretiker 
Stockholm: Norstedts akademiska förlag 
 
Brinkmann, Svend & Kvale, Steinar (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 
Lund: Studentlitteratur 
 
Brå, (2012). Polisens utredningar av hedersrelaterat våld. 
Hämtad: 2016-11-07 
https://www.bra.se/download/18.1ff479c3135e8540b2980007166/2012_1_polisens_
utredningar_av_hedersrelaterat_vald.pdf 
 
Booth, Andrew, Papaioannou, Diana & Sutton, Anthea (2012) 
Systematic approaches to a Successful Literature Review. 
London: Sage 
 
Charon, Joel. M. (2006). Symbolic interactionism: an introduction, an 
interpretation, an integration. (9. ed.). 
Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education 
 
Darvishpour, Mehrdad. (2004). Makt eller uppfostran. I: Invandrare 
och minoriteter 2004:2 
 
Darvishpour, Mehrdad (2010). Mannens maktförlust vid migrationen 
– en del i ”hedersförtryck” och konflikter inom invandrade familjer. I: Hansson, 
Merike. (red.). Perspektiv på manlighet och heder. 
Stockholm: Gothia Förlag AB 
 
De Los Reyes, Paulina & Wingborg, Mats (2002). Vardagsdiskriminering och 
rasism i Sverige. En kunskapsöversikt. 
Norrköping: Integrationsverket 
 
Ekehammar, B. (2012). Socialpsykologi - Människan som samhällsvarelse. 
Stockholm: Natur och kultur 
 
Ekman, Paul. (2009). Telling lies: clues to deceit in the marketplace, politics, and 
marriage. (4 upplagan). 
New York: W.W. Norton 
 
Fejes, Andreas & Thornberg, Robert. (2009). Handbok i kvalitativ analys. 
Stockholm: Liber 
 
Gilje, Nils & Grimen, Harald. (2007). Samhällsvetenskapernas förutsättningar. 
Göteborg: Daidalos 



	 	 	 	 	 	
36	

 
Ghazinour, Mehrdad. Hanberger, Anders. & Mårald, Gunilla. (2007). Stödinsatser 
för förövare - en utforskande undersökning. Del rapport 3 från den nationella 
utvärderingen av regeringens insatser mot hedersrelaterat våld. 
Hämtad: 2016-11-07, från: 
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:149251/FULLTEXT01.pdf 
 
Ghazinour, Mehrdad & Wikström, Eva. (2010). Swedish experience of sheltered 
housing and conflicting theories in use with special regards to honour related 
violence (HRV). 
European Journal of Social Work, vol. 13, no. 2. (sid. 245-259). doi: 
10.1080/13691451003690981 
 
Güngör, Emre. & Dervish, Nima. (2009). Varför mördar man sin dotter? 
Stockholm: Norstedt. 
 
Elias, Norbert & Scotson, John L. (2011). Etablerade och outsiders 
Göteborg: Arkiv förlag 
 
Hall, Stuart (1992) ”The West and the Rest”, (red) Hall, Stuart. & Gieben, Bram. 
Formations of modernity. 
Cambridge: Polity Press in association with the Open University 
 
Hayes, E. Brittany, Freilichi. D, Joshua & Chermak. M, Steven (2016). An 
Exploratory Study of Honor Crimes in the United States.  Journal of Family 
Violence, Vol 31, no. 3. (sid. 303–314). doi:10.1007/s10896-016-9801-7 
 
Hjerm, Mikael, Lindgren, Simon & Nilsson, Marco. (2014). Introduktion till 
samhällsvetenskaplig analys. (2 upplagan). 
Malmö: Gleerups 
 
Hylland Eriksen, Thomas. (2004). Rötter och fötter - Identitet i en föränderlig tid. 
Nora: Nya Doxa 
 
Janke, Emma. (Producent). (2011, 22 november). Hedersmordet på Pela 
[Dokumentär]. 
Hämtad: 2016-11-20 
http://sverigesradio.se/sida/laddaner.asp x?programid=3349 
 
Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. 
Stockholm: Sveriges Riksdag. 
 
Kaliber. (2006, 15 oktober). Balkongflickorna - fallen som aldrig når domstolarna 
[Dokumentär]. 
Hämtad: 2016-12-02 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=965109 
 
Kriminalvården FoU (2015:286). Hedersrelaterat våld och förtryck – förbättrad 
kunskap om förövarna. 
Hämtad: 2016-12-26 



	 	 	 	 	 	
37	

https://www.kriminalvarden.se/globalassets/forskning_statistik/projektkatalog-
pagaende-maj-2016.pdf 
 
Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. 
Lund: Studentlitteratur 
 
Lahdenperä, Pirjo (2004). Interkulturell pedagogik – vad, hur och varför? 
I Lahdenperä, Pirjo. (red). Interkulturell pedagogik i teori och praktik. (sid. 11-33). 
Lund: Studentlitteratur 
 
Lidskog, Rolf & Deniz, Fuat. (2009). Mångkulturalism, socialt fenomen och politisk 
utmaning. 
Malmö: Liber 
 
Lorentz, Hans (2009). Skolan som mångkulturell arbetsplats: att tillämpa 
interkulturell pedagogik. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Meetoo, Veena & Mirza, Safia Heidi. (2007). “There is nothing ‘honourable’ about 
honour killings”: Gender, violence and the limits of multiculturalism. Women’s 
Studies International Forum, vol 30, sid. 187-200, doi: 10.1016/j.wsif.2007.03.001 
 
Mattsson, Tina (2010). Intersektionalitet i socialt arbete. Teori, reflektion och 
praxis. 
Malmö: Gleerups 
 
Mayeda Tokiharu, David & Vijaykumar, Raagini. (2016). A review of the literature 
on honor-based violence. Sociology Compass, sid. 353–363, doi: 
10.1111/soc4.12367 
 
Nationellt centrum för kvinnofrid. (2010). Hedersrelaterat våld och förtryck: en 
kunskaps- och forskningsöversikt. 
Hämtad: 2016-12-26 
http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/493/nck-rapport-
hedersrelaterat-vald-och-fortryck-2010-1.pdf 
 
Rikspolisstyrelsen. (2009). Hedersnormer och hedersrelaterat våld 
Hämtad: 2016-12-20 
https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporter-
utredningar/01%20Polisen%20nationellt/Brott%20i%20nara%20relationer/Hedersno
rmer_hedersrel_vald_2009_090819.pdf 
 
Piuva, Katarina & Karlsson Bodil, Lis. (red). (2012). Genusperspektiv i socialt 
arbete. 
Stockholm: Natur & Kultur 
 
Polisen (2016). Hedersrelaterade brott - fakta. 
Hämtad: 2016-11-26 
https://polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/Brott-i-nara-relationer/Fakta-om-
hedersrelaterade-brott/ 



	 	 	 	 	 	
38	

 
Schlytter, Astrid och Rexvid, Devin (2016). Mäns heder. Att vara både offer och 
förövare. 
Studentlitteratur AB: Lund 
 
Schlytter, Astrid. Ghadimi, Mariet. Högdin, Sara. Rexvid, Devin. Backlund, Åsa. 
(2009). Oskuld och heder 
Hämtad: 2016-12-22 
http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/388/hedersrelaterat_vald_
del_2%5B1%5D.pdf 
 
Silverman, David. (2005). Doing qualitative research – a practical handbook. 
London: SAGE Publications Ltd 
 
Skau, Greta Marie. (2007). Mellan makt och hjälp. Om det flertydiga förhållandet 
mellan klient och hjälpare. 
Stockholm: Liber 
 
Skrivelse 2007/08:39. Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, 
hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. 
Hämtad: 2016-11-21 
http://www.regeringen.se/contentassets/bc62728a94904029aca939ce937238e2/handl
ingsplan-for-att-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor-hedersrelaterat-vald-och-fortryck-
samt-vald-i-samkonade-relationer-skr.-20070839 
 
Socialstyrelsen. (2014). Vänd dem inte ryggen. 
Hämtad: 2016-11-21 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19317/2014-1-6.pdf 
 
Statens Offentliga Utredningar. (2014:49). Våld i nära relationer - en 
folkhälsofråga. 
Hämtad: 2016-12-20 
http://www.regeringen.se/contentassets/9d9b0adf4a844a77836ffa9ca6b466df/vald-i-
nara-relationer---en-folkhalsofraga-forslag-for-ett-effektivare-arbete-del-1-av-2-sou-
201449 
 
Statens Offentliga Utredningar. (2015:55). Socialstyrelsens yttrande över 
betänkandet - Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld 
och förtryck. 
Hämtad: 2016-12-20 
https://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/remissvar-nationell-
strategi-mot-mans-vald-mot-kvinnor-och-hedersrelaterat-vald-och-fortryck-
151022.pdf 
 
Vetenskapsrådet. (2012). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. 
Hämtad: 2016-11-20 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
 
Wikan, Unni. 2004. En fråga om heder. 



	 	 	 	 	 	
39	

Stockholm: Ordfront. 
 
Wikan, Unni. (2009). Om heder. 
Göteborg: Daidalos 
 
Utvecklingscentrum Göteborg. (2006). Åklagarmyndighetens handbok om 
hedersrelaterat våld 
Hämtad: 2016-12-21 
https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/handbocker/handbok-hedersrelaterat-
vald-uppd-2014.pdf 
  



	 	 	 	 	 	
40	

Bilaga 1. Skriftligt samtycke 
Detta är en förfrågan som riktar sig till dig som har erfarenhet av att möta män och 
kvinnor som misstänks för hedersrelaterat våld. 
 
Hedersrelaterat våld och förtryck i sin allvarligaste form “Hedersmord” innebär att ca 
5000 individer världen över blir mördade varje år av sina anhöriga. I Sverige beräknas 
att två - fem individer mördas varje år med motivet heder. Trots detta förekommer det 
att få förövare har blivit dömda då bevisningen av brottet brister och rubriceras som 
självmord utifrån att flickorna tvingas till att hoppa från balkonger. Varav begreppet 
“Balkongflickor”. Utifrån forskning framkommer det att brottet begås för att återställa 
hedern och att förövaren anses vara en hjälte och är öppen med att denne har begått 
brottet. 
 
Syftet med studien är att undersöka polisens förhörsledare kring deras kunskap av 
förövares attityder och förövarnas motiv bakom våldet. Polisens erfarenhet utgår ifrån 
förhör med män och kvinnor som anklagas för hedersrelaterat våld. I studien kommer 
termen “förövare” att användas som definition för en individ som har dömts, är 
misstänkt för brott och familjemedlemmar som sanktionerat hedersrelaterade brott 
 
Den information som samlas in från dig behandlas konfidentiellt och ingen kommer 
att kunna identifiera utifrån studien, att just du har deltagit. Din anonymitet i det 
färdiga arbetet garanteras då du inte kommer att nämnas vid namn och inga personliga 
uppgifter som skulle kunna identifiera dig avslöjas.  
 
Detta  kan vara ett känsligt ämne för dig och det är vår förhoppning att du känner att 
din integritet och vilja respekteras. Under intervjun har du alltid möjlighet att avstå 
från att svara på frågor utan att behöva motivera varför. Intervjun kommer att spelas 
in, dock enbart ljudupptagning, för att sedan transkribera samtalet. Inspelningen av 
intervjun kommer att förvaras så enbart intervjuaren har tillgång till det tills dess att 
materialet har transkriberats, sedan kommer inspelningen att raderas för att säkerställa 
att du förblir anonym. Du har alltid möjlighet till att avbryta ditt deltagande utan att 
motivera varför. Om du väljer att avbryta så kommer det inte medföra några negativa 
konsekvenser. Ditt deltagande är frivilligt och bygger utifrån ditt samtycke till att 
delge dina svar.  
 
Om du har några frågor, under eller efter intervjuns genomförande om studiens gång 
eller ovanstående information, svarar vi mer än gärna. 
 
Slutligen vill vi tacka dig för att just du tagit dig tid och bidragit med din kunskap!  
 
Examensarbete inom kursen “Teorier och metoder i socialt arbete samt 
examensarbete”. Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro 
Universitet 
Författare: Miriam Flemström & Alexandra Talani, Handledare: Runa Baianstovu  
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Bilaga 2. Intervjuguide 
Presentera vår studie och val av inriktning. 
 
Tema 1 
Bakgrund - inledning 
Syfte: Skapa en bild av vem respondenten är och deras arbete. 
 
Vem är du? Som polis? 
Kan du presentera dig själv utifrån din arbetserfarenhet och hur länge du har arbetet 
inom området? 
Hur har du jobbat med HRV? 
Vad är hedersrelaterat våld enligt dig? 
Vilka former av hedersrelaterat våld har du erfarenhet av? (Socialt, psykiskt, fysiskt 
och sexuellt) 
Eventuell följdfråga: Hur yttrar sig den formen av våld? (Exempelvis kränkningar, 
slag, makt och kontroll) 
 
Tema 2 
Utmaningar, utvecklingsbehov och framgångar 
Syfte: Få en bild av polisens syn på kunskapsområdet – utvecklingsbehov - 
motsättningar 
 
Hur ser den praktiska strukturen ut på arbetsplatsen? 
För att få en tydligare bild av vad det är som sker i kommunikationen med den 
misstänkta förövaren kan du berätta hur ert arbetssätt är uppbyggt? 
Om detta inte framkommit, Arbetar ni utifrån EBP med någon form av manualbaserad 
arbetsmetod, vilka deltar under förhören och hur ser ni på den misstänkte? 
Kan du se utvecklingsbehov och eventuell utmaningar utifrån detta arbetssätt? 
Är kulturkompetens något ni pratar om? 
Hur skulle du beskriva kulturkompetens utifrån din arbetsplats? 
Finns det andra kunskapskällor? T.ex. … 
Inom din profession finns det situationer där du tar beslut som styrs av instinkter, 
magkänslan eller är det lagar och regler som styr? 
Finns det legitimitet för att sådana kunskapsformer diskuteras på arbetsplatsen? Vilket 
utrymme får de i ”det legitimerade arbetssättet”? 
 
Tema 3 
Misstänkt förövare, motivering och attityder kring brottet och aktuella utmaningar, 
problemställningar och önskemål 
Syfte: Få en bild av förövarna och deras motivering kring våldet. 
 
Har de något gemensamt? Finns det en tydlig profil av de misstänkta förövare du har 
erfarenhet av? 
Hur uttrycker de misstänkta förövarna deras syn på det brott de är misstänkta för? 
(Ånger, skam, heder). Exempelvis hur motiverar de våldet? 
Hur beskriver de misstänkta förövarna den utsatte? (Orsaken till brottet) 
Det är en vanlig uppfattning i media att hedersrelaterat våld inom familjen är 
kollektiv. Vad säger du om det? 
Hur ser du på debatten kring förslag till en ny lagstiftning för hedersrelaterat våld och 
förtryck? 
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Tema 4 
Avslutning. Eventuella frågor och aspekter som intervjupersonen vill delge och 
sammanfattning av intervjun. 
 
Finns det några andra aspekter kring området som du skulle vilja tillföra? 
  



	 	 	 	 	 	
43	

Bilaga 3. Presentation av tidigare forskning 
An Exploratory Study of Honor Crimes in the United States av Hayes et al (2016) 
består av 16 rättsfall, med 40 kvinnliga offer över 18 år, under perioden första januari 
1990 till 31 december 2014. Data har insamlats med hjälp av open source method av 
United States Extremist Crime Database (ECDB). Studien undersökte relationen 
mellan förövaren och offret och motiven till brottet. I syfte att undersöka om förövare 
och motiv varierade beroende på kontext jämfördes USA och Jordanien. Slutsatsen 
blev att i USA är förövarna vanligtvis pappa, partner, eller extern familjemedlem efter 
att kvinnan begärt skilsmässa eller anpassat sig till västerländsk kultur. I Jordanien var 
det vanligare att bröderna begick brottet utifrån att kvinnan betett sig skamfyllt. 
 
Stödinsatser för förövare - en utforskande undersökning är en rapport av Ghazinour et 
al (2007) som studerat rapporter från länsstyrelsernas handläggning av stöd och 
insatser till förövare av hedersrelaterat våld. Data och analys består av dokument och 
rapporter, intervjuer och en enkät. I rapporten används maktbegreppet för att belysa 
hur makt i hederskontexten utspelar sig i familjerelationer. Syfte är att beskriva, 
analysera och bedöma socialtjänstens och polisens insatser för förövare samt att 
undersöka om länsstyrelserna har bidragit till projekt riktade till förövare samt 
förövarens uppfattning av samhällets hjälp. De huvudsakliga slutsatserna är att det 
finns få insatser riktade till förövare och att de metoder som finns behöver utvecklas 
och utvärderas samt att ingen vill ta ansvar för misstänkta förövare över 18 år, där 
individen inte dömts. 
 
I Polisens utredningar av hedersrelaterat våld av Brottsförebyggande rådet (Brå) 
(2012) undersöktes bland annat polisutredningar från 2009 som hade indikationer på 
hedersrelaterat våld. Dessa indikationer är bland annat kollektiva förövare och att 
brottet är kopplat till skam och heder. Antalet uppskattades vara 300 anmälningar 
2009 varav 117 valdes slumpmässigt (Brå, 2012,). Av 117 ärenden var det enbart 16 
som klarades upp och dessa bestod av ärenden där misshandel förekom (Brå, 2012). 
Slutsatsen av studien var att hedersrelaterade brott sällan kommer till polisens 
kännedom. 
 
Hedersrelaterat våld och förtryck: en kunskaps- och forskningsöversikt av Nationellt 
centrum för kvinnofrid (NCK) (2010) är en forskningsöversikt om hedersrelaterat 
våld och förtryck för att kartlägga problematiken och undersöka våldets utsträckning. 
Datainsamling har skett genom nationella och internationella databaser. Syftet med 
rapporten är att öka förståelsen för forskningens definitioner och 
problembeskrivningar inom området. Slutsatsen av studien är att religion inte har en 
koppling till hedersvåld, utan kultur, ekonomi, politik, klass och kön. 
 
Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck av 
Statens Offentliga Utredningar (SOU) (2015:55) hade som syfte att föreslå en samlad 
nationell strategi. Ytterligare ett syfte var att bedöma kunskapsutveckling, 
kunskapsöverföring och kunskapsstöd för professionella som arbetar med mäns våld 
mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet uppfylldes genom att 
utvärdera och bedöma regeringens insatser under åren 2010 - 2014. Slutsatserna 
grundades på utvärdering av skillnader i hur professionella arbetar med problematiken 
samt vägledning till myndigheterna att arbeta mer effektivt. 
 
Oskuld och heder: En undersökning av flickor och pojkar som lever under 
hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad – omfattning och karaktär av Schlytter et al 
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(2009) är en studie av flickor och pojkar som lever i en hederskultur. Studien baseras 
på enkätundersökningar besvarade av ungdomar i årskurs nio och en aktstudie som rör 
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Syftet var att lyfta 
fram flickor och pojkar som lever i en hederskultur. De huvudsakliga slutsatserna var 
att socialtjänsten inte får kontakt med alla utsatta flickor och att flickor i större 
utsträckning än pojkar får hjälpinsatser. 
 
Hedersrelaterat våld: Handbok av Utvecklingscentrum för Åklagarmyndigheten i 
Göteborg (2006) studerade 74 ärenden och intervjuade poliser och åklagare. Detta i 
avseende att studera handläggning av hedersrelaterat våld mot ungdomar för att 
kartlägga rutiner, problemställningar och identifiera åtgärder för att öka kvaliteten i 
handläggningen. Syftet är att sprida kunskap om hedersrelaterat våld till poliser och 
åklagare i deras arbete. Huvudsakliga slutsatser är att fäder och bröder i större 
utsträckning är misstänkta, men att även mammor är anklagade. Motivet bakom 
brottet framkommer sällan i ärenden och de vanligaste brotten är olaga hot och 
misshandel. 
 
Hedersrelaterat våld och förtryck – förbättrad kunskap om förövarna av enheten 
för forskning och utvärdering, Kriminalvården (2015:286), genomför en studie för att 
öka kunskapen om förövare samt bidra till metodutveckling för förebyggande av 
hedersvåld genom en registerstudie (kvantitativ) och djupintervjuer (kvalitativ). 
Projektet är pågående. 
 
Hedersnormer och hedersrelaterat våld en kunskapsöversikt av Rikspolisstyrelsen 
(2009) på uppdrag av regeringen för att sprida kunskap om hedersvåld. 
Kunskapsinsamlingen innebär en sammanställning av utbildningsmaterial, tidigare 
studier och rapporter med syfte att sammanställa en övergripande informationsskrift 
om hedersrelaterat våld och förtryck 


