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Förhörsledares uppfattningar om deras arbete med 

hedersrelaterat våld 
 

Josefin Niit och Kristina Åström 

Abstrakt 

Det existerar olika perspektiv och definitioner gällande hedersrelaterat våld och två 

vanliga perspektiv är kulturperspektivet och könsmaktsperspektivet. Olika synsätt på 

hedersrelaterat våld kan leda till svårigheter för polisen vid utredning, stöd till 

brottsoffer samt vid senare åtal. Tidigare forskning angående förhörsledares 

uppfattningar om hedersrelaterat våld och svårigheter i arbetet med våldet är begränsad. 

Syftet med föreliggande studie var således att klargöra de uppfattningar förhörsledare 

innehar beträffande arbetet med hedersrelaterat våld. En fenomenografisk ansats 

tillämpades och data samlades in via individuella intervjuer med nio förhörsledare. 

Analysen av data genererade sex kategorier; heder och patriarkatet, hedersrelaterade 

våldets karaktär, orsaker till hedersrelaterat våld, svårigheter i arbetet med 

hedersrelaterat våld, svårigheter i arbetet med brottsoffer utsatta för hedersrelaterat våld 

samt utveckling i arbetet gällande hedersrelaterat våld. Våldet uppfattades orsakas av 

icke-svenska kulturer och traditioner, vilket ansågs kunna generera svårigheter i 

utredningsarbetet då kunskap om dessa kulturer upplevdes som bristande. Ytterligare 

svårigheter var användandet av tolk, förhör med vittnen som är släkt med brottsoffer 

eller misstänkt samt brist på återkoppling vid hedersrelaterade ärenden. Förhörsledares 

uppfattningar beträffande hedersrelaterat våld kan liknas vid kulturperspektivets synsätt 

på våldet. Då dessa uppfattningar återfanns oberoende av kön, erfarenhet eller 

utbildning kan kulturperspektivet uppfattas vara förhörsledares generella syn på 

hedersrelaterat våld inom polismyndigheten. För att utveckla arbetet med hedersrelaterat 

våld bör en enhetlig definition av våldet accepteras och spridas inom alla 

polismyndigheter. Svårigheter som framkom i föreliggande studie bör uppmärksammas 

inom polismyndigheten och klargöras ytterligare för att undvika brister vid arbetet med 

hedersrelaterat våld.  

 

Nyckelord: förhörsledare, hedersrelaterat våld, kulturperspektiv, fenomenografi, 

uppfattningar 

Introduktion 

Hedersrelaterat våld är ett utbrett fenomen, dock relativt outforskat (Wikan, 2009). 

Fenomenet förklarades uppmärksammas i Sverige 1996 i samband med mordet på Sara 

i Umeå, vilket var det första uppmärksammade mordet med heder som motiv. Mordet 

på Sara genererade då ett nytt begrepp i det svenska samhället, hedersmord. Då de första 

hedersmorden i Sverige uppmärksammades i slutet på 1990- talet hamnade även den 

hedersrelaterade problematiken på den politiska agendan (Nationellt centrum för 
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kvinnofrid [NCK], 2010). Till följd av uppmärksammandet av våldet tillsatte regeringen 

i början på 2000- talet utredningar vid länsstyrelser i Sverige för att kartlägga 

förekomsten av hedersrelaterat våld. Utredningen resulterade i att antal dokumenterade 

fall av hedersrelaterat våld uppskattades till omkring 2000, dock beräknades mörkertalet 

vara omfattande (Reyes, Sterner, Lindberg, Lindsten & Johansson, 2004). 

Länsstyrelsernas kartläggningar angående omfattningen av det hedersrelaterade våldet 

resulterade i en handlingsplan innehållandes 56 åtgärder för åtskilliga myndigheters 

verksamhet (NCK, 2010). Handlingsplanen efterfrågade en ökad kompetens hos 

myndigheter, exempelvis redovisades i åtgärd 32 att ökad kompetens krävs inom 

polisen för att upptäcka, utreda och förebygga hedersrelaterat våld (Regeringen, 2007). 

 

Enligt polisen (2012b) prioriteras arbetet med hedersrelaterat våld, exempelvis sker 

utbildningar för att främja ökad kompetens gällande fenomenet samt för förbättringar av 

utredningar. För att brottsoffer av hedersrelaterat våld ska erhålla adekvat hjälp och stöd 

från polisen, krävs insikt vid myndigheterna om våldet och dess komplexitet 

(Justitiedepartementet, 2006). Problematik som kan föreligga vid arbetet med 

hedersrelaterat våld är avsaknad av en enhetlig definition av våldet (Rikspolisstyrelsen 

[RPS], 2007), samt avsaknad av en enhetlig teori eller perspektiv angående orsaker till 

det hedersrelaterade våldet (NCK, 2010). Denna brist på enhetliga definitioner, teorier 

och perspektiv kan generera skilda uppfattningar hos förhörsledare gällande det 

hedersrelaterade våldet. Detta kan således resultera i att hedersrelaterade motiv inte 

klargörs, något som är grundläggande för senare utredning, stöd till brottsoffer samt åtal 

(RPS, 2007). Därav syftar studien till att klargöra de uppfattningar som existerar hos 

förhörsledare inom polisen beträffande hedersrelaterat våld samt arbetet med våldet. 

Definitioner  

I Förenta nationernas (FN; United Nations [UN], 1948) allmänna deklaration om 

mänskliga rättigheter fastställdes att människor föds fria, har samma värde och 

rättigheter samt rätt att välja sin egen partner. Dessa mänskliga rättigheter följs inte 

alltid i familjer där hedersnormer och hedersrelaterat våld existerar då förtryck och våld 

förekommer (Åklagarmyndigheten, 2006). I förtrycket förekommer exempelvis 

tvångsäktenskap, vilket bryter mot de mänskliga rättigheterna som fastställt att 

tvångsäktenskap är förbjudet (UN, 1948). 

 

Det existerar ingen enhetlig definition av det hedersrelaterade våldet, vilket innebär att 

begreppet tenderar att skilja sig mellan olika organisationer och myndigheter 

(Åklagarmyndigheten, 2006). Begreppet förklarades även definieras olika nationellt och 

internationellt. En internationell definition rapporterades av FN (UN, 1999):  

 

Honour is defined in terms of women’s assigned sexual and familial roles as 

dictated by traditional family ideology. Thus adultery, premarital relationships 

(which may or may not include sexual relations), rape and falling in love with an 

‘inappropriate’ person may constitute violations of family honour. 
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Flera definitioner existerar inom Sverige, en definition rapporterades av 

Åklagarmyndigheten samt Rikspolisstyrelsen: 

 

Hedersrelaterat våld är brott riktade mot någon - ofta en släkting - som, enligt 

gärningsmannens och övriga släktens eller gruppens uppfattning, riskerar att 

vanära eller har vanärat gärningsmannens, släktens eller gruppens heder, i syfte 

att förhindra att hedern skadas eller förloras alternativt för att reparera eller 

återställa den skadade eller förlorade hedern. (RPS, 2009, s.8).  

 

Darvishpour (2010) hävdade att det hedersrelaterade våldet inte begränsas till en viss 

del av befolkningen. Våldet rapporterades förekomma oberoende av etnicitet, klass eller 

kön. Kressel (1981) fann att förekomsten av hedersmord var likartad mellan städer och 

landsbygd, trots en förväntad högre frekvens av hedersmord på landsbygden. 

Hedersmord förväntades förekomma mer frekvent på landsbygden då dess befolkning 

antogs vara större i population samt besitta mer traditionella värderingar. Kressel (1981) 

konstaterade att de likalydande antal hedersmord kunde förklaras genom landsbygdens 

tillväxt. Tillväxten resulterade i att landsbygden betraktades som städer men invånarnas 

kulturella värderingar var oförändrade.  

Heder 

Heder förklarades innefatta ära och respekt, ett gott anseende mot omgivningen, men 

innefattar även makt och skam (Wikan, 2003). Heder innehas kollektivt och definieras 

utifrån familjen, hedern påverkas dock av individers beteende (Åklagarmyndigheten, 

2006). Där hedersnormer existerar är samhällen kollektivistiska, vilket innebär att 

individen inte ses som en enskild person (Wikan, 2009). Individen utgör istället en del 

av den större gruppen och definieras i förhållande till familjen. Män är normen i dessa 

kollektivistiska samhällen och anses således inneha familjens heder (Wikan, 2009). 

Kvinnor förklarades vara underordnade och oförmögna att inneha heder, istället bär de 

skam. Kvinnans roll i samhället kretsar således kring ett undvikande av den skam som 

kan åsamka familjen vanheder (Vandello & Cohen, 2003).  

 

Mannen är familjens ansikte utåt och ansvarar för hedern mot omgivningen, dock 

ansvarar kvinnor och döttrar för upprätthållandet av hedern (Åklagarmyndigheten, 

2006). Detta innebär att familjens heder grundas på kvinnorna, och främst på döttrarna 

då deras kyskhet värderas högt i de kollektivistiska samhällena. Döttrarnas kyskhet är 

ett krav för framtida giftermål, vilket familjen vinner på ur en socioekonomisk aspekt då 

det kan utgöra ett ekonomiskt arrangemang mellan två familjer (RPS, 2009). Dotterns 

kyskhet anses även vara bevis för omgivningen på familjens kontroll 

(Åklagarmyndigheten, 2006). Ett äktenskap anses även stärka hedern i familjen, då 

familjen visar på den kontroll de har över dottern. Vidare förklarades att kvinnor 

upprätthåller hedern inom familjen genom deras sociala beteende, sexualitet samt 

uppfostringsförmåga av barnen.  
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Hedersrelaterat våld 

Om hedern skadas är det familjens angelägenhet att återställa den, vilket sker genom 

våld mot den individ som vanhedrat familjen där våldet ska stå i proportion till skadan 

på hedern (Åklagarmyndigheten, 2006). Kressel (1981) poängterade dock att våldet inte 

utfördes som vedergällning, utan endast för återställandet av hedern. Hedersrelaterat 

våld kan uttryckas psykiskt i form av kränkningar, socialt i form av utfrysning, samt 

fysiskt och sexuellt i form av våldshandlingar eller tvång till sexuella handlingar inom 

tvångsäktenskap (Ekström, 2012). Den yttersta formen av våldet är hedersmord, en 

planerad handling som ofta involverar en hel grupps engagemang där mordet anses vara 

det som krävs för att återställa hedern i familjen (RPS, 2009). 

 

Våld och förtryck drabbar i större utsträckning kvinnor och flickor, men även män och 

pojkar drabbas, dock skiljer sig våldet mellan könen (RPS, 2009; Åklagarmyndigheten, 

2006). Detta rapporterade även Kressel (1981) då 78 procent av offren vid hedersmord 

var kvinnor. Vidare rapporterades skillnader i tillvägagångssättet då män mer frekvent 

mördades med skjutvapen medan kvinnor utsattes för strypning och förgiftning. Dock 

var den mest frekvent förekommande dödsorsaken, för båda könen, knivhugg. 

 

Orsaker till hedersmord var ofta knutna till kvinnans sexualitet (Kressel, 1981), 

exempelvis kvinnans sexuella beteende (Kulwicki, 2002; Nasrullah, Haqqi & 

Cummings, 2009; Patel & Gadit, 2008) eller giftermål utan familjens godkännande 

(Nasrullah et al., 2009). En påstådd sexuell handling gällande kvinnan krävde ingen 

bevisning då endast ryktet om sådan handling kunde vanhedra familjen och resultera i 

hedersmord (Kressel, 1981; Shalhoub-Kevorkian, 2003). Kressel (1981) rapporterade 

att även våldtäkt var en orsak till hedersmord, då kvinnor skuldbelades för att deras 

kyskhet skadats.  

 

Pojkar definieras, i motsats till flickor, inte utifrån sexuellt beteende 

(Åklagarmyndigheten, 2006). Pojkar förklarades dock kunna drabbas av våld om de, 

enligt familjen, valt fel flickvän. Pojkar förklarades även utsättas för förtryck genom 

tvångskontroll och bruk av våld mot systrarna, samt tvångsäktenskap. Söner anses friare 

än döttrar men kan vanhedra familjen genom dåligt uppförande, kriminalitet eller 

droganvändning (Åklagarmyndigheten, 2006). Även fadern kan vanhedra familjen, om 

det föreligger en oförmåga att försörja eller beskydda familjen. Män utsattes för 

hedersmord på grund av offentligt uppvisande av sexuellt intresse mot kvinnor inom 

den egna klanen eller på grund av homosexualitet (Kressel, 1981).  

 

Förövare till hedersrelaterat våld var nästintill uteslutande någon i familjen eller släkten 

(Kressel, 1981). Hedersmord begicks vanligtvis av män, då i regel maken, fadern eller 

brodern (Nasrullah et al., 2009; Patel & Gadit, 2008; Shalhoub-Kevorkian, 2003). Patel 

och Gadit (2008) menade att yngre pojkar oftare valdes ut att begå mordet då ung ålder 

ansågs vara en förmildrande omständighet vid rättegång. Kressel (1981) hävdade dock 

att pojkarna sällan begick morden utan endast skuldbelades. Förövaren var i 
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verkligheten fadern, men då denne var familjens försörjare och representant utåt ansågs 

pojkarna kunna försakas.  

 

Vid allvarligt våld med hedersmotiv rapporterade Schlytter och Linell (2010) att fadern 

eller brodern mest frekvent var förövare. Vid mindre allvarligt våld, då oftast mentalt 

våld, mot döttrarna var oftast modern förövare. Vidare förklarades att moderns uppgift 

var att kontrollera döttrarna för att upprätthålla hedern. Efter giftermål utövades våldet 

mot kvinnan av makens familj (Haj-Yahia, 2000), vilket stöds av Clark, Silverman, 

Shahrouri, Everson-Rose och Groce (2009) som även poängterade att i synnerhet 

svärmodern utövade våld och kontroll mot kvinnan. 

Kultur, makt och tradition 

En anledning till att främst kvinnor och flickor riskerar att vanhedra familjen, är på 

grund av det patriarkala synsätt som är evident inom dessa familjer 

(Åklagarmyndigheten, 2006).  Den patriarkala familjestrukturen liknas vidare som en 

pyramid, där en hierarki återfinns med fadern högst upp som ledande över resten av 

familjen. Under fadern återfinns de äldre manliga familjemedlemmarna, farfadern och 

morfadern, följt av farmodern, mormodern och mamman. Längst ner i pyramiden 

återfinns barnen i familjen, där sönerna innehar en högre position än döttrarna. Denna 

patriarkala struktur utgör grunden för männens rättfärdigande att kontrollera de personer 

som står under dem i hierarkin (Åklagarmyndigheten, 2006). Ett patriarkaliskt synsätt 

utgör även grunden för två betraktelsesätt gällande hedersrelaterat våld, 

kulturperspektivet (Wikan, 2003) och könsmaktsperspektivet (Eldén, 2003).  

 

Kulturperspektivet anser att våldshandlingar rättfärdigas genom värderingar och 

ståndpunkter som återfinns i kulturen (Wikan, 2003). En övergripande definition av 

begreppet kultur rapporterades av Knutagård och Nidsjö (2004): 

 

Kultur uppstår genom en samling av förbundna målinriktade verksamheter som 

ömsesidigt formar människan och hennes självidentitet i förhållande till sin 

omgivning, genom mediering av ett urval av historiskt och socialt producerade 

artefakter. Dessa uttrycker gemensamt värdesystem, arbetsdelning och 

handlingskompetenser, vilka påverkar människans respons till omgivningen och 

särskiljer därigenom ”vi” från ”dom” och hierarkin mellan dessa grupper. (s.16).  

 

Värderingar och ståndpunkter förklaras vara grundade i traditioner som uppkommit 

inom kulturer, en tradition anses exempelvis vara ett tankesätt som rättfärdigar 

maktutövande mot kvinnor och döttrar (Wikan, 2003). Inom kulturperspektivet anses 

således hedersrelaterat våld förekomma i patriarkala familjestrukturer där mannen 

värderas högre än kvinnan (Statens Offentliga Utredningar [SOU], 2004). Därav ansågs 

våldet som utövades av ”icke- svenskar” vara kulturellt våld, medan våld utövat av 

svenskar ansågs vara ”icke- kulturellt våld”.  

 

Det hedersrelaterade våldet förekommer inom alla religioner, bland troende och icke- 

troende människor. Dock kan tillvägagångssätt och orsaker skilja sig inom olika 
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regioner, då skiftande synsätt på begreppet heder tillämpas inom olika byar och 

områden (Wikan, 2003). Detta förklarades uppstå då kulturperspektivet menar att 

kulturer kan variera från by till by. Således förklarades hedersrelaterat våld snarare 

handla om traditioner inom olika kulturer, våldet reflekterar kultur, makt och tradition. 

Detta stöds av Btoush och Haj-Yahia (2008) vilka menade att allmänheten i 

kollektivistiska samhällen uppfattade att mäns våld mot kvinnor bottnade i ett 

patriarkaliskt synsätt kombinerat med traditioner. Detta påvisades ytterligare av Haj-

Yahia (2003) som fann att majoriteten av män ansåg att våld mot kvinnor var 

rättfärdigat om kvinnan betett sig olämpligt. Även kvinnor i kollektivistiska samhällen 

tenderade att rättfärdiga mäns våld mot kvinnor om kvinnan betett sig olämpligt, 

förtrycket och våldet ansågs då vara kvinnans egna fel (Btoush & Haj-Yahia, 2008; Haj-

Yahia, 2002).  

 

Till skillnad från kulturperspektivet anser dock könsmaktsperspektivet att det 

hedersrelaterade våldet inte skiljer sig från mäns våld mot kvinnor generellt (SOU, 

2004). Mäns våld mot kvinnor förklarades vara detsamma oavsett arena och uppstår till 

följd av brist på jämställdhet oavsett kultur eller religion. Allt våld mot kvinnor, utövat 

av män, kan enligt könsmaktsperspektivet ses på ett strukturellt plan då mäns våld mot 

kvinnor är den yttersta manifestationen av patriarkatet och manlig överordnad 

(Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001). Könsmaktsperspektivet menar 

att det finns en könsmaktsordning där män som grupp är överordnade kvinnor, 

exempelvis utgår mänskliga rättigheter från män (SOU, 2004). Vidare förklarades att 

män alltid kontrollerat kvinnor gällande deras liv, kroppar och sexualitet. Kvinnor har 

således ansetts vara mäns egendom och våldshandlingar för att upprätthålla kontroll av 

kvinnan har i vissa länder även varit sanktionerat i lag. Vid hedersrelaterat våld menade 

Eldén (2003) att kulturen och hänvisningar till heder används som bortförklaringar för 

att normalisera våldet. Detta sker då männens kontroll av kvinnor upprätthålls och 

legitimeras med hänvisningar till familjens heder.  

 

Enligt könsmaktsperspektivet är mäns utövande av hedersrelaterat våld inte avvikande 

utan anses endast utgöra ytterligare en form av mäns förtryck av kvinnor (SOU, 2004). 

Kulturperspektivet kan dock ses som ett avvikelseperspektiv då mäns utövande av 

hedersrelaterat våld betraktas vara avvikande då våldet kopplas till beteende hos 

gärningsmannen, som därav blir avvikande gentemot den större gruppen människor 

(SOU, 2004). Kulturperspektivet anser att hedersrelaterat våld begås av patriarkala, 

kollektivistiska familjer, vilket kan generera en avvikelse för familjer där hedersrelaterat 

våld förekommer i förhållande till de individualistiska samhällena (SOU, 2004). En 

distinktion förklarades då ske mellan ”vi” i individualistiska samhällen och ”dem” i 

kollektivistiska samhällen, vilket könsmaktsperspektivet anses bör överges för att 

motverka hedersrelaterat våld. Könsmaktsperspektivet anser således att gärningsmän till 

hedersrelaterat våld inte bör ses som socialt marginaliserade eller kulturellt annorlunda 

(Eldén, 2003). Utpekas gärningsmän eller utsatta brottsoffer vid hedersrelaterat våld 

som kulturellt annorlunda kan det leda till stigmatisering samt förvärrad utsatthet för 

brottsoffer (Ekström, 2012).  
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Polisens roll  

Våld som förekom mot kvinnan ansågs vara en privat angelägenhet och skulle således 

hanteras inom familjen utan hjälp från myndigheter eller utomstående (Btoush & Haj-

Yahia, 2008; Haj-Yahia, 2002). En anmälan om hedersrelaterat våld var sällan 

brottsoffrets initiala reaktion till övergreppen (Eiskovits, Buchbinder & Bshara, 2008). 

Detta då en anmälan bröt mot de normer som förekom i de kollektivistiska familjerna, 

vilket var att all problematik skulle hållas inom familjen.  

 

Om en kvinna utsatt för hedersrelaterat våld sökte hjälp var polisen sällan första instans 

personen kom i kontakt med, oftast återfanns tidigare stöd från socialtjänst, skola, 

kvinnojour eller sjukvård (Ekström, 2012). När en anmälan om brott dock görs som 

faller under allmänt åtal är det polisens uppgift att utreda ärendet (Polislag 1984:387). 

Samtliga poliser rapporterades utbildas i hedersrelaterat våld och de riskfaktorer som 

kan vara indikationer på förekomsten av våldet (Polisen, 2012b). Som stöd i arbetet mot 

hedersrelaterat våld har Rikspolisstyrelsen utvecklat ett metodstöd (RPS, 2007) vid 

utredning av våldet, samt en handbok (RPS, 2009) med grundläggande kunskap 

gällande hedersnormer. I polisens metodstöd för hedersrelaterat våld poängterades 

vikten av att uppmärksamma våldet för att dels adekvat stöd ska erhållas av brottsoffer, 

och dels som stöd i fortsatt utredning (RPS, 2007). Vidare förklarades vikten av initial 

dokumentation av observationer och uppgifter angående brottet, vilket skapar ett 

underlag för tillämpandet av lämpliga åtgärder. Ekström (2012) rapporterade dock att 

användandet av dessa underlag inom polisen var begränsad. 

 

Om kvinnan vände sig till någon utomstående gällande sin utsatthet för hedersrelaterat 

våld, kunde det generera en förvärrad livssituation för kvinnan (Btoush & Haj-Yahia, 

2008). Om exempelvis en polisanmälan upprättades upplevde de anmälda männen skam 

och ilska angående den vanheder anmälan utgjorde, dock upplevdes ingen skam över 

det egna agerandet (Eiskovits et al., 2008). Beaktandet av detta ansågs vara av vikt i 

polisens metodstöd, där det poängterades att anmälan kan vara ett livsavgörande beslut 

för brottsoffret (RPS, 2007). Detta då brottsoffret kan utsättas för repressalier från 

familjen, vilka anser att problematiken är en privat angelägenhet. Det ansågs vidare vara 

av vikt att klargöra eventuella hedersnormer i alla brottsanmälningar, då även brott utan 

hederskaraktär kan resultera i repressalier då kontakt med utomstående anses 

vanhedrande. Eiskovits et al. (2008) betonade betydelsen av att människor i 

individualistiska samhällen förstår de skillnader som existerar i förhållande till de 

kollektivistiska. I kollektivistiska samhällen kan, förutom den gripna gärningsmannen, 

även övrig släkt och familj ha vanhedrats. Då hedersrelaterat våld är kollektivt 

sanktionerat och ofta saknar vittnen anses dessa ärenden svårutredda (Polisen, 2012b). 

 

Då stödbevisning kan vara bristande utgör förhör med vittnen, brottsoffer och misstänkt 

gärningsman en väsentlig del av utredningsarbetet (Ekström, 2012). Förhör sker dels för 

att generera ett klargörande av den anmälda brottsligheten och dels för att bedöma det 

eventuella skydd och stöd brottsoffret kan vara i behov av (Ekström, 2012). Behov av 

skyddsåtgärder bör bedömas genom riskanalyser (RPS, 2012) och vid hedersrelaterat 
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våld används checklistan PATRIARK (Belfrage, 2005). Riskanalys med PATRIARK 

baseras bland annat på förhör med misstänkt gärningsman, brottsoffer och vittnen 

(Ekström, 2012). I förhör förmedlas även information som kan vara av vikt för 

brottsoffret (Christianson & Holmberg, 2008). Enligt förundersökningskungörelsen kan 

sådan information gälla rätt till målsägandebiträde samt kontaktförbud. I förhör gällande 

hedersrelaterat våld kan det även vara nödvändigt att anlita tolkar, och Ekström (2012) 

rapporterade att tolk användes i fyra av tio hedersrelaterade ärenden. Tolkar ska vid 

förhör vara neutrala och de omfattas av sekretesslagen (Polisen 2012a).  

 

Valet av förhörsledare vid hedersrelaterade brott bör ske med hänsyn till 

omständigheterna för att uppnå bästa förhörsresultat (RPS, 2007). Kvinnliga brottsoffer 

bör förhöras av kvinnliga förhörsledare då brottsoffrets respekt för män kan påverka 

viljan att medverka. Vid förhör är polisens bemötande och tillvägagångssätt av vikt, då 

trygghet och tillit är avgörande för brottsoffrets medverkan (Ekström, 2012). Män i 

kollektivistiska samhällen innehar i regel en överordnad position gentemot kvinnor, 

vilket gör att de bör förhöras av en manlig förhörsledare (RPS, 2007). En manlig 

förhörsledare ansågs kunna generera bättre förhörsresultat vid förhör med misstänkt 

gärningsman, då negativ kvinnosyn kunde skapa en ovilja att prata med kvinnliga 

förhörsledare.   

Uppfattningar gällande mäns våld mot kvinnor 

Tidigare forskning beträffande polisers uppfattningar och arbete med hedersrelaterat 

våld är begränsad. Studier existerar dock angående polisers och andra professionellas, 

exempelvis åklagares, uppfattningar gällande partnervåld och arbetet med detta våld 

(Gonzales-Mendez & Santana Hernandez, 2012; Horwitz et al., 2011). Vid partnervåld 

konstaterades att främsta orsaken till våldet uppfattades vara överdriven manlighet 

(Gonzales-Mendez & Santana-Hernandez, 2012). Detta speglade ett patriarkaliskt 

synsätt, vilket innebar att män var överlägsna kvinnor. Vidare förklarades att den 

främsta utlösande orsaken till våldet uppfattades vara kvinnans vilja att separera. Vid 

partnervåld mot utlandsfödda kvinnor uppfattades dock den utlösande orsaken vara att 

kvinnan bröt från kulturen. 

 

Ingen anknytning gjordes dock mellan kultur och gärningsmän, vilket ansågs kunna 

bero på rädsla att uppfattas som fördomsfull mot andra kulturer (Gonzales-Mendez & 

Santana Hernandez, 2012). De professionella uppfattade att utlandsfödda kvinnor var i 

en utsatt position då kvinnorna ansågs inneha bristande kunskap om lagar och 

rättigheter. Kvinnorna uppfattades även vara kontrollerade och rädda för repressalier 

från makens familj. De professionella uppfattade även att rädsla för att anmäla förelåg 

då kvinnorna uppfattades oroliga för eventuell utvisning eftersom uppehållstillstånd 

kunde saknas. Anmälningsbenägenheten uppfattades ytterligare begränsas av hot om 

våld mot kvinnans familj i ursprungslandet. 

 

Polisers uppfattningar om arbetet med partnervåld innefattade känslor av otillräcklighet 

då en oförmåga att påverka de utsatta kvinnornas livssituation upplevdes (Horwitz et al., 
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2011). Känslan av otillräcklighet resulterade i eventuell emotionell distansering till 

ärendet då poliserna inte upplevde möjlighet att påverka brottsoffrets situation. 

Förbättringar i arbetet med partnervåld uppfattades vara återkoppling av utredda 

ärenden, vilket upplevdes kunna generera mer självsäkerhet i arbetet (Horwitz et al., 

2011). Ytterligare förbättringar i arbetet med partnervåld ansågs vara högre bemanning, 

specialiserade riskbedömare samt effektivare straff (Gonzales-Mendez & Santana 

Hernandez, 2012). 

Studiens syfte 
 

Då tidigare forskning angående polisens roll vid hedersrelaterat våld är begränsad, var 

syftet med föreliggande studie att belysa förhörsledares uppfattningar av sitt arbete med 

hedersrelaterat våld. För att besvara syftet förelåg intresse att undersöka;  

- Vilka uppfattningar förhörsledare har av det hedersrelaterade våldets karaktär, 

ursprung och orsak.  

- Vilka svårigheter förhörsledare möter i sitt arbete med hedersrelaterat våld. 

Metod 

En kvalitativ design med fenomenografisk ansats bedömdes mest lämpad för 

besvarandet av syftet då fenomenografin syftar till att klargöra likheter och skillnader i 

människors uppfattningar gällande ett fenomen (Dahlgren & Johansson, 2009). 

Fenomenografin tillämpades då denna ansats är upplevelseinriktad, där vikten inte läggs 

vid en kartläggning av vad något är, utan hur något uppfattas (Marton, 1981).  

Respondenter 

Urvalet för studien utgjordes av nio förhörsledare verksamma vid en polismyndighet i 

Sverige. Inklusionskriterier för deltagande i studien var att respondenterna arbetade 

som, eller hade erfarenhet som, förhörsledare.  Respondenterna var verksamma vid 

olika avdelningar inom polisen, de arbetade vid utryckningsavdelningen, krimjouren, 

NäPo krim och ordningspolisen. 

 

Då variation i urvalet önskades för besvarandet av syftet bestod respondenterna av fyra 

kvinnor och fem män, med åldrar varierande från 28 till 49 år, med en medelålder på 34 

år. Respondenternas arbetslivserfarenhet inom polismyndigheten varierade mellan 3 till 

23 år, med en medellängd på 7 år. Urvalet skedde då vi genom en initial kontakt med en 

poliskommissarie valde ut nio respondenter som var tillgängliga de dagar intervjuerna 

till studien utfördes. Ett följebrev bifogades till poliskommissarien som sedan 

distribuerades vidare till respondenterna. Följebrevet syftade till att informera om 

studiens syfte, frivillighet att delta samt att konfidentialitet rådde i studien. Ytterligare 

information gällde vilka vi var samt vår kontaktinformation. 

 

Vetenskapliga rådets riktlinjer angående etik i forskning har följts, riktlinjerna gällde 

information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Respondenterna har fått ta del av information gällande studien syfte och vid 

intervjutillfället klargjordes att deltagandet var frivilligt och fick avslutas när som helst. 

Respondenterna upplystes om att det råder full konfidentialitet, både på individnivå och 

för polismyndigheten. De upplystes även om att det inspelade intervjumaterialet skulle 

förstöras efter transkribering, intervjumaterialet kommer således inte användas i 

sammanhang utanför denna studie.   

Material 

Data samlades in via semistrukturerade intervjuer då denna empiriska grund förespråkas 

inom fenomenografin, och anses vara lämplig när uppfattningar från respondenterna vill 

framhållas (Dahlgren & Johansson, 2009; Larsson, 1986). En intervjuguide
1
 

innehållandes övergripande frågor och följdfrågor skapades således för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Då ingen lämplig intervjuguide återfanns för denna 

studies syfte, skapades en intervjuguide utifrån den kunskap som förskaffats under 

litteratursökningens gång. Intervjuguiden skapades utifrån forskning om hedersrelaterat 

våld och utifrån information om polisens arbete med både generell brottsutredning och 

specifik brottsutredning vid hedersrelaterat våld. Information hämtades från 

vetenskapliga databaser som PsychInfo samt från rapporter, handböcker, 

informationsblad och allmän information från myndigheter som Åklagarmyndigheten, 

Polisen samt Rikspolisstyrelsen.  

 

Intervjuguiden strukturerades med inledande frågor samt två övergripande teman. De 

inledande frågorna behandlade respondenternas bakgrund, utbildning och erfarenhet 

beträffande hedersrelaterat våld. Intresse förelåg att klargöra dessa olika erfarenheter 

och utbildningar, då fenomenografin baseras på grundtanken att de uppfattningar som 

innehas av människor är resultat av inlärning (Dahlgren & Johansson, 2009). 

Erfarenheter och utbildning kunde således generera olika uppfattningar gällande arbetet 

med det hedersrelaterade våldet. 

 

De övergripande teman som skapades härrör från frågeställningarna, och var; 

uppfattningar om hedersrelaterat våld samt uppfattningar om svårigheter i arbetet med 

det hedersrelaterade våldet. Inom varje tema skapades relevanta frågor, exempelvis 

återfinns inom temat, polisernas uppfattningar av hedersrelaterat våld, frågor som; ”Vad 

har du för uppfattning av begreppet heder?” och ” Vilka förklaringar uppfattar du att det 

finns till det hedersrelaterade våldet?”. Inom temat uppfattningar av svårigheter i arbetet 

med det hedersrelaterade våldet återfinns exempelvis frågorna; ”Kan du tänka dig några 

svårigheter som kan uppstå i förhör med någon misstänkt för hedersrelaterat våld?” och 

”Upplever du att det finns några utvecklingsmöjligheter angående arbetet med det 

hedersrelaterade våldet på polisstationen?”. 

 

Dessa övergripande frågor följdes sedan upp i intervjuerna genom användandet av 

probing, vilket innebär att intervjuaren ber om utveckling och fördjupning av svaret 

                                                             
1 Se bilaga 1. 



 Förhörsledares uppfattningar av sitt arbete med hedersrelaterat våld 12      

(Dahlgren & Johansson, 2009). Vid intervjuerna tillämpades probing genom frågor 

som; ”Kan du utveckla det där lite mer?”. Även icke-verbal probing tillämpades, vilket 

innebär att intervjuaren nickar och hummar för att uppmuntra till vidare utveckling 

(Dahlgren & Johansson, 2009). Intervjuerna hade låg till medel standardisering, vilket 

enligt Trost (2010) innebär att intervjun formas efter den intervjuades språk och 

frågorna anpassas efter hur intervjun utvecklas, situationen varierade således för alla 

intervjuade. 

Datainsamling 

Intervjuerna skedde individuellt, för att generera enskilda uppfattningar och åsikter från 

respondenterna, samt för att minska möjlig effekt av andra respondenters åsikter 

(Jacobsen, 2007). Initialt skulle intervjuerna genomföras under tre till fyra dagar, dock 

reducerades detta till två dagar på grund av tidsbrist vid polismyndigheten. Intervjuerna 

genomfördes i polismyndighetens lokaler. De varade cirka 30 minuter och efter varje 

intervju erhölls en paus. 

 

Intervjuerna inleddes med information om oss, syftet med studien samt etiska aspekter 

som frivillighet att delta och konfidentialitet. Respondenterna intervjuades av båda 

författarna till denna sudie där frågor ställdes växelvis beroende på de följdfrågor som 

uppkom. Vi båda medverkade vid intervjuerna för att säkerställa uppfångandet och 

utvecklandet av respondenternas uppfattningar. Objektivitet förelåg i datainsamlandet, 

då inga värderingar gjordes gällande respondenternas svar då detta kunde påverkat deras 

vilja och trygghet att delta. Intervjuerna spelades in med ljudupptagare, efter 

medgivande från respondenterna, då inspelning ansågs nödvändig dels för att 

intervjuarna skulle ha bättre fokus på respondenterna och dels för att kunna möjliggöra 

transkribering och analys av det insamlade materialet.  

Analys 

Analysarbetet inleddes med en transkribering av det insamlade materialet, vilket 

utfördes för att generera en struktur och översikt som grund för senare analys. Då vi 

båda transkriberade materialet bestämdes vissa förutsättningar innan utförandet. 

Förutsättningarna innebar att ingen tolkning av intervjuerna gjordes, de översattes 

ordagrant. Längre uttalanden och frågor ställda av oss transkriberades, dock uteslöts 

våra korta uppmuntrande svar då dessa inte ansågs meningsfulla i relation till materialet. 

Transkriberingen av intervjuerna resulterade i 38 sidors utskriven text. 

 

Studien utfördes med en förförståelse om fenomenet, vilket är av vikt inom 

fenomenografin där all tidigare kunskap kan användas till analysen (Larsson, 1986). För 

att analysera det transkriberade materialet användes en fenomenografisk analysmodell, 

analysen skedde från första inläsning av materialet till gruppering och namngivning av 

kategorier (Dahlgren & Johansson, 2009). Den fenomenografiska analysmodellen 

uppgavs vidare ske i sju steg, dock skedde stegen inte i en exkluderande ordning utan 

samspelade med varandra. Vi genomförde initialt stegen separat för senare jämförelse. 

Analysens inledande fas innefattade en bekantning med det transkriberade materialet i 
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form av en genomläsning. Detta följdes av att signifikanta stycken valdes ut, vilka enligt 

Dahlgren och Johansson (2009) ska ligga till grund för den jämförelse som senare ska 

ske mellan dessa.  Styckena klipptes sedan ut rent fysiskt, och jämfördes. Dessa 

grupperades utifrån de likheter och skillnader som framkom vid jämförelsen, vilket 

genererade mindre grupper. I följande fas urskiljdes kärnan av likheter i grupperna, 

vilket resulterade i en sammanslagning av mindre grupper till större kategorier. Därefter 

namngavs kategorierna och jämfördes ytterligare för att säkerställa exklusivitet mellan 

kategorierna. Vi erhöll då varsitt kategorisystem som sedan jämfördes och diskuterades, 

vilket resulterade i sex slutgiltiga kategorier.  

 

Kategorierna som framkom var; heder och patriarkatet, hedersrelaterade våldets 

karaktär, orsaker till hedersrelaterat våld, svårigheter i arbetet med hedersrelaterat våld, 

svårigheter i arbetet med brottsoffer utsatta för hedersrelaterat våld samt utveckling i 

arbetet gällande hedersrelaterat våld. Det kategorisystem som framkom under 

analysfasen var det horisontala systemet, vilket innebär att de sex uppkomna 

kategorierna kan anses vara jämbördiga med varandra (Uljens, 1989). Således ansågs 

ingen kategori vara viktigare eller mer utvecklad än någon annan. I varje kategori valdes 

de citat som främst speglade innehållet. Då varje kategori var omfattande, valdes 

flertalet citat att presenteras för att stödja de deskriptiva data som återfanns.  

Resultat 

Resultatet presenteras utifrån de kategorier som framkom vid analysen av de 

transkriberade intervjuerna, inom varje kategori presenteras de likheter och skillnader 

som urskiljdes i analysen. Sex kategorier urskiljdes, dessa presenteras i figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Horisontalt kategorisystem över resultatet  

Heder och Patriarkatet 

I följande kategori presenteras respondenternas uppfattningar av begreppet heder, 

hedersnormernas ursprung samt uppfattningar av kollektivistisk och patriarkal 

familjestruktur.  Majoriteten av respondenterna uppfattade begreppet heder som något 

skiftande med hänsyn till de religioner och kulturer som heder uppfattades förekomma i. 

Hedersnormer uppfattades dock av flertalet främst förekomma i muslimska grupper. 
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Heder ansågs av de flesta respondenterna kunna förekomma i andra religioner och 

kulturer, men uppfattades dock inte förekomma i den svenska kulturen. Den generella 

uppfattningen var att hedersnormerna finns i invandrande familjer. Det uttrycktes en 

rädsla bland några respondenter för fördomsfullhet då de uppfattade svårigheter i att 

kunna relatera till de invandrade gruppernas syn på heder. 

 

Nu tror jag att det är mest mina fördomar eller vad man ska säga, som jag bygger 

min uppfattning på.. att det är, ehm, familj eller en släkt från en annan kultur, en 

annan religion som inte vi riktigt förstår oss på hur den är uppbyggd. 

 

Min okunskap skiner igenom, nej men alltså så är det ju faktiskt, jag är medveten 

om att jag har en brist där. Men så tänker jag ju direkt, jag tänker ju inte 

hedersrelaterat våld, i eh.. i någon som är född och uppväxt i Sverige, eh.. med 

helsvensk bakgrund. 

 

En tydlig uppfattning hos majoriteten av respondenterna gällande begreppet heder, var 

att heder innefattar en familjs anseende mot släkt och övriga samhället. Till skillnad från 

svenska familjer uppfattade somliga respondenter att de invandrade familjerna är mer 

kollektiva, dels som egen grupp och dels som en del i den större släkten. En persons 

handlingar, i form av normöverträdelser, ansågs generellt kunna skada hela familjen och 

släktens anseende. Skadades hedern uppfattade vissa respondenter att hela familjen och 

släkten involverades för återupprättandet av hedern. 

 

Medans mannen som slår kvinnan utan att det finns någon hedersknytning ehm.. 

mer tycker att hon har betett sig illa för honom medans när det är hedersrelaterat 

uttrycker dem det ehm.. att hon har vanärat släkten, familjen istället och att man 

då lägger fokus mer på att du har kränkt oss allihopa eller att du har betett dig illa 

så att vi hamnar i dålig dager. 

 

Om någon i familjen brutit mot de existerande hedersnormerna uppfattade några 

respondenter att våldet används för bestraffning. Detta uppfattades användas för att 

personen ska rättas in i ledet samt för att visa andra att agerandet inte accepteras. 

Somliga respondenter uppfattade att den våldsutövande egentligen inte ville genomföra 

våldshandlingen, men var tvungen enligt normerna.  

 

Dels.. för och straffa men i vilket fall så är väl syftet att .. ja, om man då bryter mot 

hedern att få det att sluta, att rätta in sig i ledet. Men även för att visa för andra 

med samma tänk att man hanterar problemet och att vi inte accepterar det här 

heders.. brottet mot hedern i familjen. 

 

Den generella uppfattningen var att det i de kollektiva familjerna finns en patriarkalisk 

struktur, där det manliga könet innehar högre rang än det kvinnliga. Patriarkatet 

uppfattades av några sträcka sig över hela släkten och över landsgränser, då även 

manliga släktingar i ursprungslandet ansågs ha bestämmanderätt inom familjerna som 

invandrat till Sverige.  Mannen uppfattades bestämma, där pappan sågs som 
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överhuvudet och kvinnor ansågs inte besitta samma rättigheter som män. Dock 

återfanns även uppfattningen att det kan vara mamman som är den styrande inom 

familjen.  

 

Då tror jag att det ser ut som sådan att det är den äldste mannen som är den 

ytterste bestämmande och så är det så att det är en farfar i hemlandet så är det han 

som ja, jag säger bestämmande, men han som har huvudansvaret för släktens 

heder om jag uttrycker det så. Och sen så faller det neråt, så att då är det sen hans 

son och efter det så tror jag till och med att dennes son kan ligga före frun i den 

svenska familjen. Jag tror att det är mycket könsbundet att det är, i det ledet. 

 

Inom familjen är det i alla fall fadern i de här familjerna jag tänker på är det 

fadern som står på toppen och kvinnorna är ju lägst. Men sen ingår dem ju i större 

grupperingar också, ja.. 

Hedersrelaterade våldets karaktär 

Under föreliggande kategori presenteras uppfattningar av det hedersrelaterade våldets 

uttryck, gärningsmän samt offer till det hedersrelaterade våldet. Gällande det 

hedersrelaterade våldets uttryck uppfattades det av somliga inte föreligga några större 

skillnader mot mäns våld mot kvinnor generellt. Detta då likheter uppfattades kunna 

förekomma mellan hedersrelaterat våld och partnervåld. Respondenterna uppfattade att 

våldshandlingarna i respektive kontext följer samma mönster. Dock återfanns hos vissa 

respondenter uppfattningen att det hedersrelaterade våldet är mer utstuderat och planerat 

till sin karaktär. Skilda uppfattningar framkom beträffande hur det hedersrelaterade 

våldet tar sig i uttryck, dock ansågs generellt våldet vara en form av kontroll. 

Majoriteten av respondenterna uppfattade att våldet dels är fysiskt i form av slag och 

hårdragning och dels är psykiskt i form av övervakning, förbud, tvång samt förtryck. 

Jag tror att det finns många skalor, klart att det är alltså, det handlar väl mycket 

om kontroll, […] jag tror att även om hedersrelaterat våld kanske inte hamnar här 

hos oss så ofta finns det ett brottsoffer som jag tycker man kan dra lite paralleller 

till att det är grov kvinnofridskränkning, det är lite samma sak, men det handlar om 

att en person vill kontrollera en annan person. Och det kan vara allt från att man 

inte får ha sina egna pengar och att dem inte får ringa vissa telefonsamtal, att de 

inte får gå ut. Så det behöver inte vara något fysisk våld utan det kan lika gärna 

vara psykiskt, att dem kontrollerar dem. 

 

Den generella uppfattningen var att det är männen i familjen som begår det 

hedersrelaterade våldet, främst pappan, farbröderna och bröderna. Det fysiska våldet 

ansågs av några främst utföras av pappan. Det psykiska våldet, ofta i form av kontroll 

av döttrarna, utförs enligt vissa av sönerna på uppmaning av pappan. Dock ansåg några 

respondenter att kvinnorna i familjen är lika pådrivande eller delaktig i planerandet av 

våldet. Majoriteten av respondenterna ansåg dock att hela kollektivet står bakom 

våldshandlingarna, vilket uppmärksammades som specifikt för hedersrelaterat våld. 
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Ja, alltså det kan ju vara vem som helst i dem här, dem här, i familjerna eller 

släkterna där det förekommer, så eh.. ja det kan ju vara alla, eller det blir ju alla 

till slut. Bilden jag har det är lite mer att du har ett överhuvud och sen så är det 

dem som följer normen i släkten eller för att bevara hedern och eh.. i fall alla då 

hjälps åt genom att brorsan säger till pappa att vet du vad syrran hade på sig för 

kläder idag, om man ska ta en sån sak. 

 

Flera uppfattningar framkom gällande vem som blir utsatt för det hedersrelaterade 

våldet. En respondent uppfattade att våldet drabbar den i familjen som brutit mot 

normerna, oavsett vem det är. Generellt återfanns dock uppfattningen att det främst är 

barnen i familjen som drabbas. Majoriteten påtalade att flickor är mer utsatta då de har 

mer strikta normer att leva efter, pojkar ansågs mer fria. Några respondenter påpekade 

att även om pojkar och män utsätts för det hedersrelaterade våldet, är detta inte lika 

uppmärksammat. 

 

Ja det är kanske en fördom men unga kvinnor, liksom det, det är det jag tänker. 

Men jag tänka mig att det också finns en del unga killar som också råkar ut för det 

också, som vill bryta sig ur den här familjen eller kulturen. Att det kan vara svårt 

för dem också, men det känns inte som det har blivit direkt uppmärksammat så det 

har man inte en direkt inblick i. 

Orsaker till hedersrelaterat våld 

Följande kategori presenterar uppfattningar av grunden till att det hedersrelaterade 

våldet existerar samt uppfattningar av vilka de utlösande faktorerna till våldet är. Den 

generella uppfattningen gällande bakomliggande orsaker till hedersrelaterat våld var att 

hedersnormerna och därav våldet grundar sig i kulturer. Det uppfattades även finnas 

olika hedersnormer i olika grupper beroende på dess kultur. Vissa uppfattade även att 

hedersnormerna bakom våldet grundas i traditioner och religioner. En respondent 

uppfattade våldet som något konstant, våldet har alltid existerat och kommer även 

existera i framtiden. Ytterligare en orsak till det hedersrelaterade våldet, bland vissa 

invandrade familjer, uppfattades av några respondenter vara att en kulturkrock uppstår. 

Somliga uppfattade att Sverige är ett friare, modernare och liberalare samhälle där de 

invandrade familjers patriarkala struktur inte passar in. Kulturen uppfattades av vissa 

respondenter vara så djupt rotad att den har stor inverkan även efter migration, 

respondenterna ansåg således att de invandrade familjerna har svårt att frånse sin 

tidigare kultur. 

Så framför allt om dom kommer hit, dom sätter sig på ett plan och åker till 

Sverige.. så jämförde dom då det med en tidsresa på ungefär 200 år.. på en dag.. 

och därav har man en förklaring ser jag det, alltså det känns tydligt i alla fall att 

förutsättningarna förändras så pass mycket på så kort tid.. och dom hänger kanske 

inte med i den utvecklingen.. sen om vi har rätt eller fel här.. men det blir i alla fall 

en stor förändring på kort tid och då hänger dom inte riktigt med liksom. 

 

Majoriteten av respondenterna ansåg att den utlösande orsaken till det hedersrelaterade 

våldet är att en person i familjen anses agerat olämpligt. Detta uppfattades av vissa som 
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en likhet med mäns våld mot kvinnor, då även denna våldstyp ansågs grundas i 

gärningsmannens uppfattning att kvinnan agerat olämpligt. De utlösande orsakerna till 

hedersrelaterat våld mer specifikt, uppfattades generellt vara att individer tar till sig av 

den nya kulturen, något som då provocerar familjen. Respondenternas uppfattningar 

angående beteende som kan anses provocerande, kan delas upp i två kategorier. Dels 

ansågs det vara en tonårsrevolt då invandrade ungdomar vill leva som svenska 

ungdomar, röka, dricka eller klär sig ”fel”. Vissa respondenterna uppfattade dels att 

beteende som anses provocerande involverar kärleksrelationer då individen har valt en 

partner som inte accepteras av familjen på grund av fel etnicitet, kultur eller rang inom 

kulturen. 

 

Jamen det är väl om det är en person i släkten som tar till sig av den andra 

kulturen, det är väl det som är det provocerande […]kanske klär sig lite mer som 

svenska tjejer gör, roar sig lite mer, träffar en svensk kille.. klart det är lite 

provocerande. 

 

Det främsta som kommer fram till en är att det är ju främst då kvinnorna som 

träffat fel man då om de gifter sig eller umgås, att gifta sig med någon från fel 

kultur eller rang.  

Svårigheter i arbetet med hedersrelaterat våld 

I föreliggande kategori presenteras uppfattningar av svårigheter i förhörsarbetet, en 

upplevd bristande förståelse av det hedersrelaterade våldet samt uppfattningar av 

svårigheter med strukturen av arbetet inom polisstationen. Respondenterna uppfattade 

att det kan föreligga olika svårigheter vid utredningar gällande hedersrelaterat våld. En 

svårighet uppfattades av en respondent vara att deras arbete sker i skift, vilket 

uppfattades kunna resultera i att viss information beträffande ärenden går förlorad 

mellan skiften. Dock poängterades att handlingsdokument används för att säkra 

informationsgången mellan skiften. Det framgick av majoriteten av respondenternas 

uppfattningar att de upplevde svårigheter att förstå kulturen bakom det hedersrelaterade 

våldet då de upplevde att de inte har tillräcklig med kunskap. Detta upplevdes generera 

en rädsla att kränka förhörspersonen genom nedsättande frågor eller genom kroppsspråk 

som anses kränkande i förhörspersonens kultur.  

 

Så fort man har en annan kultur så är det mycket vi svenskar gör men som kan 

anses förolämpande på andra sätt..[…] att man kanske ska ha med sig såna saker 

så att man inte kränker den när man sitter där.. å det gäller ju inte bara misstänkt 

utan även offer.. man måste ju få med sig dom på nåt sätt så att dom berättar. 

 

Det uppfattades av somliga kunna föreligga svårigheter vid förhör då det, inom de 

invandrade familjerna, kan finnas en negativ syn på polisen och på kvinnor. 

Respondenterna poängterade därför vikten av valet av förhörsledare. För att förhöret ska 

genomföras optimalt ansågs att hänsyn bör tas till de värderingar förhörspersonen 

besitter. Respondenterna uppfattade att manliga familjemedlemmar ur den invandrade 

familjen kan inneha en ovilja att prata med kvinnliga poliser, således påpekades att 
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kvinnliga förhörsledare bör samtala med kvinnliga familjemedlemmar. Vid förhör 

uppfattade några respondenter att svårigheter även kan föreligga i att generera 

information då gärningsmännen inte anser sig skyldiga. Istället uppfattade 

respondenterna att gärningsmännen ser våldet som en rättighet eller plikt. Svårigheter 

uppfattades av några även föreligga vid förhör med gärningsmän och vittnen, då vittnen 

och gärningsmän ofta är släkt håller de varandra om ryggen. Detta uppfattade 

respondenterna skapar svårigheter vid informationsinsamlandet om händelsen. 

Ytterligare svårighet vid informationsinsamlande i förhör ansågs av några vara att veta 

vilka frågor som bör ställas i ärenden gällande hedersrelaterat våld. 

 

Det beror på vem det är som är misstänkt, men självklart kan det även vara så att 

jag är kvinna som förhörsledare och det är en man som ja, är misstänkt, som jag 

ska förhöra och då finns det väldigt många då som har en viss syn på kvinnan och 

inte kanske har så lätt att prata med en kvinna, eh.. där är en svårighet tycker jag 

[…] Sen.. sen är det så klart svårigheter för det är inte säkert att den som är 

misstänkt är ensam i det här heller ju.. och vad är det i så fall den personen har 

gjort och vem har gjort vad.. för jag tror att dem håller varandra om ryggen i det 

läget, så det är ju jättesvårt att utreda. 

 

Ytterligare en svårighet som majoriteten av respondenterna uppfattade existera i arbetet 

med hedersrelaterat våld är användandet av tolk i förhörssituationer. Det uppfattades av 

vissa finnas svårigheter generellt; tolkförhör tar lång tid, språkproblem kan föreligga då 

tolken inte talar exakt samma språk som förhörspersonen samt att tolken kan tala 

otillräcklig svenska. Tolkförhör måste även ofta ske via telefon vilket några uppfattade 

skapa svårigheter i kommunikationen då språk, kroppsspråk och känslor blir svårare att 

förmedla. Det framkom ytterligare några uppfattningar att beaktande av släktband bör 

föreligga vid val av tolk då delad kulturell uppfattning kan existera vid mindre 

minoriteter. Respondenterna uppfattade att denna möjliga partiskhet kan påverka 

tolkens vilja att översätta korrekt.  Dock återfanns uppfattningen att familjemedlemmar 

ibland måste användas för att tolka då professionella tolkar inte finns att tillgå, 

exempelvis vid förhör på brottsplats.  

 

Man vet ju inte hur utbredd släkten är eller hur stark kulturen är, så det kan ju 

mycket väl vara en tolk som delar uppfattningen som gärningsmannen har, vid ett 

hedersrelaterat våld. Och där får man verkligen vara lyhörd känns det som. 

 

De är ofta bra på sitt eget språk, men de kanske inte är så bra på svenska.. alltså 

det är rätt svårt, vissa tolkar är bra men ibland är det svårt att få ens tolken att 

riktigt förstå hur man menar […] vi har ju oftast tolk via telefonen. Då ringer vi ju 

upp en tolkförmedling på högtalartelefonen… och tolkförhör på det viset överlag 

är ju inte.. oftast inte jättebra.. man får inte den här kontakten.. så att.. tolkförhör 

tycker jag är jättesvårt. 

 

Även om svårigheter uppfattades kunna föreligga vid arbetet med hedersrelaterat 

våld, ansåg några respondenter att hänsyn inte behöver tas till eventuella 
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hedersnormer vid utryckning samt initiala förhör. Vid uttryckning och initiala 

förhör gällande våld inom familjer uppfattades inte främsta syftet vara att klargöra 

bakomliggande hedersnormer. Istället uppfattades lugnande av situationen vid 

brottsplatsen samt att erhålla en brottsrubricering prioriteras. 

Svårigheter i arbetet med brottsoffer utsatta för hedersrelaterat våld 

I följande kategori presenteras uppfattningar gällande svårigheter att stötta och hjälpa 

brottsoffer, via utredningar samt via skyddsåtgärder. Vissa respondenter uppfattade att 

brottsoffer utsatta för hedersrelaterat våld känner skuld och skam då de anmäler sin 

familj, något som uppfattades kunna påverka deras vilja att medverka i utredningar och 

förhör. Respondenterna ansåg att brottsoffrens ovilja att medverka kan skapa 

problematik i utredningsarbetet då stödbevisning i form av vittnesförhör sällan finns att 

tillgå. Bristen på vittnesförhör uppfattades uppstå på grund av det släktband som ofta 

föreligger mellan vittnen och familjemedlemmar till både gärningsman och brottsoffer.  

 

De kanske känner skuldkänslor för att dem har gjort fel, när man ser till familjen 

då.. och sen är dem säkert väldigt rädda för personen.. både respekt och rädsla 

kanske […] och sen kan jag tänka mig att dom berättar inte allt.. just av den 

anledningen.  

 

De flesta respondenterna nämnde att det är viktigt med skyddsåtgärder vid ärenden med 

hedersrelaterat våld då brottsoffren kan bli mer utsatta efter en brottsanmälan gjorts. 

Brottsoffren uppfattades bli mer utsatta då en anmälan kan resultera i ytterligare 

påtryckningar från familjen på grund av den kränkning som anmälningen innebär för 

familjen. Det uppfattades av vissa föreligga svårigheter i att förmedla den rädsla och de 

känslor brottsoffren upplever. Detta uppfattades kunna påverka framtida utredning då 

brottsoffrets upplevelse av händelsen inte kan förmedlas till andra utredare. 

Respondenterna uppfattade att detta även kan påverka framtida skyddsåtgärder. Om inte 

känslor som exempelvis rädsla uppfångas av utredare, uppfattades det finnas risk att 

tillräckliga skyddsåtgärder inte tillämpas. Flertalet respondenter har genomgått 

utbildning i checklistan PATRIARK, dock upplevde några respondenter att kunskapen 

om checklistan och arbetet med denna är bristfällig. Andra respondenter upplevde att de 

inte känner till PATRIARK.  

 

Det är alltid svårt att fånga en känsla som brottsoffer har och få ner det på ett 

papper och kunna förmedla det vidare till andra utredare och sen i sista instans då 

rätten också. Ehm. […] självklart måste fånga upp signaler och få brottsoffer att få 

vidare hjälp och stöd i den här biten också då. 

Utveckling i arbetet gällande hedersrelaterat våld 

Föreliggande kategori presenterar uppfattningar av framtida utvecklingsmöjligheter 

inom polismyndigheten gällande arbetet med hedersrelaterat våld. Det rådde delade 

uppfattningar beträffande respondenternas syn på sin kunskap om hedersrelaterat våld. 

Vissa respondenter uppfattade att den kunskap de besitter angående hedersrelaterat våld 

är bristande och otillräcklig. Andra uppfattade kunskapsnivån gällande våldet som 
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tillräcklig då de ansåg sig besitta grundläggande kunskaper om den hedersrelaterade 

problematiken i sitt yrkesutövande. För att utveckla arbetet med hedersrelaterat våld 

uppfattade majoriteten av respondenterna att mer utbildning är nödvändigt. Detta ansågs 

borde ske kontinuerligt, dels då fenomenet anses vara komplext och dels då kunskap 

uppfattades vara färskvara. Dock uppfattades svårigheter föreligga med fortlöpande 

utbildningar, då upprättandet av dessa ansågs problematiskt, samt att respondenterna 

uppfattade att expertis kring alla brottstyper de kommer i kontakt med är orimligt.  

 

Det är så stort och så komplext så vi skulle definitivt behöva mer utbildning i 

hedersrelaterat våld.. men vi gör så mycket så det är svårt också och utbilda sig 

och bli bäst på allt.. så vi liksom.. initialt så hanterar vi alla brott.. så man ska 

kunna lite om varje liksom å då..ja tycker definitivt att vi behöver en genomgång av 

det, men återigen det är svårt att bli världsmästare på det.. för det.. men att skapa 

en medvetenhet om det, problemet. 

 

Den kunskap som efterfrågades angående hedersrelaterat våld är utbildning om orsaker 

till våldet, bakgrund till våldet, vilka religioner våldet förekommer i samt vilka typer av 

våld som existerar inom fenomenet. Dock poängterade några respondenter även vikten 

av återkoppling i yrkesutövandet. Återkoppling uppfattades nödvändigt då bristande 

erfarenhet gällande hedersrelaterat våld upplevdes. 

 

Det man absolut skulle behöva är att få feedback så man skulle haft ett konkret 

ärende om utredningen då visar att det skulle varit hedersrelaterat. Jag vet ju inte 

hur vanligt det är att det dyker upp, att man faktiskt får reda på det då, alla som 

varit med hela vägen ner, alla som varit inblandade. Då har man nånting att 

koppla det till, […] utbildningar är bra men man skulle behöva, feedback är 

absolut det vi behöver mest av allt, mer än att man får en halvdag som någon 

föreläser om.. för det funkar om man sen stöter på det, men som sagt, det vet jag 

inte om vi gör.. det gör vi säkert. 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att klargöra vilka uppfattningar förhörsledare besitter 

gällande arbetet med hedersrelaterat våld. Olika synsätt angående det hedersrelaterade 

våldet och dess orsaker förekom mellan respondenterna. Heder uppfattades inte existera 

i svensk kultur, utan ansågs förekomma i invandrade familjer med andra kulturer och 

religioner. Hedersrelaterat våld uppfattades förekomma då någon i familjen skadade 

dess heder, våldet uppfattades användas som bestraffning för att upprätthålla hedern. En 

svårighet uppfattades vara att förstå andra kulturer och religioner där hedersrelaterat 

våld förekom, vilket skapade rädsla för att kränka de som förhörs. Brist på förståelse 

uppfattades även resultera i problematik att veta vilka frågor som bör ställas för att få 

fram relevant information. Den kulturkrock som kan uppkomma vid migration till 

Sverige uppfattades vara en orsak till hedersrelaterat våld, då individer som tar till sig 

den nya kulturen anses provocerande av familjen. Dessa familjer uppfattades vara 

kollektiva och inneha ett patriarkaliskt synsätt som sträckte sig över släkt och 
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landsgränser. Den kollektiva aspekten i dessa familjer uppfattades som en svårighet vid 

utredningar av hedersrelaterat våld då vittnen och gärningsmän håller varandra om 

ryggen, något som resulterar i utebliven stödbevisning.  

 

Hedern uppfattades kunde skadas genom olämpligt uppförande, ofta då av sexuell 

karaktär. De utlösande orsakerna till våldet uppfattades inte skilja sig från utlösande 

orsaker vid partnervåld. Våldet uppfattades främst utövas av manliga släktingar och 

brottsoffret uppfattades främst vara kvinnor, något som reflekterar det patriarkala 

synsätt som uppfattades föreligga i familjer med heder. Vid förhör uppfattades det 

patriarkala synsättet kunna utgöra en svårighet då en negativ kvinnosyn kunde existera 

bland männen. Även kvinnor uppfattades dock delta i våldet, och pojkar uppfattades 

kunna bli utsatta. Det hedersrelaterade våldet uppfattades utgöras av främst fysiskt våld 

men även psykiskt. Svårigheter vid utredandet av hedersrelaterat våld uppfattades 

existera i förmedlandet av brottsoffers upplevelse till andra utredare, något som de 

ansåg kunde påverka framtida utredning. Återkoppling vid hedersrelaterade ärenden och 

kontinuerlig utbildning efterfrågades gällande kulturer och religioner, orsaker till våldet 

och typer till våld, detta för att generera en medvetenhet om fenomenet.  

Uppfattad teori inom polisen 

Respondenternas uppfattningar om hedersrelaterat våld kan oberoende av kön, 

erfarenhet eller utbildning uppfattas likna kulturperspektivets syn på våldet. Detta då 

majoriteten uppfattade att hedersrelaterat våld inte förekommer i den svenska kulturen 

utan i andra främmande kulturer. Kulturperspektivet förklarades innefatta en 

särskiljning av mäns våld mot kvinnor inom individualistiska respektive kollektivistiska 

samhällen (Wikan, 2003). Detta återfinns i denna studie då begreppet heder uppfattades 

av respondenterna som annorlunda beroende på samhälle. En distinktion mellan vi i 

svenska, individualistiska samhällen och dem i invandrade, kollektivistiska samhällen 

kan urskiljas då det hedersrelaterade våldet främst uppfattas förekomma i invandrade 

familjer. Enligt kulturperspektivet existerar även olika traditioner inom olika kulturer, 

där traditioner gällande hedersnormer och hedersrelaterat våld kan skilja sig mellan 

kulturer (Wikan, 2003). Denna uppfattning återfinns i resultatet då djupt rotade 

traditioner inom kulturer anses ligga till grund för det hedersrelaterade våldet. Vid 

migration till Sverige uppfattades mötet av olika traditioner och kulturer resultera i 

kulturkrockar. Detta uppfattades uppstå då migration kunde innebära en kontrollförlust 

för föräldrarna, då traditioner och kulturen hotades av att barnen anpassat sig till den 

svenska kulturen. Detta kan stödas av Gonzales-Mendez och Santana-Hernandez (2012) 

som rapporterar att professionella ansåg att orsaker till mäns våld mot utlandsfödda 

kvinnor grundades i kvinnans uppbrott från kulturen. 

 

Den generella uppfattningen som återfinns i resultatet är likalydande kulturperspektivets 

uppfattningar om att ett patriarkaliskt synsätt specifikt för hedersrelaterat våld utgör 

grunden för våldet (Wikan, 2003). Detta påvisas då uppfattningar i föreliggande studie 

var att patriarkala familjestrukturer beskrivs förekomma i kulturer med kollektivistisk 

struktur. Ytterligare uppfattningar i led med kulturperspektivet återfinns angående synen 
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på gärningsmän vid hedersrelaterat våld, då förövarna till detta våld uppfattades 

återfinnas i patriarkala samhällen där kulturer och traditioner rättfärdigar våldet. Att 

uppfattningar likt kulturperspektivet föreligger för majoriteten av respondenterna 

uppfattas även då de svårigheter som respondenterna kan tänka sig uppstå i 

förhörssituationer härrör från en oförmåga att kunna relatera till de religioner, kulturer 

och traditioner där hedersrelaterat våld uppfattas uppstår. 

 

Även om majoriteten av respondenterna har ett tydligt synsätt på hedersrelaterat våld 

som är i linje med kulturperspektivet, återfinns vissa uppfattningar som kan ses ligga 

närmre könsmaktsperspektivet (Eldén, 2003). Även om respondenterna uppfattade att 

hedersrelaterat våld grundas i kultur och traditioner, görs ingen skillnad i arbetet 

gällande exempelvis partnervåld och hedersrelaterat våld. Vid uttryckning och initiala 

förhör vid våld inom familjer eftersträvas främst att erhålla en överblick av situationen 

samt erhålla en brottsrubricering för senare lagföring av misstänkt gärningsman. Hänsyn 

uppfattades således inte behöva tas till om brottet är hedersrelaterat eller inte. 

Utredningsarbetet kan därav uppfattas ske utifrån ett könsmaktsperspektiv, då 

majoriteten av respondenterna uppfattar att de i sitt yrkesutövande inte behöver göra 

skillnad på dessa olika brottstyper.  

 

Då det förekom uppfattningar i föreliggande studie om att modern i familjen var 

drivande till hedersrelaterat våld samt utförde det mindre allvarliga våldet, kan de 

granskade teorierna anses otillräckliga. Detta då både kulturperspektivet och 

könsmaktsperspektivet grundas i ett patriarkaliskt synsätt där männen på grund av detta 

anses vara de våldsutövande. Således kan denna studies resultat peka på att även 

ytterligare perspektiv på hedersrelaterat våld kan förekomma inom polismyndigheten.  

Paralleller till tidigare forskning 

Paralleller kan dras från denna studies resultat till tidigare studier angående 

professionellas uppfattningar om partnervåld då vissa generella likheter föreligger. 

Resultatet i denna studie visar att respondenterna uppfattade svårigheter i 

förhörssituationer vid hedersrelaterat våld, då rädslor kan föreligga för att upplevas som 

fördomsfull mot förhörspersonerna. Denna svårighet återfinns även gällande 

professionellas uppfattningar om hanterandet av partnervåld mot utlandsfödda kvinnor 

(Gonzales-Mendez & Santana-Hernandez, 2012). Rädslan för fördomsfullhet som är 

evident kan resultera i utredningssvårigheter då nödvändiga frågor inte vågar ställas, 

detta på grund av rädsla för att kränka individerna i utredningen.  

 

Paralleller till tidigare studier kan ytterligare återfinnas beträffande uppfattningar om 

brottsoffrets situation efter anmälan om utsatthet av våld. Föreliggande studies resultat 

visar att brottsoffer uppfattades uppleva skuld då den egna familjen anmäldes och rädsla 

upplevdes då repressalier från familjen kan uppstå till följd av brottsanmälan. Detta 

rapporterades även av Gonzales-Mendez och Santana-Hernandez (2012), vilka fann att 

utlandsfödda kvinnor befarade repressalier från sin makes familj. På grund av risken för 

repressalier uppfattades i föreliggande studie att skyddsåtgärder vid hedersrelaterat våld 
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var av stor vikt. Det återfanns dock ingen kunskap om exempelvis checklistan 

PATRIARK (Belfrage, 2005) som används inom polisen vid bedömning av 

skyddsåtgärder, eller kunskap om polisens metodstöd (RPS, 2007) vid utredning av 

hedersrelaterat våld. Liknande resultat rapporterades av Ekström (2012) som menar att 

ett fåtal av respondenterna uppfattade att polisens metodstöd (RPS, 2007) används vid 

myndigheten vid hedersrelaterat våld. Detta kan möjligtvis leda till att relevant 

information inte tydliggörs i förhör med brottsoffer, misstänkt och vittnen vilket senare 

ska ligga till grund för bedömning av skyddsåtgärder. 

 

Resultatet i denna studie visar en upplevd svårighet gällande förhör med vittnen då 

dessa ofta uppfattades vara släkt med gärningsmannen och offret. Detta uppfattades 

kunna ligga till grund för brottsoffrets ovilja att medverka i utredningen. Detta stöds av 

Ekström (2012) som fann att närstående till gärningsmännen och brottsoffren sällan 

styrker brottsoffrets beskrivning av händelsen. Trots detta menar Ekström (2012) att det 

är av vikt att genomföra vittnesförhör då utebliven stödbevisning kan resultera i att 

ärendet inte blir personuppklarat.   

 

Ytterligare upplevda svårigheter vid förhörssituationer var i denna studie användandet 

av tolk, där särskild svårighet betonades föreligga vid att hitta neutrala tolkar som inte 

var bekant eller släkt med förhörspersonen. Tolkar ur etniska minoriteter uppfattades 

även utgöra en svårighet då dessa uppfattades kunna dela de kulturella värderingar som 

låg till grund för gärningsmannens våldshandling. Detta presenteras även av Ekström 

(2012) som fann att svårigheter upplevdes föreligga i tolkförhör av brottsoffer eller 

gärningsmän från minoriteter i mindre orter. Detta då tolkar och förhörspersoner 

uppfattades kunna vara bekanta eller släkt. Ekström (2012) poängterar även vikten av 

att tolken ska vara neutral, kunnig och professionell och respondenterna uppfattade att 

familj, släkt eller vänner aldrig bör användas som tolk. Vikten av detta poängterades 

även av respondenterna i föreliggande studie, dock rapporterade vissa att 

familjemedlemmar används som tolkar på brottsplatser i brist på professionella tolkar. 

Det är således viktigt att beakta tolkens neutralitet då en partisk tolk kan påverka 

förhörspersonens vilja att medverka, samt att partiska tolkar möjligen tolkar medvetet 

fel till polisen. 

 

I resultatet av denna studie framkom uppfattningar om att svårigheter föreligger 

gällande förståelse för den kultur som hedersrelaterat våld förekommer i. För att bättre 

förstå våldet efterfrågades utbildning och återkoppling vid hedersrelaterade ärenden. 

Horwitz et al. (2011) drar liknande slutsats då respondenterna uppfattade återkoppling 

av utredda ärenden som prioritet för att utveckla utredningsarbetet av mäns våld mot 

kvinnor. Utbildning är det som idag prioriteras inom polisen (Polisen 2012b), dock bör 

vikten av återkoppling beaktas vid myndigheter då erfarenhet av hedersrelaterade 

ärenden kan vara viktigt för framtida utredningar. Återkoppling vid utredda ärenden 

med hedersrelaterat våld kan generera självsäkerhet i senare förhörssituationer och 

utredningar då förhörsledare har mer förståelse för fenomenet. 
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Styrkor och begränsningar 

Då tidigare forskning om polisers uppfattningar angående hedersrelaterat våld samt 

arbetet mot detta våld är begränsad, försvåras styrkandet av validiteten av denna studie i 

relation till tidigare studier. Dock kan validiteten i föreliggande studie anses styrkas i 

relation till tidigare forskning gällande professionellas uppfattningar om partnervåld 

(Gonzales-Mendez & Santana-Hernandez, 2012; Horwitz et al., 2011), samt 

professionellas uppfattningar om hedersrelaterat våld (Ekström, 2012), då vissa 

paralleller presenterats. Validiteten uppfattas ytterligare styrkas då respondenterna 

mötte de kriterium som på förhand var upprättat samt att respondenterna arbetade vid 

olika avdelningar inom polismyndigheten, vilket utgjorde en grund för att olika 

erfarenheter kunde existera. Svårigheter föreligger i verifierandet av validiteten gällande 

studiens analyserade resultat i förhållande till ”verkligheten”, då resultatet är vår 

tolkning av respondenternas uppfattade verklighet (Uljens, 1989). Därav kan 

föreliggande studies resultat inte jämföras med någon objektiv social verklighet. 

 

Vid undersökningar kring människors uppfattningar kring ett fenomen förklarades 

risken ligga i det faktum att vissa typer av frågor genererar svar som inte avspeglar den 

personliga uppfattningen om fenomenet, istället kan svaren avspegla inlärd information 

eller den allmänna uppfattningen kring fenomenet (Dahlgren & Johansson, 2009). Detta 

kan anses påverka validiteten då inlärd information anses utgöra en andrahandskälla 

(Jacobsen, 2007). Detta anses dock inte utgöra en begränsning i denna studie då även 

inlärd information anses vara uppfattningar (Dahlgren & Johansson, 2009). Denna 

studies validitet kan dock styrkas då flera respondenter oberoende av varandra gav 

liknande uppfattningar gällande hedersrelaterat våld och arbetet med våldet 

 

De uppfattningar som framkom vid intervjuerna kan ha påverkats av strukturen på 

intervjuguiden och intervjuerna. Strukturen i intervjuguiden utgjordes av flera riktade 

och få öppna frågor, något som kan ha gett snedvridna svar då respondenterna eventuellt 

svarat efter vad de tror är ”rätt svar”.  En öppnare strukturering av intervjuguiden, mer 

probing och lägre standardisering av intervjuerna kan generera en djupare 

informationsinsamling vid intervjuerna och därav en starkare validitet. För förbättring 

av validiteten, att det valda fenomenet verkligen undersöktes, kan en pilotstudie vara 

relevant att göra då den innan datainsamlingens start kan klargöra om rätt urval använts 

och väsentliga frågor ställts.  

 

Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant, något som bidrar till studiens 

reliabilitet (Jacobsen, 2007). Dock kan förbättringar ske gällande transkriberingen av 

intervjuerna. I denna studie delades transkriberingarna upp mellan oss men för att stärka 

reliabiliteten kan alla intervjuer transkriberas av samtliga författare. Detta för försäkring 

att alla ord uppfattas korrekt. Då analysen genererade liklydande kategorier mellan oss 

kan validiteten uppfattas styrkas, men för mer styrka i validiteten kan dock ytterligare 

en forskare genomföra en oberoende kategorisering av data för den senare jämförelsen. 

Detta då högre överrensstämmelse mellan fler antal forskare utgör en stärkt validitet för 

studien (Jacobsen, 2007).  
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Slutsats 
Även om ingen enhetlig teori (NCK, 2010) eller definition (RPS, 2007) existerar 

angående det hedersrelaterade våldet pekar denna studies resultat på att respondenterna 

vid den undersökta polismyndigheten innehar ett kulturperspektiv gällande våldet. Då 

kulturperspektivet återfanns för samtliga respondenter oberoende av kön, erfarenhet 

eller utbildning, kan detta perspektiv utgöra en generell syn på hedersrelaterat våld för 

samtliga förhörsledare inom den studerade polismyndigheten. De svårigheter som 

framkom i föreliggande studie som exempelvis rädsla för fördomsfullhet och 

svårigheter att förhör vittnen då de håller varandra om ryggen, kan liknas vid tidigare 

studiers resultat (Ekström, 2012; Gonzales-Mendez & Santana-Hernandez, 2012; 

Horwitz et al., 2011). Därav bör de funna svårigheterna uppmärksammas inom 

polismyndigheten för att minimera eventuella brister i utredningar. Uppmärksammande 

och åtgärdande av de funna svårigheterna kan förbättra arbetet med hedersrelaterat våld 

inom polismyndigheten då kunskap och förståelse av fenomenet kan generera ökad 

effektivitet och självsäkerhet vid utredningar. 

 

Framtida forskning bör undersöka de enskilda svårigheter som framkom i föreliggande 

studie. Detta för att klarlägga de mest väsentliga svårigheter som kan påverka arbetet 

med hedersrelaterat våld. Vid framtida forskning kan intresse föreligga att klargöra om 

kulturperspektivet återfinns inom andra polismyndigheter i Sverige. Detta då en enhetlig 

definition av hedersrelaterat våld bör accepteras och spridas inom myndigheterna 

(Ekström, 2012). Då vissa uppfattningar som framkom i föreliggande studie tyder på 

förekomsten av andra perspektiv inom polismyndigheten bör framtida forskning även 

klargöra huruvida kulturperspektivet som enhetlig definition och teori är korrekt och bör 

användas inom polisen. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

 

- Ålder? 

- Hur länge har du arbetat inom polisen? 

- Har du någon gång kommit i kontakt med hedersrelaterat våld? 

- Har du fått någon utbildning gällande hedersrelaterat våld? 

- Upplever du att du har tillräcklig kunskap om hedersrelaterat våld i ditt 

yrkesutövande? 

 

Uppfattningar om hedersrelaterat våld. 

 

- Vad har du för uppfattning av begreppet heder? 

- Vilka förklaringar uppfattar du att det finns till det hedersrelaterade våldet? 

- Uppfattar du att det finns bakomliggande orsaker till hedersnormerna? 

- Vilka utlösande faktorer till våldet uppfattar du existera? 

- Vem uppfattar du begår det hedersrelaterade våldet? 

- Uppfattar du att det är specifika grupper eller samhällen som det 

hedersrelaterade våldet förekommer i? 

- Hur uppfattar du att familjestrukturen ser ut i samhällen med hedersnormer? 

- Mot vilka uppfattar du att det hedersrelaterade våldet riktar sig mot? 

 

Uppfattningar om olika svårigheter som kan uppstå i arbetet med det 

hedersrelaterade våldet. 

 

- Kan du tänka dig några svårigheter som kan uppstå i förhör med någon 

misstänkt för hedersrelaterat våld? 

- Kan du se några skillnader gällande förhör med brottsoffer för hedersrelaterat 

våld? 

- Upplever du att det kan finnas svårigheter av att använda en tolk? 

- Uppfattar du att det finns några skillnader mellan hedersrelaterat våld och våld 

inom familjen utan en bakomliggande hedersproblematik? 

- Upplever du att det finns några svårigheter att skilja på dessa två former av våld? 

- Känner du till checklistan PATRIARK som används vid hedersrelaterat våld? 

- Har du några uppfattningar gällande checklistan och användandet av den i 

polisens arbete? 

- Upplever du att det finns någon utvecklingsmöjlighet angående arbetet med det 

hedersrelaterade våldet på polisstationen? 
 


