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Hedersrelaterat våld är ett samhällsproblem i Sverige. Kvinnor som utsätts för hedersrelaterat 

våld är väldigt utsatta och saknar ofta någon närstående som hjälper eller stödjer dem. Att 

utsatta kvinnor får stöd och skydd är essentiellt för en lyckad polisutredning. Syftet med 

denna studie är att studera hur kvinnors utsatthet beskrivs, utifrån det hedersrelaterade våldet 

och deras deltagande i polisutredningar gällande hedersrelaterat våld. Förhoppningen är att 

skapa ett hjälpande underlag, för socialtjänst och andra hjälpande instanser, när dessa ska 

stötta kvinnor som deltar i polisutredning. Studien baseras på 13 polisutredningar gällande 

kvinnor som utsatts för hedersrelaterat våld. Detta är en kvalitativ studie där en kvalitativ 

innehållsanalys använts. Studien visar att kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld och 

deltar i polisutredning är väldigt utsatta. Detta beror delvis på aspekter av det hedersrelaterade 

våldet, men också på specifika problem med polisutredningsarbetet som uppstår då brotten är 

av hedersrelaterad karaktär. Några av slutsatserna är att socialtjänsten och andra hjälpande 

instanser kan vara ett betydande stöd. Det är därför viktigt att de erbjuder trygghet och bra  

tillvägagångssätt vid bemötande och i arbete med de utsatta kvinnorna och planlägger 

åtgärder därefter. Det är även viktigt att socialtjänst och andra hjälpande instanser beaktar 

kvinnornas egna behov och viljor om att delta i polisutredning. 
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1. Inledning 
 

Hedersrelaterat våld är ett allvarligt samhällsproblem i Sverige (Nationellt centrum för 

kvinnofrid, 2010a). För att kunna möta det våld som pågår och för att kunna arbeta 

förebyggande, krävs kunskap om våldet och dess konsekvenser. De individer som är utsatta 

för hedersrelaterat våld har rätt att få hjälp av en kunnig personal oavsett var de söker hjälp 

(Nationellt centrum för kvinnofrid, 2010a). 

     Enligt FN sker cirka 5000 hedersmord varje år i världen, men mörkertalet är väldigt stort 

(Amnesty international Sverige, 2011). I Sverige sker cirka fem hedersmord per år, men 

mörkertalet är stort då många fall får beteckningarna självmord eller olyckor på grund av 

bristande bevis (Sveriges radio, 2011). Det finns ingen statistik på hur många 

hedersrelaterade våldsbrott som begås i Sverige eftersom detta är svårt att kartlägga 

(Ungdomsstyrelsen, 2009). Det beror delvis på att det inte finns någon etablerad definition på 

hedersrelaterat våld varken internationellt eller i Sverige. Många svenska undersökningar har 

försökt att kartlägga hedersrelaterat våld genom att visa att det finns många ungdomar i 

Sverige som upplever sina liv begränsade av anhöriga och släktingar. En svensk 

undersökning visar att 70 000 ungdomar mellan 16 och 25 år uppgav att de inte fritt kunde 

välja äktenskapspartner (Ungdomsstyrelsen, 2009). 

     Hedersrelaterat våld är både i Sverige och internationellt ett relativt outforskat område 

(Nationellt centrum för kvinnofrid, 2010b). I slutet av 1990-talet uppmärksammades frågor 

som hedersrelaterat våld såväl globalt via FN som i ett flertal västeuropeiska länder. År 1996 

och år 1999 inträffade två hedersmord på flickorna Sara och Pela i Sverige som startade en 

offentlig debatt gällande våld, invandring och heder. År 2002 inträffade ett till hedersmord på 

Fadime som medförde att debatten intensifierades. Åren 2003-2007 satsade regeringen 180 

miljoner på att göra kartläggningar om hedersrelaterat våld, att se över behoven av skyddat 

boende och skapa insatser som ska förebygga för hedersrelaterat våld. Länsstyrelsen har 

under åren 2009 och 2010 blivit tilldelade 70 miljoner för att arbeta med denna problematik 

(Nationellt centrum för kvinnofrid, 2010b). 

     Enligt åklagarmyndigheten finns det främst fyra anledningar till att hedersrelaterat våld 

bör uppmärksammas (Ekström, 2012). Dessa fyra anledningar är, att det är vår skyldighet 

utifrån de konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har gått med på att följa, att det 

är nödvändigt för att rätt utredningsstrategier ska användas av polis och åklagare, att det är 

nödvändigt för att gärningspersonerna ska få en korrekt påföljd och att det är nödvändigt för 

att kunna stödja och skydda målsägande på rätt sätt. De utsatta kvinnorna behöver ofta stöd 

och skydd som är både omfattande och komplext. Det är även ofta så att dessa kvinnor 

behöver stöd och skydd långa perioder, vilket polisen sällan har möjlighet att bidra med. 

Samverkan mellan polisen och andra verksamheter som socialtjänsten, kvinnojourer, skolor, 

sjukvården och åklagare, etc., blir därför ytterst viktig för att tillgodose kvinnornas behov av 

stöd, såväl som för att skapa möjlighet till en bra polisutredning (Ekström, 2012). 

     Denna uppsats avser visa när i polisutredningsprocessen kvinnorna, utifrån den utsatthet 

som följer av det hedersrelaterade våldet, kan vara i behov av stöd från socialtjänst och andra 

hjälpande instanser. Vidare avser uppsatsen också att visa utifrån vilka utgångspunkter, 

socialtjänsten och andra hjälpande instanser ska stötta kvinnor i polisutredningar gällande 

hedersrelaterat våld.  Arbetet mot hedersrelaterat våld kan inte utföras av en ensam 

verksamhet (Rikspolisstyrelsen, 2009).  
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att studera hur kvinnors utsatthet beskrivs, utifrån det 

hedersrelaterade våldet och deras deltagande i polisutredningar gällande hedersrelaterat våld. 

     Förhoppningen är att skapa ett hjälpande underlag, för socialtjänst och andra hjälpande 

instanser, när dessa ska stötta kvinnor som deltar i polisutredning. 

 

 

1.2 Frågeställningar 
 

 Hur beskrivs hotbilden och utsattheten för kvinnor under olika skeden i en 

polisutredning gällande hedersrelaterat våld? 

 

 Hur beskrivs kvinnors reaktioner och ageranden i olika situationer under en 

polisutredning gällande hedersrelaterat våld? 

 

 Hur beskrivs att polisutredningsprocessen påverkas av att brottstypen är av 

hedersrelaterad karaktär? 

 

 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer inte att beröra män som utsatts för hedersrelaterat våld. I uppsatsen 

kommer inte heller olika åldersgrupper särskiljas. Det är endast svenska polisutredningar 

gällande kvinnor som utsatts för hedersrelaterat våld som studerats. Slutligen behandlar 

uppsatsen inte tiden efter avslutad polisutredning, utan enbart skeenden och situationer som 

föranleder polisanmälan, eller uppstår under polisutredning.  

 

 

1.4 Precisering av begrepp 

Nedan beskrivs några uttryck och definitioner på sådant som är återkommande i uppsatsen. 

 

Anhållande 

Anhållande är en tvångsåtgärd av en person som gripits misstänkt för brott i väntan på 

häktningsförhandling. Beslutsfattare för anhållande är åklagare. (Nationalencyklopedin [Ne], 

u.å.). 

 

Förundersökning 

Förundersökning är den utredning som polis eller åklagare genomför för att konstatera vem 

som kan misstänkas för brottet (Nationalencyklopedin [Ne], u.å.). 

 

Grov kvinnofridskränkning 

Grov kvinnofridskränkning är kvinnofridsbrott och fridsbrott som innebär att en kvinna 

utsätts för upprepade övergrepp av en person som hon är eller har varit gift med eller som 

hon bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden 

(Nationalencyklopedin [Ne], u.å.). 

 

Hedersrelaterat våld 

Detta begrepp beskrivs ingående under rubriken Hedersrelaterat våld i kunskapsöversikten. 

 

Häktning 

Häktning är inom straffprocessen ett förekommande tvångsmedel som innebär att den som 
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misstänks för brott under vissa förutsättningar kan berövas friheten och hållas i fängsligt 

förvar (Nationalencyklopedin [Ne], u.å.). 

 

Misshandel 

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom 

eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel (Brottsbalken 

[BrB], SFS 1962:700, 3 kap. 5 §). 

 

Olaga hot 

Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat 

att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller 

egendom, döms för olaga hot (BrB, SFS 1962:700, 4 kap. 5 §). 

 

Patriarkmärkta polisutredningar 

Att polisutredningar är patriarkmärkta innebär att de brott som begåtts är av hedersrelaterad 

karaktär (Ekström, 2012). Vidare utgår patriarkmärkningen från den definition av 

hedersrelaterat våld som används av polisen och åklagarmyndigheten. Denna definition 

beskrivs nedan under rubriken hedersrelaterat våld. 

 

Tvångsmedel 

Tvångsmedel är åtgärder inom processrätten som kan användas i brottsutredande syfte eller 

för att kunna genomföra en rättegång vid misstanke om brott (Nationalencyklopedin [Ne], 

u.å.). 

 

Våldtäkt 

Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning 

tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med 

hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt (BrB, SFS 

1962:700, 6 kap. 1 §). 

 

Övergrepp i rättsak 
Övergrepp i rättssak består i att någon med våld, hot om våld eller på annat sätt angriper den 

som nyttjar rättsväsendet genom att göra anmälan eller föra talan, eller den som vid domstol 

eller hos polisen vittnat eller på annat sätt lämnat upplysningar (Nationalencyklopedin [Ne], 

u.å.).  
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2. Kunskapsöversikt 

För att ge kunskap som möjliggör förståelse för uppsatsen, presenteras nedan hedersrelaterat 

våld, polisens arbete med hedersrelaterat våld och samverkan mellan polis och socialtjänst 

samt andra hjälpande instanser. Dessa olika delar tas upp under rubrikerna som heter 

desamma. 

 

2.1 Hedersrelaterat våld 
Definitionen av hedersrelaterat våld som används av polisen och åklagarmyndigheten är 

följande: 

 
Rikspolisstyrelsen (2009) - Hedersrelaterad brottslighet är brott riktade mot någon , ofta en släkting, som enligt 

gärningsmannens och övriga släktens 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 (Ekström, 2012,  s. 7). 

 

Enligt polisen är alltså ett hedersrelaterat brott kollektivt utfört och har sin grund i att en 

person har vanärat eller riskerar att vanära någons heder (Ekström, 2012). Vidare specificeras 

heder som ett värde en person eller en familj har i andras ögon. I det fall då en person gör 

något som kan leda till att familjen förlorar sin heder, så kan det förstöra familjens anseende 

och sociala kontakter inom den etniska gruppen (Ekström, 2012). 

      Hedersrelaterat våld existerar i olika religiösa och kulturella samhällen. Det är 

samhällenas strukturer och karaktärsdrag som medför det hedersrelaterade våldet och inte en 

enskild religion (Dogan, 2013). 

     Hedersrelaterat våld är ett begrepp som är väldigt omtalat inom forskning (Nationellt 

centrum för kvinnofrid, 2010b). Begreppet har genererat fram frågor om normalitet och 

avvikelse, svenskhet och integration och ”vi och dem”. Det har framförts att begreppet 

stigmatiserar, marginaliserar och gör etniska minoriteter till utsatta samhällsgrupper 

(Nationellt centrum för kvinnofrid, 2010b). Vidare anses termen hedersmord som ofta 

används i media, vara en missledande term som leder till marginalisering av olika 

invandrargrupper (Terman, 2010). 

     Det råder en enighet om att våldet tar sig kollektiva uttryck och att både kvinnor och män 

kan utsättas (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2010b). Oenigheten sitter i förklaringarna till 

våldet. Hedersrelaterat våld och förtryck har tre huvudsakliga perspektiv som förklarar, ger 

förståelse och urskiljer dess problemtik. Ett perspektiv är det kulturella perspektivet, som 

tolkar våldet genom att fokusera på värderingsmässiga och kulturella skillnader. Hedersvåldet 

grundar sig utifrån detta perspektiv på en hedersideologi. Könsperspektivet ser till kvinnors 

utsatthet för våld och sammankopplas med mäns globala strukturella överordning. Slutligen 

det intersektionella perspektivet som studerar våldet genom att analysera hur ras/etnicitet, kön 

och klass hänger ihop. Detta perspektiv lägger vikten på en mångfald maktrelationer som 

både kan vara lokala och globala. Det kan nämnas att detta sista perspektiv inte har varit 

framträdande i svensk forskning om mäns våld mot kvinnor. De tre perspektiven slås samman 

i förståelsen av våld som grundats i patriarkal makt (Nationellt centrum för kvinnofrid, 

2010b). 

     Det finns oenighet om hur hedersrelaterat våld ska definieras och man är inte heller 

överens om begreppet är bra på det viset att det skiljer ut hedersrelaterat våld som en särskild 

kategori (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2010b). Nämnt ovan är att gemensamt för de 

olika forskningsperspektiven rörande hedersrelaterat våld, är synsättet att mäns våld mot 

kvinnor har sin grund i patriarkal makt. Vissa forskare anser att detta inte är unikt för 

hedersrelaterat våld. De pekar på att allt våld utövat av män mot kvinnor grundas på 

patriarkal makt och att heder och vilja att kontrollera kvinnors sexualitet finns med i de flesta 

fall (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2010b). En studie hävdar att hedersmord inte kommer 
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av kultur utan istället är helt baserat på kön och kvinnans roll i samhället (Maris & Saharso, 

2001). Hedersmord har utifrån detta perspektiv i princip inget att göra med heder, utan 

används istället som medel för att hindra kvinnans självbestämmanderätt (Maris & Saharso, 

2001). Att ha hedersrelaterat våld som en egen kategori, skulle kunna leda till en 

förminskning av problemet och att utsatta flickor och kvinnor inte känner igen sig i dess 

beskrivning och därför inte heller söker hjälp (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2010b). 

Även om det finns en oenighet om huruvida hedersrelaterat våld ska vara en egen kategori 

eller inte, så är de flesta praktiker överens om att det finns personer som lever begränsat på 

grund av hedersrelaterade värderingar (Ekström, 2012). 

     Nämnt i tidigare stycke så kan hedersrelaterat våld utföras mot såväl män som kvinnor. 

Hedersrelaterat våld kan drabba pojkar/män om de bryter mot normer genom exempelvis 

missbruk, kriminalitet eller om de är homo-, bi- eller transsexuella (Calli, Olsson & Nilsson, 

2008). Deras liv kontrolleras och begränsas dock inte på samma sätt som flickors/kvinnors. 

Pojkar/män kan utsättas för tvångsäktenskap eller bli offer genom att få agera som väktare för 

sina systrar eller kvinnliga kusiner. Det är inte alltför ovanligt att de på grund av sin låga 

ålder får utföra avrättningar för att äldre släktingar ska få gå straffria. Till ämnet hör dock att 

det hedersrelaterade våldets primära offer är unga flickor. Våldet mot flickor/kvinnor kan 

vara psykiskt och kan då innefatta förödmjukelser, undandragen kärlek, förföljelser och hot. 

Det kan vara socialt våld så som isolering, tvång till avvikande kläder, förbud att delta i 

normala aktiviteter, ofrivilligt bortförande och bannlysning. Sexuellt våld kan förekomma 

genom oönskat sex med okänd eller oönskad person via äktenskap. Slutligen kan våldet vara 

fysiskt och kan då innefatta allt från örfil till mord och ”självmord” (Calli, Olsson & Nilsson, 

2008). 

     Ett sätt att förstärka förtrycket mot kvinnorna är att sprida rykten om dem (Ekström 2012). 

Det är inte alltid vad som har hänt som är det viktiga, utan vad som blir känt. En del i det 

hedersrelaterade våldet som är viktigt är vilken bild personer i kvinnornas omgivning har av 

deras beteende. I många fall har kvinnorna varit förtryckt, hotad eller misshandlad under flera 

år. Kvinnorna kan även ha blivit utsatta för hedersrelaterat våld som barn som eskalerar i 

många fall när flickorna når tonåren och intresset för pojkar börjar. Det finns kvinnor som är 

utsatta för våld i sitt äktenskap och även de som blir utsatta för hedersrelaterat våld först när 

de utrycker att de vill skiljas (Ekström, 2012).  

 

2.2 Polisens arbete med hedersrelaterat våld 
Enligt brottsförebyggande rådet rör det sig om cirka 300 polisanmälningar om hedersrelaterat 

våld per år (Ekström, 2012). Polisens utredningar om hedersrelaterat våld är inte alltid 

definierade som hedersrelaterat våld. De polisutredningar som har brott som definierats som 

hedersrelaterade, är antingen markerade som hedersrelaterade eller med patriarkmarkering. 

Polisutredningar kring hedersrelaterat våld kan ha en gärningsperson, men måste innefatta 

flera utövare, då definitionen för hedersrelaterat våld är att brottet är kollektivt sanktionerat 

(Ekström, 2012). 

     Det är åklagaren som är förundersökningsledare när någon har utsatt en närstående, eller 

tidigare närstående person för våld eller hot om våld (Rättegångsbalken [RB], SFS 1942:740,  

23 kap. 3 §). Det är åklagaren som fattar beslut om vilka åtgärder som ska vidtas (Ekström, 

2012). Innan en förundersökning inleds har polisen rätt att ha förhör och utföra andra 

utredningsinsatser av betydelse för utredningen. Åklagaren ger direktiv om insatser, men det 

är till stor del polisen som styr över att de insatserna blir genomförda. Direktiven åklagaren 

ger polisen bygger på information från anmälan och de inledande utredningsinsatserna som 

polisen gjort. Utredningsarbetet rörande hedersrelaterat våld sker i samspel mellan polis och 

åklagare (Ekström, 2012). 
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     Polisens arbete med hedersrelaterat våld, vilka inom polisen som utreder och vilken 

utbildning de anställd har om hedersrelaterat våld och förtryck, varierar mellan olika 

polismyndigheter. Det skiljer sig mycket i utbildningsnivån mellan olika polismyndigheter. 

Många polismyndigheter har inte särskilda rutiner eller manualer för hur hedersrelaterat våld 

ska hanteras. De material som finns att utgå från är ett metodstöd som Rikspolisstyrelsen år 

2007 utgivit och riskbedömningsinstrumentet Patriark (Ekström, 2012). 

     Det är polisens ansvar att sköta brottsutredning och även se till att kvinnorna får skydd. I 

polisutredningar håller polisen förhör med målsägare, vittnen och  gärningspersoner i brotten. 

När förhör hålls med minderåriga där föräldrarna är gärningspersonerna, så bör socialtjänsten 

kontaktas för att agera som stöd vid förhör och även för att eventuell utredning via 

socialtjänsten ska inledas. När föräldrarna är gärningspersonerna utser rätten särskild 

företrädare för barnet. Unga under 15 år ska videoförhöras. Individer över 15 år kan förhöras 

via videoinspelning, ljudinspelning eller genom att polisen antecknar vad som sägs under 

förhöret. Polisen kan i de fall som gärningspersonerna är föräldrarna, dröja två dygn innan de 

måste informeras om förhöret med den unge. Polisen ska vidare dokumentera allt som kan 

vara av relevans för polisutredningen. Dokumentation innefattar bland annat bilder eller 

skisser från brottsplatsen, bilder på eventuella skador kvinnorna har, tillhyggen som används, 

kvinnornas sjukjournaler, socialtjänstens journalanteckningar om kvinnorna, etc. Bevisningen 

i hedersrelaterade brott är ofta liten. Utöver själva polisutredningsarbetet behöver de utsatta 

kvinnorna även stöd av polisen. I polisutredningar där det föreligger lite bevisning ligger 

fokus på kvinnornas bästa och på att skydda dem, medan polisutredningarna kommer i andra 

hand. Utöver detta så anses det även vara polisens uppgift att ta kontakt med eller hänvisa de 

utsatta kvinnorna till andra myndigheter och stödverksamheter (Ekström, 2012). 

     Ibland åker polisen ut via larm till brott som är hedersrelaterade. Vid de tillfällena åker de 

antingen till brottsplatsen eller till annan plats, exempelvis vänner de utsatta kvinnorna tagit 

sig till. När polisen åker ut på larm angående hedersrelaterade brott finns det flera moment 

polisen ska utföra. En av dessa moment är att göra en bedömning om kvinnorna behöver 

skyddas, om så är fallet så tar polisen antingen med kvinnorna från platsen eller griper de 

eller den misstänkte (Ekström, 2012). 

     I polisutredningar gällande hedersrelaterat våld har brotten i vissa fall en svårighet av 

global karaktär. I de utredningar där inte alla inblandade personer befinner sig i Sverige, 

försvåras polisens arbete och det blir även svårare för polisen att bedöma risken för att 

kvinnorna blir utsatt för hot eller våld efter polisanmälan. En viktig aspekt att beakta i och 

med brottets globala karaktär är att alltid ta hot om att de utsatta kvinnorna kan bli förd 

utomlands på allvar. Om de utsatta kvinnorna har förts eller kvarhållits i ett annat land mot 

sin vilja är polisens arbete särskilt komplicerat. Att få tillbaka de utsatta kvinnorna till 

Sverige kräver stora resurser och många kontakter med andra myndigheter. När det finns 

aningar om detta så ska polisen ta reda på mer om situationen och vidta åtgärder för att 

förhindra situationen tillsammans med exempelvis socialtjänst och skola (Ekström, 2012). 

     När det kommer till att minska hoten mot kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld så 

finns det flera delar som faller inom polisens ansvarsområde, vissa tillsammans med andra 

aktörer. Dessa innefattar att genomföra en riskbedömning, uppmuntra kvinnorna att 

polisanmäla, utforma en skyddsplan, fatta beslut om kvinnorna bör få skydds- och 

larmtelefon eller annan skyddsutrustning, genomföra säkerhetssamtal och motivationssamtal, 

göra en ansökan om skyddade personuppgifter eller kontaktförbud och se till att kvinnorna 

har stöd och skydd under eventuell rättsprocess (Ekström, 2012). 

 

2.3 Samverkan mellan polis och socialtjänst samt andra hjälpande instanser 

Riskbedömningar behöver adekvata åtgärder utifrån de resultat som dess bedömning ger 

(Ekström, 2012). I de fall där hotet och risken bedöms som låg kan stödjande åtgärder vara 
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tillräckliga. Dock om en person bedöms vara i behov av skydd ska nödvändiga och möjliga 

åtgärder genomföras. Dessa genomförs ofta av polis i samverkan med socialtjänsten och 

Skatteverket. Polisens personsäkerhetsgrupp i polisutredningarna i denna uppsats, gör sina 

riskbedömningar via dokumentet Patriark bedömning av risk för patriarkalt våld med hedern 

som motiv, som är en checklista. När en anmälan om hedersrelaterad brottslighet har gjorts, 

använder polisen checklistan för att bedöma risken för att kvinnan blir utsatt på nytt och för 

vilken form av skydd hon i så fall behöver (Ekström, 2012). 

     Kartläggning och riskbedömning är mycket viktigt i arbetet med barn och  ungdomar som 

utsätts för hedersrelaterat våld (Calli, Olsson & Nilsson, 2008).  När det gäller barn och 

ungdomar under 18 år så har socialtjänsten huvudansvaret. Socialtjänstens riskbedömning 

utgår från olika dokument beroende på socialtjänst, men syftar likt polisens Patriark till  att 

vara ett verktyg för att kunna bedöma kvinnornas hotbild och behov av skyddsåtgärder. 

Socialtjänstens insatser för skydd kan bland annat bestå av bistånd till annat boende efter 

bedömning av behovet i det enskilda fallet, oavsett resultatet av polisens eventuella 

riskbedömning (Calli, Olsson & Nilsson, 2008). 

     Efter att en riskbedömning gjorts så ska ett beslut fattas om en kvinna som utsatts för 

hedersrelaterat våld bör flyttas (Ekström, 2012). Det finns då olika skyddade boende för 

kvinnor som utsatts för hedersrelaterat, utifrån ålder och skyddsnivå (Calli, Olsson & 

Nilsson, 2008). Högre skyddsnivå har skyddade boenden som familjehem för kvinnor under 

18 år, hem för vård och boende (HVB-hem) för kvinnor under 18 år och kvinnojoursboende 

för kvinnor över 18 år. En lägre skyddsnivå har kollektivlägenheter nära HVB-hem för 

ungdomar, skyddslägenheter som är knutna till stödpersoner för ungdomar, 

korridorboende/stödboende med gemensamma kök och sällskapsrum för kvinnor under 18 år, 

utslussningslägenhet med tillgång till stödpersonal vid behov för kvinnor under 18 år. Utöver 

detta så kan kvinnor över 18 år få sina personuppgifter skyddade via skatteverket, då de 

flyttas till boende på annan ort (Calli, Olsson & Nilsson, 2008). 

     Det finns ingen skyldighet för socialtjänsten att polisanmäla brott mot barn (Calli, Olsson 

& Nilsson, 2008). Dock förekommer i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:12) att 

man i brott mot barn enligt kapitlen 3, 4 och 6 i brottsbalken och brott enligt lagen mot 

könsstympning, bör om det är till barnets bästa, skyndsamt polisanmäla. Polisanmälan ska 

göras av socialtjänsten via blanketten SoSB 50385, som är framtagen i samråd med 

Rikspolisstyrelsen. I de fall där det är brådskande kan en muntlig polisanmälan göras av 

socialtjänsten och senare kompletteras med den skriftliga. När en polisanmälan angående 

våld inom familjen görs, bör socialnämnden samråda med polis och åklagare innan 

vårdnadshavare underrättas. Om socialtjänsten väljer att inte polisanmäla, så ska det i barnets 

akt dokumenteras varför polisanmälan inte gjordes (Calli, Olsson & Nilsson, 2008). 

     Att skydda kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld är en stor prioritet i  polisens 

arbetsuppgifter och för att kunna göra detta krävs det insikt i såväl fysiskt skydd som 

psykologiskt skydd (Ekström, 2012). Det som menas med psykologiskt skydd är stöd mot 

emotionell press från närstående, skuld- och skamkänslor och hur vardagen kan återgå till det 

normala. För att polisen ska kunna bli bättre på att ge ett bra skydd till dessa kvinnor behöver 

de förutom kunskap om våldsutsatthet, också  ta hjälp av andra verksamheter för att förstå 

vad kvinnorna har för behov. Polisen bör även ha kunskaper om vilka hjälpverksamheter som 

finns för kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld och kunna hänvisa dem dit. De utsatta 

kvinnorna behöver ofta stöd och skydd som är både omfattande och komplext. Det är även 

ofta så att dessa kvinnor behöver stöd och skydd långa perioder, vilket polisen sällan har 

möjlighet att bidra med. Samverkan mellan andra verksamheter som socialtjänsten, 

kvinnojourer, skolor, sjukvården och åklagare, etc., blir därför ytterst viktigt för att tillgodose 

kvinnornas behov (Ekström, 2012). 
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     Ungdomar som är utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld har ofta problem som 

kräver samarbete mellan flera olika aktörer för att lösa (Calli, Olsson & Nilsson, 2008). I 

vissa fall är ungdomarna kända hos olika myndigheter och frivilliga organisationer samtidigt, 

men ibland är de helt okända för alla instanser utom skolan. Många professionella stödjare 

känner till varandra, men det saknas ibland kunskap om hur man ska samarbeta på bästa sätt. 

De aktörerna som ingår i det professionella nätverket kring ungdomen är skolan, 

ungdomsmottagningen, tjej- och kvinnoorganisationen, BUP-mottagningen, socialtjänsten 

och polisen. Det finns ibland också frivilliga organisationer för kvinnor med utländsk 

härkomst med som aktörer (Calli, Olsson & Nilsson, 2008). 

     Generellt anses samverkan mellan polis och socialtjänst som välfungerande (Ekström, 

2012). De problem som brukar uppstå i deras samverkan är brist på resurser och 

sekretessproblem. Ibland uppstår problem i samverkandet för att en inarbetat struktur saknas. 

För att en god samverkan krävs det förståelse för olika instansers arbetsuppgifter. En 

förutsättning för att samverkan mellan polis och socialtjänst, såväl som andra 

samhällsinstanser ska fungera på ett bra sätt, är att det finns en förståelse för varandras roller. 

Alla myndigheter har olika regler de ska följa och uppgifter de ska utföra, men alla behövs 

för att hjälpa personer som blir utsatta för brott att få ett bra skydd och stöd. Det är därför 

viktigt att dra nytta av varandras kunskaper (Ekström, 2012). 

 

 

3. Tidigare forskning 

Nedan presenteras fem studier gällande polisens, socialtjänstens samt andra hjälpande 

instansers arbete med hedersrelaterat våld och våld mot kvinnor. Av dessa studier är en utförd 

i Sverige medan de övriga fyra är utförda internationellt. Dessa studier är omfattande och tar 

upp många aspekter rörande arbete med hedersrelaterat våld och våld mot kvinnor, därför har 

endast relevanta delar som passar uppsatsens syfte valts ut. 

 

3.1 Den svenska polisens utredningar av hedersrelaterat våld 

År 2009 utfördes en studie för att granska hur polisen skulle kunna bättra på sitt arbete med 

kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld (Ekström, 2012). I studien granskades 117 

polisutredningar rörande kvinnor som utsatts för hedersrelaterat våld vars anmälningar till 

polisen gjorts under år 2009. Vidare gjordes intervjuer med poliser, kontaktpersoner för 

hedersrelaterat våld, åklagare och representanter för skyddsboenden (Ekström, 2012). 

     Studien visade att de vanligaste brottstyperna när det handlar om hedersrelaterat våld är 

olaga hot och misshandel. Andra typer av brott som förekom var ofredande, olaga 

frihetsberövande, sexualbrott, människorov, olaga tvång, övergrepp i rättsak, stämpling till 

mord, ärekränkning och skadegörelse (Ekström, 2012). 

     Polisen var oftast inte  den första instansen som kvinnorna som utsatts för hedersrelaterat 

våld kontaktade. Många av de utsatta kvinnorna hade kontakt med stödjande verksamheter 

som socialtjänsten, kvinnojourer, psykiatrin, sjukvården och skolpersonal, när de gjorde sina 

polisanmälningar. I vissa fall bodde kvinnorna redan på kvinnojourer eller annat typ av 

boende vid polisanmälan. Av detta dras slutsatsen att ett sätt att fånga upp de kvinnor som 

sökt hjälp hos socialtjänsten eller annan stödverksamhet, men som ännu inte anmält, är att 

göra dem förberedda på vad en polisutredning innebär. Detta ger en möjlighet för de utsatta 

kvinnorna att få information om vilken hjälp polisen kan erbjuda och hur en polisutredning 

och en rättprocess går till. Ett  annat tillvägagångssätt för att få fler kvinnor att anmäla 

hedersrelaterade brott är att de får det stöd de  behöver (Ekström, 2012). 

     Ur studien framgår det att de flesta av kvinnorna anmäler till polisen en tid efter det att 

brotten begåtts. I dessa fall är det vanligt att anmälan gjorts via ett besök på polisstationen. 
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Ibland händer det att polisen har åkt ut på larm och på så vis tagit upp anmälan (Ekström, 

2012). 

     I många polisutredningar står det inget om de utsatta kvinnornas anledningar till att de gör 

sina polisanmälningar. En del av kvinnorna beskriver att de ser på polisanmälan som en sista 

utväg och beskriver att de inte har något annat val, om de vill fortsätta leva. Somliga av 

kvinnorna säger att de polisanmäler för att ingen annan kan hjälpa dem eller för att de inte har 

någonstans att bo. Några av de utsatta kvinnorna säger att de ofta inte vänder sig till polisen 

för att få någon lagförd, utan för att själv få skydd. Det händer i polisutredningar att 

kvinnorna inte vill berätta mer om sin situation när de fått skydd. I vissa fall beskriver 

kvinnorna att de polisanmäler för att få råd, få någon att prata med och få ett slut på deras 

problematiska situation. En del av kvinnorna polisanmäler för att de vill att polisen ska känna 

till deras situationer och vara uppmärksamma på att något skulle kunna hända dem (Ekström, 

2012). 

     Alla kvinnor polisanmäler inte det hedersrelaterade våld som de varit utsatta för. En del av 

kvinnorna anger att anledningen till att de inte polisanmält det hedersrelaterade våldet 

tidigare är för att de är rädda för gärningspersonen, eller att det i deras umgängeskrets och 

släkt inte är accepterat för en kvinna att polisanmäla en man. Några av kvinnorna anger att de 

är rädda för myndigheterna av orsaker som att de ska tappa vårdnaden om sina barn. Att de 

utsatta kvinnorna inte vågar ta kontakt med polisen tyder på att de inte känner tillit till att de 

kan få det stöd och skydd de behöver (Ekström, 2012). 

     I polisutredningar framkommer det att det finns mycket skam i att anmäla sin familj 

och/eller partner till polisen. Dessutom finns det redan en skam i det som kvinnorna utrycks 

ha gjort fel, som exempelvis en skilsmässa. Denna skam innebär en dubbel utsatthet för 

kvinnorna i och med att de förutom att ha blivit utsatt för hedersrelaterat våld, inte heller 

”får" polisanmäla det. I jämförelse med polisutredningar om våld i nära relationer, skiljer sig 

inte bilden i någon större utsträckning när det gäller kvinnornas deltagande i polisutredningar 

om hedersrelaterat våld. En mycket vanlig svårighet som rör våld i nära relationer är att de 

utsatta kvinnorna inte vill delta. Detsamma gäller för kvinnorna som utsätts för 

hedersrelaterat våld. En del av kvinnorna uttrycker tidigt i polisutredningen att de inte vill 

delta, men det vanligaste är att oviljan inträffar senare i utredningen. När det kommer till 

personuppklaringen av hedersrelaterade brott så sker det i princip aldrig i utredningar där de 

utsatta kvinnorna inte vill delta. Att kvinnorna inte längre vill fortsätta med polisutredningen 

kan bero på exempelvis att situationen lugnat ner sig, att kvinnorna känner en rädsla för att 

delta i en polisutredning, att kvinnorna tror att en polisutredning kan förvärra deras situation, 

eller att kvinnorna inte hade som syfte att gärningspersonen skulle få ett straff, utan mer för 

att de själva ville få hjälp och stöd. Ibland händer det att de utsatta kvinnorna tonar ner sin 

historia för att polisutredningen ska läggas ner. Alla kvinnor som inte längre vill delta i 

utredningen tar dock inte tillbaka vad de tidigare berättat. I de allra flesta fallen gör inte 

polisen mer i polisutredningen om kvinnorna inte vill delta (Ekström, 2012). 

     Hedersrelaterat våld är definierat med utgångspunkten att det är kollektivt utfört. Även om 

hedersrelaterat våld är kollektivt sanktionerat så är det i många polisutredningar vanligt med 

en gärningsperson. Personer som deltar i förtrycket kan vara föräldrar, övriga släktingar, 

partnern, partnerns släktingar, vänner till kvinnornas syskon, vänner till mannen, vänner till 

mannens syskon samt bekanta till släktingar från kvinnornas respektive mannens familj, etc. 

Gärningspersonen i hedersrelaterade brott är oftast män, dock förekommer det också 

polisutredningar där gärningspersonerna är kvinnor, men de är få. Den vanligaste 

gärningspersonen är en familjemedlem och det rör sig oftast då om fadern eller en bror. Det 

är också vanligt att gärningspersonen är en partner eller före detta partner. I de fall där det är 

kvinnliga gärningspersoner är det oftast mamman och i få fall en syster. I de utredningar där 

det är familjemedlemmar som är gärningspersoner, behöver det inte nödvändigtvis vara så att 
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kvinnorna är omyndig. Det finns utredningar där föräldrar och bröder kontrollerar sina äldre 

döttrar eller systrar trots att kvinnorna flyttat hemifrån (Ekström, 2012). 

     Kvinnorna som utsätts för hedersrelaterat våld är väldigt utsatta och har ofta inte någon 

närstående som hjälper eller stödjer dem. En viktig aspekt är därför att dessa kvinnor får stöd 

och hjälp av samhället. Att de utsatta kvinnorna får stöd och skydd är essentiellt för en lyckad 

polisutredning. Kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld går från att ha levt under ett 

kollektivtbaserat förhållande till att kanske måsta bryta helt med familj och släkt och i vissa 

fall bosätta sig på annan ort. Ett problem som ofta uppstår i polisens utredningsarbete med 

kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld, är att få fram stödbevisning från kvinnornas 

närstående. Kvinnornas närstående styrker ofta inte kvinnornas version av vad som inträffat. 

De berättar antingen en annan historia eller påstår att kvinnorna ljuger. I de fall där 

närstående till kvinnorna styrker kvinnornas historia, så är det ofta en partner eller före detta 

partner som utsatt kvinnorna för brott och det är hans släktingar som sanktionerar förtrycket 

(Ekström, 2012). 

     Kvinnorna som är utsatta har ofta familj och/eller släkt utanför Sverige. Gärningspersonen 

befinner sig i en del utredningar utom Sverige, vilket gör det svårt för polisen att utreda 

brottet. Det finns även utredningar där det hedersrelaterade brottet inte begåtts i Sverige. I 

somliga utredningar förekommer det att gärningspersonen hotar att skada kvinnornas familj 

och/eller släkt som befinner sig utomlands. Vid en del polisutredningar bor alla eller en del av 

de som sanktionerar det hedersrelaterade brottet i ett annat land. Hoten kan bestå av att 

kvinnorna ska giftas bort utomlands eller att föra de gemensamma barnen utomlands 

(Ekström, 2012). 

 

3.2 Kollektiv och hedersrelaterat våld 

Hedersrelaterat våld utförs oftast mot unga kvinnor av manliga släktingar så som pappor och 

bröder och utförs för att bevara familjens, kollektivets eller individens heder (Hague, Gill & 

Begikhani, 2013). En del familjer som kommer från hederskulturer har starka värderingar om 

heder och en del familjer vidmakthåller starka värderingar om heder just för att klara av de 

svårigheter de möter när de flyttar till ett nytt land som har andra värderingar, normer och 

sociala kontexter (Hague, Gill & Begikhani, 2013). 

     I samhällen så kan attityder och felaktiga uppfattningar om hedersrelaterat våld skapa 

problematik. Ett exempel är kurdiska migranter i Storbritannien som ofta utsätts för 

diskriminering, vilket i sin tur komplicerar både den individuella och den samhälliga synen 

på hedersrelaterat våld. I Storbritannien är hedersrelaterat våld ofta inte kopplat till mannens 

dominerande och kontroll av familjen, utan ses snarare som ett uttryck för en "annan natur" 

hos "andra kvinnor" och andra minoritetskulturer (Hague, Gill & Begikhani, 2013). 

     En del av denna studie är uppbyggd med intervjuer med kvinnor från 

kvinnoorganisationer i Storbritannien. Dessa visade att det är vanligt förekommande att 

hedersrelaterat våld kopplas till oföränderliga kulturella traditioner, seder och religiös 

trosuppfattningar tillskrivet minoritetsgrupper. Vidare ansåg sig många andra- och tredje 

generationens invandrarkvinnor i Storbritannien ha svårt att definiera sina egna värderingar 

och en del fall av hedersrelaterat våld kan vara resultat av motstridiga attityder gentemot 

familjens/kollektivets värderingar och sociala koder (Hague, Gill & Begikhani, 2013). 

     Sedan "9/11" så har fokuseringen på att föra fram multikulturalism fått ett bakslag. Detta 

har återskapat en föreställning om att hedersrelaterat våld är en bakåtsträvande kulturell 

attityd inom minoritetsgrupper. Alla intervjuer med kvinnoorganisationer i kurdiska och 

andra minoritetsgrupper visar på att de ständigt måste kämpa mot dessa attityder och att det 

är en svår kamp. Vidare så har morden på Heshu Yones, Banaz Mahmod och Tulay Goren i 

Storbritannien lett till ett ökat mediaflöde angående hedersmord inom den kurdiska 

minoriteten. Tyvärr så har denna media ignorerat de kurdiska kvinnorättsaktivisternas- och 



11 

 

organisationernas framställande av frågan om våld mot kvinnor och tenderar istället att ge 

dem en allmän negativ syn (Hague, Gill & Begikhani, 2013). 

     Inom socialt arbete i Storbritannien har ett antal organisationer och kvinnogrupper 

inkluderade iranska och kurdiska kvinnorättsorganisationer, i många år fört kampanjer för att 

belysa en sann bild av hedersrelaterat våld för att ändra allmänhetens och myndigheters 

attityder inom området. De flesta icke statliga organisationer som är fokuserade på 

kvinnofrågor i Storbritannien har nu tydligt satt hedersrelaterat våld inom ramen för mäns 

våld mot kvinnor och patriarkala maktförhållanden (Hague, Gill & Begikhani, 2013). 

     Förutom intervjuer med kvinnor från kvinnoorganisationer så har intervjuer med olika 

myndigheter i Storbritannien gjorts i denna studie. Intervjuerna med myndigheterna visade att 

fokuset från dem, till alldeles nyligen, riktats mot tvångsäktenskap och inte på en utveckling 

mot, eller ett förståelseskapande av, det hedersrelaterat våld och våld mot kvinnor som 

faktiskt finns i det brittiska samhället (Hague, Gill & Begikhani, 2013). 

     I denna studie har det även utförts intervjuer med individer inom polisen och rättsväsendet 

i Storbritannien. Efter  omfattande samråd så har Association of chief police officers 

(ACPO), börjat använda sig av specifika strategier mot hedersrelaterat våld och 

tvångsäktenskap. ACPO:s strategier innehåller omfattande riktlinjer för bestämmelser om 

polisens träning i utredningsarbete med hedersrelaterat våld och dessa sprids för tillfället i 

landet. Vidare har ACPO också utvecklat ett dokument, DASH (Domestic Abuse, Stalking 

and Harrassment), som behandlar riskhantering i arbetet med  hedersrelaterat våld och våld 

mot kvinnor. Implementeringen av dessa dokument i landets polismyndigheter började i Mars 

år 2009. I intervjuerna med polisen och rättsväsendet i denna studie sade respondenterna att 

detta är en bra början, men att mycket mer krävs för att förbättra kvaliteten inom detta 

område både hos polisen och rättsväsendet. Studien identifierade ett antal signifikanta 

problem hos polisen gällande hedersrelaterat våld som behöver åtgärdas. Dessa är att det 

behövs skapas ett system som ska innehålla en registrering av tidigare misslyckanden i 

polisutredningar gällande hedersrelaterat våld, för att framtida misstag ska undvikas. Det 

behövs också skapas ett bättre förhållande mellan polisen och specialister inom området våld 

mot kvinnor inom olika minoritetsgrupper. Denna studie visar även att polisens skydd till de 

utsatta kvinnorna ofta är villkorat, godtyckligt och variera beroende på bostadsområde. Om 

kvinnorna får skydd eller inte, beror vidare mycket på den enskilde polisens egen uppfattning 

av situationen. En stark kritik mot polisen är deras negativa attityd mot kvinnor som utsatts 

för hedersrelaterat våld. Detta baseras på intervjuer med kvinnor som varit i kontakt med 

polisen gällande hedersrelaterade våldsbrott. Intervjuerna visade att poliserna som mötte 

kvinnorna tenderade att vara ignorerande mot detta typ av brott och även att de 

stereotypiserade både brottsoffret och förövaren, vilket resulterade i dåligt polisarbete. 

Polisen i Storbritannien behöver förbättra sitt utredningsarbete med hedersrelaterat våld, 

utveckla ett helhetsperspektiv och ett samarbete med andra aktörer som kan bemöta det 

hedersrelaterade våldets komplexitet (Hague, Gill & Begikhani, 2013). 

     I denna studie från Storbritannien kan man bland annat se att det finns liknande idéer som  

i den svenska polisens arbete med hedersrelaterat våld, alltså att de båda har ett utarbetat 

dokument för riskbedömning och att de på olika sätt implementerat specifika rutiner för hur 

man ska utföra en utredning gällande hedersrelaterade brott. Vidare visar andra delar i denna 

studie på problem som attityder i samhället kan skapa för arbetet med kvinnor som utsätts för 

hedersrelaterat våld. Detta är viktigt att förstå för att se komplexiteten i arbete med detta. 

 

3.3 Kontext har betydelse vid anmälan till polisen 

En vetenskaplig artikel indikerar att utöver individuella faktorer relaterade till trolighet att 

göra en polisanmälan, påverkar också vilka kombinationer och faktorer som formar 

varierande situationskontexter (Rennison, Dragiewicz & DeKeseredy, 2013). Det formas 
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alltså även situationskontexter där man inte känner sig bekväm att polisanmäla (Rennison, 

Dragiewicz & DeKeseredy, 2013). 

     Vidare demonstrerar studien att faktorer, associerade med hög sannolikhet för att göra en 

polisanmälan, inte nödvändigtvis är samma faktorer som de som är relaterade till låg 

sannolikhet för att göra en polisanmälan. Studien identifierar hur faktorer, som är 

huvudsakliga faktorer i vissa geografiska områden, inte behöver vara huvudsakliga faktorer i 

andra (Rennison, Dragiewicz & DeKeseredy, 2013). 

     Studien svarar på en efterfrågan att betrakta våld mot alla brottsutsatta kvinnor, såväl som 

att närmare studera våldtäkt och andra former av kvinnomisshandel av nära partners. Att 

kontextualisera dessa typer av våld inom våldsbrott, brett, tillför ett makronivåperspektiv som 

är viktigt för förståelsen av våldet. Antagandet att teorier om våld, som tar hänsyn till 

könsskillnader, implicerar att våld i nära relation och sexuellt våld är särskilt sannolikt att inte 

bli anmält, har brister. Experter som studerar våld och genus, har argumenterat upprepade 

gånger för att våld mot kvinnor från främlingar och kontinuerligt våld från närstående kan 

vara mer likartat än kriminologer traditionellt antagit. Dessa resultat hjälper till att förklara de 

blandade resultaten i forskning om polisanmälan av våld mot kvinnor (Rennison, Dragiewicz 

& DeKeseredy, 2013). 

     Tidigare studier har fokuserats på händelser, offer, förövare, allvarlighet och regionala 

företeelser. Resultatet som här visas indikerar att särskilda kombinationer av dessa också 

spelar roll. Bristen på konsistenta mönster över geografiska områden utmanar antagandet om 

faktorerna som är relaterade till polisanmälan. Att förstå kombinationerna av faktorer verkar 

vara minst lika viktigt som incidentrelaterade faktorer för polisanmälan. Resultatet av denna 

studie visar att kontext spelar roll och att händelsen, förövaren och offrets karaktärer varierar 

i olika geografiska områden (Rennison, Dragiewicz & DeKeseredy, 2013). 

 

3.4 "Rasmässigt" minoretiserade kvinnor i våldsamma relationer 

Under de senaste 20 åren har positiva förändringar inom området våld i hemmet bidragit till 

bättre stöd och hjälp till kvinnor som utsätts för våld i sina relationer (Ono, 2013). Dock har 

mycket av uppmärksamheten, fram till nyligen, fokuserats på vita kvinnor och har varit 

baserade på "västcentrerade" värderingar. Det som frekvent skjutits åt sidan är rösterna från 

de många marginaliserade kvinnorna. "Rasmässigt" minoretiserade kvinnor i våldsamma 

relationer står inför en mångfald av förtryck som påverkar sätten på vilket övergreppen 

manifesteras i deras relationer och bidrar till ytterligare barriärer mot hjälpsökande. 

"Färgade" kvinnor som utsätts för våld i hemmet står inför sexism och rasism, vilka är 

inbäddade i sociala strukturer. De unika karaktärsdragen för deras erfarenheter av våld i deras 

relationer och de hinder de möter är viktiga att förstå, eftersom kunskapen om dessa kan ge 

socialarbetare och andra hjälpande aktörer medel till att förbättra stödet och resurserna som 

de förser dessa kvinnor med (Ono, 2013). 

     För att förbättra stödet och hjälpen till "rasmässigt" minoretiserade kvinnor i våldsamma 

relationer, krävs det att man eliminerar dikotomin om ”väst mot icke-väst”. Idén om den 

”kulturellt kompetente” socialarbetaren måste överges och ersättas med ett fokus på 

kontinuerlig självreflektion om rasism, kolonialism och andra former av förtryck. Det är av 

största vikt att socialarbetare och andra  hjälpande aktörer fokuserar på förtrycket och 

maktförhållandena som bidrar till de barriärer som minoretiserade kvinnor i våldsamma 

relationer ofta möter, istället för att tro att dessa barriärer enbart härstammar från kulturella 

skillnader (Ono, 2013). 

     Det är utifrån detta essentiellt att integrera feministisk och intersektionell teori i ett 

praktiskt tillvägagångssätt för att arbeta med "färgade" kvinnor som utsätts för våld i hemmet. 

Detta eftersom feministiska och intersektionella teorier erkänner de systematiska orättvisorna 

och uppdelningarna i samhället, som både formar och är formade av våra komplexa 
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identiteter. Dessa teorier belyser behovet för bland andra socialarbetare att ingripa på mikro-, 

meso- och makronivå. När man arbetar med "rasmässigt" minoretiserade kvinnor som 

upplever våld i hemmet, är det därför nödvändigt att bemöta behov hos individen och 

gruppen och också att uppmuntra institutionella och strukturella förändringar (Ono, 2013). 

     På en mikronivå, använder feministiskt socialt arbete empowerment och bekräftelse, vilket 

bygger på varje kvinnas styrkor och att hon erkänner de svårigheter och barriärer hon mött. 

Mesonivån ser till gruppen och familjen. Makronivån används i feministiskt socialt arbete 

genom att se till medvetandegöring på samhällsnivå utifrån olika perspektiv (Ono, 2013). 

     Crenshaw myntade begreppet intersektionalism för att mer adekvat representera de 

afroamerikanska kvinnornas faktiska erfarenheter, som inte var adekvat representerade i den 

feministiska och antirasistiska diskursen. Denna teori illustrerar hur skillnader mellan grupper 

ofta är förbisedda, vilket bidrar till marginalisering av "färgade" kvinnor och den beskriver ett 

koncept med sammankopplade förtryckande system. Davis definierar intersektionalitet som 

interaktion mellan kön, ras och andra kategorier av skillnader i individens liv, så som sociala 

beteenden, institutionella ordningar och kulturella ideologier och utfallet av dessa i termer av 

makt. Eftersom huvudbudskapet från den feministiska rörelsen har varit att våld mot kvinnor 

i  nära relationer är grundat på könsskillnader och att våld i hemmet drabbar kvinnor i alla 

sociala ställningar, är det relativt nytt att inkorporera konceptet intersektionalitet i 

antivåldsarbetet. Uppfattningen att våld i hemmet överskrider gränserna för förtryck, 

minimerar potentiellt ökad sårbarhet för, samt kvinnornas upplevelse av, avvikande när de 

befinner sig i ett våldsamt förhållande (Ono, 2013). 

     Framgångsrikt samarbete för antivåld, kräver en syn på våld grundat i intersektionalism. 

Det fodrar kritisk självreflektion av socialarbetare, rörande deras egna sociala ställning och 

roll i att vidmakthålla förtryck och på vilka sätt de kan vara bidragande till att upprätthålla 

status quo. Det är nödvändigt för socialarbetare att agera ”institutionella reformerare" av 

övervakande polis, åtalande och juridiska åtgärder, samt att vara förespråkare för de speciella 

behoven hos individuella misshandlade kvinnor från marginaliserade grupper. Socialarbetare 

måste börja sina analyser och svar på våld i hemmet på den socialpolitiska nivån och sedan 

röra sig mot familj- och individ nivån. Det finns ett stort behov av att utöka terapeutiska 

möjlighet genom att samarbeta med underrepresenterade och marginaliserade kollektiv, samt 

behandla mångfaldigt förtryck. Detta samtidigt som man konfronterar personligt ansvar och 

skapar offentliga ansvarsstrukturer för att möta de sätt på vilka ”huvudinstitutioner" 

misslyckas med att tillhandahålla säkerhet för "rasmässigt" minoretiserade kvinnor (Ono, 

2013). 

     Inslag från Freires kollektivutveckling och deltagandelärande-modell är också integrerade 

i detta tillvägagångssätt att arbeta med "rasmässigt" minoretiserade kvinnor. Genom 

deltagandelärande, kan individer lära sig hur man använder reflektioner om sina vardagliga 

upplevelser för att analysera det socialpolitiska system de lever i och för att utveckla en 

känsla av att de kan arbeta kollektivt för att förändra dessa system. Att använda ett 

tillvägagångssätt utifrån deltagandelärande kan förhindra situationer i vilka socialarbetarna 

antar att de vet vad som är ”bäst” och vilka val som är ”säkrast” för "färgade" kvinnor i 

våldsamma relationer. Detta kopplar tillbaks till feministisk teori, vilken lägger vikt vid 

medvetandegöring. Utöver detta, inkluderar feministisk och intersektionell teori ett 

"positionalitetskoncept", vilket är förenat med att man aktivt och ärligt utforska sig själv, vad 

man står för och var man befinner sig i termer av social ställning. Både medvetandegöring 

och "positionalitetskonceptet" knyter tätt ihop med "deltagandemetoder" i socialt arbete 

(Ono, 2013). 

     En av de stora barriärerna för hjälpsökande "rasmässigt" minoretiserade kvinnor är 

systematisk rasism. Det är avgörande att hjälpande instanser fortsätter praktisera 

självreflektion och motverkar den binära uppfattningen om ”vit kultur” och ”annan kultur” 
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som bevarar utanförskap och rasdiskriminering. Genom kollektivutveckling och 

deltagandelärande, kan socialarbetare och andra hjälpande aktörer bekämpa "västcentrism" 

och rasism. Vidare kan de minoretiserade och marginaliserade kvinnornas röster bli bättre 

hörda. Som ett resultat kan fler möjligheter uppstå, där de har makt över de förändringar de 

vill införa. Träning och dialog som är assisterade av "rasmässigt" minoretisade kvinnor med 

erfarenhetskunskap, påverkar mer troligt kulturella normer, attityder och förståelsen för våld i 

hemmet, vilket kan uppmuntra hjälpsökande genom att minska rädslan för stigmatisering och 

diskriminering. Mottaglighet för dessa budskap kan förstärkas när de kommer inifrån 

"rasmässigt" minoretiserade grupper, eftersom detta minimerar vanliga uppfattningar om att 

information som presenteras är baserad på "västcentrerade" ideologier (Ono, 2013). 

     Ett exempel på detta integrerande tillvägagångssätt, på mikronivå, med en klient följer här. 

I arbete med en klient, sträckte sig konversationen från att utforska hennes trauma, triggers 

och hennes kopingstrategier, till att prata om feminism, rasism och systematiskt våld. Hon 

uttryckte att hon genom sina egna erfarenheter och våra sessioner, fick en bättre förståelse för 

vad våld i relationer var och hur systematiska barriärer hade påverkat hennes upplevelser. 

Genom att tillämpa feministiska och intersektionella teorier i arbetet med denna klient, kunde 

man koppla samman det personliga med det politiska och använda denna koppling för att 

skapa verktyg för empowerment. Vidare, när samtal fördes om systematiskt våld och 

övergrepp i relationer, hävdade klienten att hon kände sig bekräftad på sätt hon tidigare inte 

upplevt. Diskussioner fördes om hur hennes identitet ofta var definierad och tillskriven 

hennes hudfärg, vilket hon internaliserat. Dock, när klienten vidare utforskade sitt trauma och 

sina upplevelser av våld, började hon förstå hur skärningar och sammankopplingar mellan 

hennes identiteter och erfarenheter av förtryck hade format den hon var, hur hon reagerat på 

våld och de barriärer hon mött när hon sökt skydd och stöd. Hon uttryckte att komplexiteten 

och unikheten i hennes identitet hade blivit väldigt ignorerad, vilket skapade känslor av 

instängdhet i den hon var, förväntades att vara och hur hon var sedd av andra. Hon pratade 

om hur hon kände sig utstött och om hur antaganden gjordes om hennes hjälpbehov, utan 

hänsyn till hennes egna uppfattningar och åsikter (Ono, 2013). 

     Användandet av principer och strategier från feminism, intersektionalitet, 

kollektivutveckling och deltagandelärande, för samman styrkor från varje teori och modell, 

såväl som att det fyller luckorna som finns i dem alla enskilt. Detta integrerande 

tillvägagångssätt avser att bemöta problemen som "rasmässigt" minoretiserade kvinnor i 

våldsamma relationer möter, genom att arbeta på mikro-, meso- och makronivå och genom 

att erkänna de sammankopplande förtrycken som finns i deras vardag och erfarenheter (Ono, 

2013). 

 

3.5 Kvinnor som utsätts för våld och psykisk ohälsa 

I tidigare studier av Briere och Jordan och även i annan vetenskap, framgår att PTSD, 

komplex PTSD, depression, ångest och missbruk är de vanligaste dokumenterade 

konsekvenser av psykisk ohälsa för kvinnor som utsatts för våld (Mechanic, 2004). 

     Denna vetenskapliga artikel argumenterar att posttraumatisk stress syndrom (PTSD), i 

kontexten av kontinuerliga och eskalerande former av våld mot kvinnor, så som förföljelse 

och våld från partner, misslyckas med att adekvat ge en fullständig förklaring om naturen hos 

dessa traumatiska händelser. Vidare argumenterar denna artikel att man för att förstå den 

psykiska ohälsan som kan uppstå för kvinnor som blivit utsatta för våld, måste se bortom 

PTSD och depression genom att se till de individuella förlusterna och sociala kostnaderna av 

våld mot kvinnor. Slutligen så bör insatser fokuseras på att identifiera den kausala gången, 

genom vilken traumatisering resulterar i försämrad livskvalitet och hinder i en mängd sociala- 

mellanmänskliga- och yrkesroller, medan man dokumenterar skyddsfaktorer som förser 

kvinnorna med en buffert mot skadeutgång (Mechanic, 2004). 
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     Strukturen av PTSD är baserad på en föreställning av att en individ som har upplevt en 

traumatisk händelse som har hänt tidigast för en månad sedan, trots detta fortsätter att reagera 

som om händelsen fortfarande utgör ett hot. Detta leder vidare till en stor samling 

påträngande och oundvikliga "kamp- eller flyktbeteende"-symptom. Individen manifesterar 

en patologisk överreaktion vilket innebär att denne beter sig som om ett trauma pågår och att 

hotet kvarstår, trots att hotet är borta och individen nu är utom fara. Det är i detta själva 

problemet ligger. För kvinnor som utsätts för våld, förföljelse, ofredande och fortsatt hot är 

utsatta även efter det att deras våldsamma förhållande upphört. Vidare upplever dessa 

kvinnor samma påträngande, "kamp- eller flyktbeteende"-symptom likt de som genomgått ett 

trauma (Mechanic, 2004). 

    Kvinnor upplever samma påträngande, "kamp- eller flyktbeteende"-symptom när det 

objektiva hotet mot kvinnornas välmående utgör en aktuell och framtida fara av okänd 

allvarlighet och varaktighet, även om reaktionerna tydligt inte uppstår efter händelsen. För att 

sätta meningen med dessa symptom i en annan kontext, kan man se till när en individ utsätts 

för hotande fara för sig själv eller sina nära. I detta fall är hyperaktivitetssymptom inte längre 

symptomatiska reaktioner upplevda av en rädd individ som annars befinner sig i säkerhet, 

utan de kan istället ses som rimliga reaktioner på faktisk eller hotande skada. Därför, när 

individen möter faktiskt eller hotande fara, är hyperaktivitetsreaktioner just 

överlevnadsbaserade "rädslereaktioner", snarare än patologiska symptomatiska svar på 

villkorade påminnelser som upplevs i kontexten av objektivt säkra, men förut osäkra, 

förhållanden. Denna kontext belyser bristen på konceptuell överensstämmelse mellan PTSD 

och andra former av reaktioner av våld i nära relationer (Mechanic, 2004). 

     Psykoterapeutiska behandlingar för PTSD angriper den maladaptiva naturen hos 

förvrängda uppfattningar om säkerhet, förtroende och andra mellanmänskliga ordningar. 

Dessa behandlingar ämnar reducera överflödiga rädslor och deras hyperaktivitetssymptom. 

Sådana strategier är uppenbart motsägelsefulla för kvinnor som står inför möjlig skada från 

deras nuvarande eller tidigare misshandlande partners. Som erkänt av de senaste författarna 

av PTSD-behandlingsriktlinjerna, är nu tillgängliga empiriskt belagda behandlingarna inte 

lämpliga för individer som erfar ett hot om fortsatt fara, som i fall av förföljelse och våld i 

nära relationer. Detta lämnar en betydande lucka i arsenalen av PTSD-behandlingsmetoder 

för kvinnor som är förföljda och traumatiserade av sin partner. Det är därför viktigt att inte 

bara omkonceptualisera naturen hos traumatiska stressreaktioner upplevda i kontexten av 

våld i nära relationer/förföljelse från post till peri eller några andra lämpliga benämningar. 

Det måste också utvecklas terapeutiska strategier för att hantera symptom och hjälpa kvinnor 

att använda effektiva kopingstrategier när de möter fortsatta trakasserier och hot om skada, 

som ofta fortsätter efter att de lämnat våldsamma relationer (Mechanic, 2004). 

     Summerat, är slutsatsen att framtida forskning om våld mot kvinnor skulle föras framåt av 

att gå förbi PTSD i framställning och ingreppsstrategier. Förbättrad livskvalitet bör vara 

huvudfokus för ingrepp och förebyggande ansträngningar mot våld mot kvinnor (Mechanic, 

2004). 

 

 

4. Metod 
Under denna rubrik har redogörelsen för uppsatsens metod  delats in i fyra olika delar, för att 

på ett strukturerat sätt förklara dess tillvägagångssätt, material, forskningsetiska reflektioner, 

såväl som dess  metodologiska reflektioner. Dessa delar  har därmed underrubrikerna 

Tillvägagångssätt, Material och urval, Forskningsetiska reflektioner och Metodologiska 

reflektioner.  
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4.1 Tillvägagångssätt 
I denna uppsats har en deduktiv ansats använts. Med deduktiv ansats menas att det utifrån 

kunskapsläget och teoretiska överväganden formuleras hypoteser, som sedan använts i 

granskningen av det empiriska materialet (Bryman, 2011). 

     Inledningsvis formulerades ett syfte, frågeställningar, samt avgränsningar. För att få 

kunskap om hedersrelaterat våld, polisens arbete med hedersrelaterat våld och samverkan 

mellan polis och socialtjänst, såväl som andra instanser och tidigare forskning inom området, 

besöktes hemsidor och databasen SocINDEX. Några av de hemsidor som besöktes var 

Polisens hemsida, Amnestys hemsida, Nationellt centrum för kvinnofrids hemsida och 

Socialstyrelsens hemsida. För att hitta de vetenskapliga internationella artiklarna användes 

databasen SocINDEX. Det sökord som användes var Honour related violence, violence 

against women och police. De material som ansågs vara relevanta kom att bli grund för 

inledningen, kunskapsöversikten och den tidigare forskningen. För att definiera begreppen i 

uppsatsen besöktes Nationalencyklopedins hemsida och den juridiska databasen ZETEO. 

Kunskapsöversikten byggdes upp med rubrikerna, Hedersrelaterat våld, Polisens arbete med 

hedersrelaterat våld och Samverkan mellan polis och socialtjänst samt andra hjälpande 

instanser. Uppsatsens del om tidigare forskning fick rubrikerna Den svenska polisens 

utredningar av hedersrelaterat våld, Kollektiv och hedersrelaterat våld, Kontext har 

betydelse vid anmälan till polisen, "Rasmässigt" minoretiserade kvinnor i våldsamma 

relationer och Kvinnor som utsätts för våld och psykisk ohälsa. 

     Därefter lades fokus på att införskaffa empirin i uppsatsen, se bilaga 1. Empirin i 

uppsatsen består av ett urval på 13 polisutredningar gällande hedersrelaterat våld mot 

kvinnor. Dessa införskaffades till stor del via telefonsamtal och ibland e-post, med en 

polismyndighet. För att få ut delar av polisutredningarna krävdes ett klargörande om vad 

uppsatsen skulle bestå av, vad uppsatsen hade för syfte och vilka delar av polisutredningarna 

som behövdes för att tillgodogöra uppsatsen. Efter att detta klargjorts, söktes av 

polismyndigheten, polisutredningar med patriarkmarkering utförda under år 2012-2014 

spridda över olika städer i Sverige, fram. Varför endast polisutredningar med 

patriarkmarkering söktes är för att denna markering innebär att polisutredningarna innehåller 

brott av hedersrelaterad karaktär. 

     Bilaga 1 med empirin skapades för att ge ett sammanhang till de utsatta kvinnornas 

händelseförlopp och situationer under polisutredningarna. Empirin består av berättelser av 

delar av de 13 polisutredningarna och gjordes med narrativ analys i åtanke. Narrativ analys 

innebär att inriktningen är på  berättelser av det som händer och sker omkring individer och 

man har fokuset på hur individer skapar mening i det som händer (Bryman, 2011). Att skriva 

polisutredningarna som berättelser valdes som metod för att sammanställa empirin just för att 

polisutredningarna utöver bevismaterial innefattar just individers beskrivningar av vad som 

hänt i olika situationer. Utifrån detta ansågs det vara lämpligast att sammanställa empirin med 

narrativ analys i åtanke, då den narrativa analysen inriktar sig på individers berättelser av vad 

som händer och sker och som dessutom har ett fokus på hur individer skapar mening med det 

som händer. 

     Vidare gjordes valet att använda den kvalitativa innehållsanalysen. Den kvalitativa 

innehållsanalysen handlar om att söka efter bakomliggande teman i det empiriska material 

som analyseras (Bryman, 2011). Analysfasen gjordes i olika steg. Det första som gjordes var 

att bekanta sig med empirins kontext i vilket den skapats. Utifrån detta skapades koder som 

genererade fram de tre kategorierna, se bilaga 2, Hotbilden och utsattheten för kvinnorna som 

utsatts för hedersrelaterat våld, Kvinnornas process i polisutredningarna och 

Polisutredningarnas process med perspektiv på det hedersrelaterade våldets problematik för 

polisutredningen och hur detta påverkar kvinnorna. Utifrån dessa kategorier bestämdes vilka 

delar som skulle bli resultatet och som skulle analyseras i avsnittet resultat och analys. För att 
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styrka resonemang i analysen användes den teoretiska utgångspunkten Hedersrelaterat våld, 

som tar upp olika begrepp av relevans för analysen. Delar av den tidigare forskningen 

kopplas också till resultatet, analysen och slutsatser. 

Efter detta drogs slutsatser utifrån analysen, om på vilket sätt och när socialtjänst och andra 

hjälpande instanser kan tänkas behöva stötta kvinnorna i polisutredningarna gällande 

hedersrelaterat våld. 

     Slutligen skrevs diskussionen som tar upp viktiga aspekter i uppsatsen och förslag på 

framtida forskning. 

 

4.2 Material och urval 

Det empiriska materialet som ligger till grund för uppsatsens resultat och analys, är ett urval 

på 13 polisutredningar med patriarkmarkering, gällande hedersrelaterat våld mot kvinnor i 

åldrarna 10-40 år. Dessa polisutredningar är utförda i fem olika städer i Sverige under åren 

2012-2014. Utifrån polisutredningarna har det gjorts ett urval av vad som är relevant för 

uppsatsens syfte och frågeställningar. 

     Grundtanken med att polisutredningar valdes som empiriskt material, var för att få 

information om hur hotbilden och utsattheten för kvinnor som utsatts för hedersrelaterat våld 

ser ut och hur kvinnor agerar och reagerar i olika situationer i polisutredningar gällande 

hedersrelaterat våld, såväl som hur polisutredningars process kan påverkas av det 

hedersrelaterade våldets problematik. Vidare behövdes polisens arbete med hedersrelaterat 

våld studeras för att kunna dra slutsatser om hur och när socialtjänst och andra hjälpande 

instanser kan tänkas behöva stötta utsatta kvinnor i polisutredningar gällande hedersrelaterat 

våld. 

     En anledning till att just patriarkmärkta polisutredningar valdes var för att det var ett sätt 

att söka fram polisutredningarna. Dessutom är de polisutredningar som markerats som 

hedersrelaterade eller med patriarkmarkering, de enda polisutredningar som angetts innehålla 

hedersrelaterade brott. I andra polisutredningar har alltså brotten inte definierats vara av 

hedersrelaterad karaktär. Varför inte polisutredningar med hedersrelaterad markering valdes 

att sökas, var helt enkelt för att de på polismyndigheten ansåg sig få fler polisutredningar, 

genom att söka på polisutredningar med patriarkmarkering. 

     För att få fram empirin gjordes ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär att 

man väljer ut material efter vad som finns till hands och att materialet väljs ut utifrån vad som 

anses vara viktigt för studiens syfte  (Bryman, 2011). Varför urvalet i denna uppsats benämns 

som ett bekvämlighetsurval är för att polismyndigheten gällande dessa polisutredningar, 

endast har införskaffat egna polisutredningar eller polisutredningar som blivit godkända av 

andra polismyndigheter som utfört polisutredningarna. Polismyndigheten har alltså inte fritt 

kunnat välja polisutredningar spridda över Sverige, utan har fått dem av de polismyndigheter 

som godkänt att deras polisutredningar används till denna uppsats. Att ta kontakt med alla 

polismyndigheter i Sverige är väldigt omfattande varför polismyndigheten i detta fall valt att 

ta kontakt med några polismyndigheter som de själva valt. Det kan tilläggas att ingen 

polismyndighet nekade att ge ut sina polisutredningar som underlag till denna uppsats. Varför 

just 13 polisutredningar använts i denna uppsats var för att cirka 10-15 polisutredningar 

angavs av uppsatsens författare till polismyndigheten vara ett tillräckligt empiriskt underlag. 

 

4.3 Forskningsetiska reflektioner 

När man ska genomföra en studie är det viktigt att tänka på hur den valda metoden och 

tillvägagångssättet kan påverka individerna som man använder sig av. Under studien bör man 

fundera  kring sina etiska ställningstaganden och vara uppmärksam så att man inte utför 

studien på ett sätt som kan medföra att individer far illa, eller utsätts för risk (Bryman, 2011). 
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     Med empirin i denna uppsats har riskaspekten haft ett stort fokus. För att få använda 

polisutredningarna i uppsatsen krävdes att mycket av empirin och även polismyndigheten 

som samarbetet skett med, förblev anonyma. Detta särskilt eftersom det inte sker alltför 

många brott av hedersrelaterad karaktär per år i Sverige. Varje polisutredning i Sverige har 

ett referensnummer. Dessa referensnummer har tagits bort och ersatts med numren 1-13, för 

att ingen identifikation ska kunna göras på polisutredningarna i uppsatsen. Det nämns heller 

inte vilka städer polisutredningarna är utförda i. Vidare har ålderspannet på kvinnorna i 

polisutredningarna expanderats, vilket innebär att den yngsta och äldsta kvinnan i dessa 

polisutredningar inte är tio respektive fyrtio år. Dessutom har det valts att alltid använda 

benämningen kvinna oavsett om individen i fråga är under 18 år eller inte. Det framkommer 

heller inga indikationer på vilken etnicitet, kultur eller religion kvinnorna har, då detta kan 

användas för att identifiera kvinnorna. 

     I arbetet med empirin i uppsatsen har fyra etiska principer använts. Dessa är 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. 

     Informationskravet innefattar att forskaren ska informera berörda individer om den 

aktuella studiens syfte (Bryman, 2011). Vidare är deltagandet frivilligt och att de som är med 

har rätt att hoppa av när de önskar. De ska även få reda på vilka moment som de ingår i, i 

studien (Bryman, 2011). I denna uppsats har kvinnorna i polisutredningarna inte blivit 

tillfrågade då det är de polismyndigheter som utfört polisutredningarna som har ansvaret för 

polisutredningarna. Som tidigare nämnts i tillvägagångssättet så har polismyndigheten som 

samarbetet skett med fått information om uppsatsen och samtal har förts om vad som har 

behövts från polisutredningarna. Det har vidare varit helt öppet att neka till att ge ut 

polisutredningar som material till uppsatsen. Specifikt med detta empiri, så har det i princip 

varit polismyndigheten som bestämt vilka polisutredningar som uppsatsen baseras på, då det 

är de som har sökt fram polisutredningarna. 

     Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan 

(Bryman, 2011). Polismyndigheten har i detta fall godkänt förfrågan om polisutredningarna 

och det har varit helt fritt för dem att välja vilka och om de vill lämna ut sina 

polisutredningar. 

     Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter om de individer som ingår i studien ska 

behandlas med största möjliga konfidentialitet (Bryman, 2011). Alla polisutredningar i denna 

uppsats har fått numreringen 1-13, så att de inte ska kunna spåras via deras referensnummer. 

Vidare innehar författaren i uppsatsen själv inte några material med ytterligare uppgifter än 

de som skrivits i empirin i uppsatsen. Det som har skrivits i empirin har vidare granskats av 

polismyndigheten och inte ansetts ha några uppgifter som kan utsätta de inblandade 

kvinnorna för fara, eller avslöja deras identitet. 

     Nyttjandekravet innefattar att de uppgifter som samlas in om enskilda individer endast får 

användas för studieändamålet (Bryman, 2011). Detta är en viktig aspekt i denna uppsats 

eftersom att polisutredningarna berör utsatta kvinnor. Polisutredningarna som är empiri i 

denna uppsats kommer inte att användas till andra studier utöver denna uppsats. Om en annan 

studie skulle önskas göras med samma eller liknande material så måste en ny 

sekretessprövning göras av ansvarig polismyndighet till de polisutredningar man vill använda 

som studiematerial. 

 

4.4 Metodologiska reflektioner 

I denna studie har en kvalitativ innehållsanalys använts. Detta eftersom uppsatsen hade en 

ganska specifik inriktning, vilket krävde att empirin skulle innefatta ett visst fokus och 

innehålla vissa egenskaper för att passa uppsatsens syfte. Den kvalitativa innehållsanalysen 

gör detta möjligt, då den metoden tillåter forskaren att själv välja sitt analysmaterial (Bryman, 
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2011). En annan positiv aspekt  av den kvalitativa innehållsanalysen är dess enkelhet och 

användbarhet i de fall där det råder begränsade resurser (Bryman, 2011). 

     I den kvalitativa innehållsanalysen finns alternativet att inte ha kontakt med de individer 

som empirin genereras från (Bryman, 2011). Detta kan dock vara en nackdel då individerna 

som ingår i empirin inte får möjlighet att påverka eller förtydliga information, som ligger till 

grund för analysen. Nackdelen med den kvalitativa innehållsanalysen är att den enbart är 

tolkad utifrån forskarens perspektiv (Bryman, 2011). Studien är alltså helt beroende av hur 

texterna i polisutredningarna tolkats och det är fullt möjligt att något kan ha missuppfattats, 

eller att den subjektiva förförståelsen kan ha färgat tolkningarna som gjorts i uppsatsen. 

Denna nackdel har det reflekterats kring och det har försökts att så gott som möjligt återge 

polisutredningarnas texter på ett så objektivt och precist sätt som möjligt. 

     En annan aspekt som också reflekterats kring i denna uppsats är att det i uppsatsen har 

utgåtts från att det de brott som kvinnorna sagts sig blivit utsatta för är sanna. Det är i denna 

uppsats viktigt att nämna att det endast är en polisutredning som gått till rättegång där 

gärningspersonerna blivit dömda enligt svensk lag. I övriga polisutredningar är dessa 

gärningspersoner enligt den svenska lagens mening, inte skyldiga till de brott som beskrivs i 

polisutredningarna. 

     Ytterligare något som är viktigt, är att kvinnornas utsagor i polisutredningarna blivit 

tolkade och nedskrivna av ansvariga utredare för deras polisutredningar. Dock bör det 

tilläggas att de förhörda måste läsa igenom utskriven förhörsutsaga alternativt få den uppläst 

för sig och godkänna innehållet. Detta kan medföra att sanningen i empirin kan ifrågasättas 

då den inte är skriven av kvinnorna själva. Ansvariga utredare kan ha tolkat kvinnornas 

utsagor på sina egna sätt, vilket gör att tolkningarna som gjorts i denna studie har ett avstånd 

från ursprungskällorna. Detta är en nackdel men var i denna uppsats ett måste, om man med 

en utförbar metod utifrån uppsatsens storlek och utsatta tid skulle kunna få en bild av både 

kvinnornas hotbild och utsatthet, såväl som polisens arbete med hedersrelaterat våld mot 

kvinnor. 

     Slutligen är det viktigt påpeka att polisutredningarna i empirin inte kan antas innefatta en 

fullständig information om de utsatta kvinnorna. Polisutredningarna har skrivits av ansvariga 

utredare för polisutredningarna, vilket också medför att allt om kvinnorna eventuellt inte 

ingår i dessas texter. Exempelvis så framgår det inte i ett antal av polisutredningarna om de 

utsatta kvinnorna sökt sig till skyddade boenden eller information om alla inblandade, trots 

att samtliga brott är kollektivt sanktionerade. Det som poängteras är att det kan finnas mer 

information om kvinnorna än vad som står i polisutredningarna, men som av en eller annan 

anledning inte antecknats av ansvariga polisutredare. 

 

 

5. Teoretisk utgångspunkt 

Hedersrelaterat våld är väldigt komplext och därför är denna teoretiska utgångspunkt 

uppbyggd med ett antal begrepp som kursiverats. Begreppen och dess förklaringar  som 

använts nedan är utvalda för att användas vid analysen av resultatet. 

 

5.1 Hedersrelaterat våld 

Familjenätet för en individ som utsätts för hedersrelaterat våld, kan i många fall sträcka sig 

över fler länder än Sverige, då hedersrelaterat våld är vanligare i andra delar av världen som 

exempelvis Mellanöstern, Nordafrika, andra Afrikanska länder där framförallt könsstympning 

förekommer, Balkanländerna, samt Sydeuropa (Calli, Olsson & Nilsson, 2008). 

     Familjen kan inom hederskultur verka som den samhällsorganisatoriska basen och vara 

individens sociala trygghet och ge individen dennes sociala sammanhang, dock finns det ofta 

inom dessa familjer en tydlig hierarkisk uppbyggnad med normsystem som individen då har 
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skyldighet att rätta sig efter. Individen som behöver lämna sin familj för att undkomma våldet 

måste ibland bryta mot sitt sociala sammanhang, för att göra detta (Calli, Olsson & Nilsson, 

2008). 

     När släktens sammanhållning och betydelse betonas kulturellt och socialt, så spelar den 

även en avgörande roll för den enskilda individens identitet. Den enskilda individen 

definieras i första hand utifrån sin position i familjen och släkten, inte utifrån sig själv. En 

kvinna är exempelvis i första hand en mans dotter eller en mans hustru och ibland förknippas 

hennes värde och position främst med att hon är mor (Calli, Olsson & Nilsson, 2008). 

     Det hedersrelaterade våldet är kollektivt sanktionerat och beslutat, samt ses och uttalas av 

kollektivet som en legitim, oundviklig handling för att straffa kvinnors olydnad, bevara 

familjens heder och bevara släktens sociala överlevnad. Det hedersrelaterade våldet 

uppmuntras av kollektivet. Ett skäl till att såväl kvinnor som män deltar  i det 

hedersrelaterade våldet beror på den hederstänkande kollektiva dimensionen. Familjens bästa 

och familjelojaliteten går ofta före den enskilde individens önskemål. Skilsmässa är ofta 

förbjudet i familjer med hederskultur, då det anses kränka familjens heder. En kvinnas 

beteende eller förmodade beteende kan dra skam över en hel släkt. Den kollektiva 

dimensionen av hedersrelaterat våld innebär att hoten och våldet kan komma från flera 

potentiella förövare. Hederstänkandet spelar i detta sammanhang en betydande roll. Det 

yttersta våldet som ska rentvå familjens heder och avlägsna skammen är alltid planerat (Calli, 

Olsson & Nilsson, 2008). 

     Den hedersrelaterade våldsprocessen har en del likheter med våldsprocessen om 

våldsutsatta kvinnor i parrelationer. Våldet i de båda processerna är systematiska och syftar 

till att kontrollera den utsatte. Dock ser förutsättningarna olika ut, då en kvinna som lever i en 

våldsam parrelation inte alltid varit i en beroendeställning till sin partner. En kvinna som 

utsätts för hedersrelaterat våld har redan från tidig ålder socialiserats in i familjens 

maktordning. Mäns våld mot kvinnor beskrivs som en stegvis process som växer gradvis och 

blir en del av vardagen. På detta sätt normaliseras våldet. Våldet utvecklas stegvis i en 

långsam process. Detta kan medföra att kvinnan får svårt att skilja på omsorg och kontroll. 

Kontrollen kan börja med isolering, fortsätta med kränkningar och i senare skede leda till hot 

och våld. Det kan vidare i mäns våld mot kvinnor vara så att mannen nöjer sig med verbala 

attacker så länge kvinnan böjer sig för hans vilja och minskar sitt handlingsutrymme. Även 

det hedersrelaterade våldet och förtrycket verkar kunna eskalera om den utsatta kvinnan inte 

anpassar sig till sin tilldelade roll. Kunskapen om våldsprocessen rörande mäns våld mot 

kvinnor kan användas för att uppmärksamma den vardagliga kontrollen och de upprepade 

kränkningarna i det hedersrelaterade våldet mot kvinnor. Detta kan vidare ge förståelse för en 

del av den långa processen som socialiserar in kvinnor i en maktordning som bygger på våld. 

Tillgivenheten och kärleken i en familj kan blandas med dödshot där exempelvis pappans 

makt över dottern aldrig ifrågasätts. Hot behöver inte vara uttalade för att verka. Forskning 

om män vålds mot kvinnor visar att det kan vara mycket svårt att ta sig ur ett 

misshandelsförhållande. Denna kunskap kan ge förståelse för den långa och smärtsamma 

process som kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld ska ta sig igenom, för att frigöra sig 

från förtryckande och våldsamma familjeförhållanden (Calli, Olsson & Nilsson, 2008). 

 

 

6. Resultat och analys 
Under denna rubrik har resultatet och analysen byggts upp med de tre rubrikerna Hotbilden 

och utsattheten för kvinnorna som utsatts för hedersrelaterat våld, Kvinnornas process i 

polisutredningarna och Polisutredningarnas process med perspektiv på det hedersrelaterade 

våldets problematik för polisutredningen och hur detta påverkar kvinnorna. Detta för att på 

ett strukturerat sätt besvara uppsatsens syfte. Vidare kommer förutom den teoretiska 
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utgångspunkten också delar ur kapitlet Tidigare forskning kopplas till en del av resultatet och 

analysen. 

 

6.1 Hotbilden och utsattheten för kvinnorna som utsatts för hedersrelaterat våld 

Alla kvinnorna i resultatet har utsatts för hedersrelaterat våld. Kvinnorna har dock blivit 

utsatta för hedersrelaterat våld i olika former som definieras av olika typer av brott. De 

brottstyper som förekommer i resultatet är olaga hot, misshandel, våldtäkt, grov 

kvinnofridskränkning och övergrepp i rättssak. De brottstyper som oftast förekommer i detta 

resultat är likt studien av Ekström (2012) olaga hot och misshandel. I sex polisutredningar har 

det hedersrelaterade våldet bestått av olaga hot mot kvinnorna. Av dessa polisutredningar har 

det i fyra av dem förekommit dödshot och i två av dem förekommit både dödshot och hot om 

att skada kvinnorna. Vidare har de olaga hoten i två av polisutredningarna utförts mot 

kvinnorna direkt och i två av dem via telefonsamtal. I en av polisutredningarna har det olaga 

hotet mot kvinnan utförts både direkt och via telefonsamtal. Slutligen har det olaga hotet i en 

av polisutredningarna utförts via telefonsamtal från deras ursprungsland. Det hedersrelaterade 

våldet har utförts genom både olaga hot och misshandel i tre polisutredningar. Det olaga hotet 

har i två av dessa polisutredningar innefattat hot om att skada kvinnorna, varav det i en av 

polisutredningarna enligt gärningspersonen var för att kvinnan var en hora. I en av 

polisutredningarna bestod det olaga hotet mot kvinnan av dödshot. De olaga hoten har i dessa 

tre polisutredningar utförts  på tre olika sätt, direkt, via telefonsamtal och via sms. 

Misshandlarna i två av polisutredningarna bestod av slag och i en av polisutredningarna 

specificerades inte misshandeln. I en av polisutredningarna har det hedersrelaterade våldet 

mot kvinnan bestått av misshandel. Kvinnan har i detta fall blivit utsatt för luggningar, slag 

och sparkar. Det har även förekommit hot om att kvinnan ska giftas bort. En av kvinnorna 

hade i en av polisutredningarna blivit utsatt för hedersrelaterat våld genom olaga hot, 

misshandel och våldtäkt. Det olaga hotet mot kvinnan bestod av dödshot, misshandeln av 

kvinnan bestod av slag och våldtäkten av att kvinnan tvingades till sexuella handlingar som 

inte specificerades. I en polisutredning bestod det hedersrelaterade våldet av grov 

kvinnofridskränkning. Kvinnan hotades att skadas, blev utsatt för verbala kränkningar, 

misshandlades och hotades med att skickas till deras ursprungsland. En av kvinnorna utsattes 

för hedersrelaterat våld genom övergrepp i rättssak. Kvinnan hotades verbalt på plats med att 

bli våldtagen och tas tillbaka till deras ursprungsland och dödas där, om hon inte tog tillbaka 

sitt vittnesmål i tidigare polisutredning, angående att hon misshandlats. Vidare skulle även 

hennes familj i hemlandet skadas om hon inte tog tillbaka vittnesmålet. I studien av Ekström 

(2012) framkommer det att många av de kvinnor som utsatts för hedersrelaterat våld, ofta har 

familj utanför Sverige och att det även kan förekomma hot mot dem.  

     Gärningspersonerna och personerna som utifrån polisutredningarna var medvetna om att 

kvinnorna var utsatta för hedersrelaterat våld, var i samtliga polisutredningar 

familjemedlemmar. Majoriteten av gärningspersonerna var män i detta resultat. Studien av 

Ekström (2012) visar också att gärningspersonerna i hedersrelaterade brott oftast är män. I 

sex polisutredningar var det kvinnornas makar som var gärningspersoner. Både kvinnans 

familj och mannens familj stöttade  det hedersrelaterade våldet mot kvinnan i en av dessa 

polisutredningar. I en annan av polisutredningarna var det fyra vänner till kvinnans familj 

som vittnade, men det framkommer inte i empirin om de stödde eller var emot det 

hedersrelaterade våldet. Gärningspersonerna i två polisutredningar var kvinnornas sambor. I 

en av polisutredningarna vittnade kvinnans mamma men det framkommer inte i empirin om 

hon var för eller emot det hedersrelaterade våldet. Kvinnans mamma var gärningsperson i en  

polisutredning. Vidare valde pappan i denna polisutredning att inte lämna information som 

stödde polisutredningen och nekade polisen att förhöra ett minderårigt syskon till kvinnan. I 

en polisutredning var kvinnans äldre bror gärningsperson. Gärningspersonerna i en 
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polisutredning var kvinnans mamma och tre av kvinnans bröder. Kvinnans make och pappa 

var gärningspersonerna i en polisutredning. Pappans fru valde i denna polisutredning att 

under sitt förhör inte berätta tillräckligt med information för att stötta polisutredningen och 

övrig familj stödde det hedersrelaterade våldet mot kvinnan. Gärningspersonerna i en 

polisutredning var kvinnans make och svärfar. Även om det inte är utskrivet i empirins text, 

så är samtliga polisutredningarna satta med patriarkmarkering, vilket delvis innebär att det i 

samtliga polisutredningar är bedömt av polisens personsäkerhetsgrupp att brotten är kollektivt 

sanktionerade. 

 

Analys 

Det är viktigt att se att brotten som kvinnorna uppger ha begåtts mot dem är av allvarligt slag. 

Det rör sig om såväl kränkningar, hot om våld som direkt fysiskt våld mot kvinnorna. I en 

polisutredning har kvinnan också hotats med våld mot hennes närstående. 

     De brott som begåtts mot kvinnorna ser olika ut, men gemensamt för kvinnorna är att det 

var deras familjer som utsatt dem för hot och/eller våld. I familjer där hedersrelaterat våld 

förekommer kan familjen verka som den samhällsorganisatoriska basen och även vara 

kvinnornas sociala trygghet (Calli, Olsson & Nilsson, 2008). Att familjen både står för hoten 

och tryggheten gör att kvinnorna hamnar i en slags dubbel utsatthet. Familjen, den sociala 

tryggheten för kvinnorna utgör också en miljö som för  kvinnorna utgör hoten mot dem. Detta 

gör dem extra utsatta eftersom deras miljö för trygghet, samtidigt utgör den miljö som hotar 

dem. 

     Det är även viktigt att notera att samtliga polisutredningar är patriarkmärkta, vilket enligt 

polisens definition delvis innebär att alla brotten mot kvinnorna är kollektivt sanktionerade. 

En del av polisutredningarna visar också att det kan vara fler än en gärningsperson och att 

andra familjemedlemmar vet om och stöttar det hedersrelaterade våldet. Detta är typiskt för 

hedersrelaterat våld. Det hedersrelaterade våldet är kollektivt sanktionerat och ses och uttalas 

av kollektivet som en legitim handling, för att straffa kvinnors olydnad, bevara familjens 

heder och bevara släktens sociala överlevnad (Calli, Olsson & Nilsson, 2008). Detta är  

ytterligare ett sätt att visa på kvinnornas stora utsatthet, då deras familjer stödjer 

gärningspersonernas handlingar mot dem. 

     Att kvinnorna befinner sig i en hederskultur innebär även att det våld eller hot de utsatts 

för är av mer bestående karaktär. Dels beror detta på att brotten utövas av familjen snarare än 

någon utomstående som kvinnorna inte har någon annan koppling till. Det beror också på att 

det brott som kvinnorna utsatts för är motiverade av att de begått handlingar som inte 

tolererats av familjen. Det hedersrelaterade våldet utövas för att bevara familjens heder, 

straffa kvinnorna och bevara släktens sociala överlevnad (Calli, Olsson & Nilsson, 2008), 

vilket kan medföra att motiven till det hedersrelaterade våldet inte försvinner för att 

kvinnorna sökt hjälp hos polisen. En annan aspekt är även om hotbilden mot kvinnorna kan 

vara varierande mer eller mindre under olika perioder, så finns det en risk att kvinnorna som 

blivit utsatta för hedersrelaterade brott, blir det igen om familjen skulle uppfatta liknande skäl 

för bestraffning. 

     En slutlig observation är att en av kvinnorna blivit hotad med att hennes familj ska skadas 

i deras ursprungsland, om hon inte tar tillbaka sitt vittnesmål. Detta är speciellt för 

hedersrelaterade brott där det kan förekomma internationella aspekter, så som att familjenätet 

är spritt över fler länder än Sverige (Calli, Olsson & Nilsson, 2008). Kvinnan kan i detta fall 

uppleva en maktlöshet inför just detta typ av hot då hon själv kan söka sig till hjälpande  

instanser i Sverige för skydd, medan hon inte kan hjälpa sin familj i ursprungslandet. Detta 

innebär en särskild utsatthet för kvinnan, eftersom samhället och kvinnan har mycket 

begränsade möjligheter att bemöta hotet med någon slags skyddsåtgärd. 
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6.2 Kvinnornas process i polisutredningarna 
Studien av Ekström (2012) visar att kvinnor som utsatts för hedersrelaterat våld polisanmäler 

brotten för att de vill få skydd och att fokuset inte ligger på att få gärningspersonerna 

straffade. Detta överensstämmer med reslutet i denna uppsats. Anledningarna till att 

kvinnorna gjort polisanmälan liknade varandra i många av polisutredningarna. Många av 

kvinnorna angav att de anmält till polisen för att de var rädda, ville få skydd och hjälp med 

sina situationer. En av kvinnorna i en polisutredning beskrev att hon inte anmält till polisen 

för att hon ville straffa gärningspersonerna, utan för att hon var rädd och ville komma ifrån 

sin familj. I en polisutredning angav en av kvinnorna att hon anmält till polisen för att hon var 

rädd och ville få hjälp med sin situation. Två av polisutredningarna innefattade inte  

anledningarna till att två av kvinnorna gjort sina polisanmälningar. En av kvinnorna i en 

polisutredningar beskrev att hon anmält till polisen för att hon var rädd och ville få hjälp med 

sin situation, men att hon inte ville flytta ifrån sin make. I en polisutredning beskrev en av 

kvinnorna att hon anmält till polisen för att hon ville få hjälp med sin situation, men att hon 

inte ville flytta ifrån sin sambo. Två av kvinnorna i två polisutredningar angav att de gjort 

polisanmälan för att de ville få hjälp och skydd, varav en av kvinnorna därför att hon inte 

ansåg sig kunna bo kvar med maken. I en polisutredning beskrev kvinnan att hon anmält till 

polisen för att hon ville få skydd och hjälp genom att flyttas till annat boende. En av 

kvinnorna angav att hon anmält till polisen för att hon ville få hjälp med sin situation. I en 

polisutredning beskrev kvinnan att hon gjort sin polisanmälan för att hon var rädd och 

behövde skydd för egen del. En av kvinnorna angav i en polisutredning att hon gjort 

polisanmälan för att hon fått nya hot om att dödas och för att makens/gärningspersonens 

utvisningstid från Sverige höll på att löpa ut. 

     En intressant observation är att två av kvinnorna i två av polisutredningarna valde att låta 

en polis i tjänst stå som anmälare. Övriga kvinnor stod själva som anmälare till 

polisutredningarna. 

     I studien av Ekström (2012) framkommer det att polisen ofta inte är den första instansen 

som kvinnor som utsatts för hedersrelaterat våld vänder sig till. Av polisutredningarna i 

resultatet framkommer det i sex av dessa, att polisen inte är den första instansen som de 

utsatta kvinnorna vänt sig till. Det skiljer sig en del vilka hjälpande instanser kvinnorna vänt 

sig till först. I fyra polisutredningar har fyra av kvinnorna sökt sig till socialtjänsten innan de 

vänt sig till polisen. Två av kvinnorna har i två polisutredningar tagit kontakt med 

kvinnojourer innan de gjort sina anmälningar till polisen. I tre polisutredningar framkom det 

att fyra av kvinnorna kontaktat polisen innan socialtjänsten blev inblandad. Fyra av 

polisutredningarna rörande fyra av kvinnorna hade ingen antydan om vilken instans 

kvinnorna vänt sig till först, endast att de sökt sig till polisen. 

     Det var olika i  polisutredningarna huruvida de utsatta kvinnorna blev förhörda eller inte. I 

en polisutredning hölls inga förhör med de båda kvinnorna och det framkom inte i 

utredningen varför. Sex av kvinnorna i sex polisutredningar förhördes två gånger. Fem av 

kvinnorna förhördes en gång i fem av polisutredningarna. I en polisutredning hölls inga 

förhör då kvinnan inte psykiskt orkade med sitt förhör och senare hoppade av 

polisutredningen. 

     Studien av Ekström (2012) visar att det är vanligt att kvinnor som utsatts för 

hedersrelaterat våld inte fullföljer sina polisutredningar. Av polisutredningarna i resultatet var 

det tre kvinnor som valde att sluta medverka i sina polisutredningar. En kvinna ville 

medverka i sin polisutredning, men fortsätta bo med sin sambo. I den sistnämnda ville 

kvinnan inte lämna sin sambo och polisens personsäkerhetsgrupp installerade därför en 

larmtelefon i parets hem istället. Det förekommer inte några utsagda anledningar av 

kvinnorna till varför de inte längre vill medverka i polisutredningarna, men vidare följer 

beskrivningar av kvinnornas egna utsagor och situationer, tidigare i polisutredningarna.  I en 
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av dessa polisutredningar beskrev en av  kvinnorna att hon psykiskt inte orkade medverka vid 

sitt förhör och sade vid nästa kallelse till förhör att hon inte längre ville medverka i 

polisutredningen. En av kvinnorna i en av polisutredningarna beskrev under polisutredningen 

att hon inte ville flytta ifrån sin man. I en av polisutredningarna blev en av kvinnorna hotad 

med att hon skulle våldtas, mördas och att hennes familj i deras ursprungsland skulle skadas, 

om hon inte tog tillbaka sitt vittnesmål. 

     Det varierade i polisutredningarna hur kvinnorna har valt att göra med sina 

boendesituationer. I fyra polisutredningar har de utsatta kvinnorna flyttats till skyddat boende 

på annan ort, varav en av dessa kvinnor skickades till värdfamilj. Vidare hade kvinnorna i två 

polisutredningar själva sökt sig till kvinnojourer och bodde där under polisutredningarna. I 

två polisutredningar ville inte kvinnorna flytta ifrån sin make respektive sambo. Övriga 

polisutredningar innefattade ingen information om kvinnorna lämnat sina hem eller inte. 

 

Analys 
Kvinnorna har liknande anledningar till att göra polisanmälningar som enligt resultatet 

grundar sig på att de kände rädsla, ville ha skydd och hjälp med sina situationer. Till exempel 

angav en av kvinnorna explicit att hon inte gjorde polisanmälan för att hon ville straffa  sin 

familj, utan för att hon var rädd och därför ville komma ifrån dem. Detta är en viktig aspekt i 

kvinnornas polisanmälningar eftersom kvinnorna inte anmäler primärt för att förövarna ska få 

en rättslig dom, utan snarare för att kvinnorna har egna behov av att få skydd och hjälp. 

Rädslan verkar enligt resultatet vara den motiverande faktorn för kvinnorna att polisanmäla. 

Inom familjer där det finns en hederskultur finns det många olika faktorer som hindrar dessa 

kvinnor att söka hjälp hos andra instanser i samhället. I familjer med hederskultur och där 

familjens sammanhållning betonas kulturellt och socialt, så har den även en avgörande roll 

för enskilda individers identitet (Calli, Olsson & Nilsson, 2008). Vidare kan familjen vara 

den enskilda individens sociala trygghet och även ge den dennes sociala sammanhang (Calli, 

Olsson & Nillson, 2008). Sammanhållningen i familjen kan ge individer såväl social trygghet 

som socialt sammanhang. Individer som måste lämna sin familj för att undkomma det 

hedersrelaterade våldet, kan måsta bryta mot sitt sociala sammanhang för att göra detta 

(Calli, Olsson & Nilsson, 2008). För dessa kvinnor kan kontakt med en hjälpande instans 

innebära att de måste lämna sin sociala trygghet, sitt sociala sammanhang såväl som sin 

identitet, då deras identitet är starkt bundet till kollektivet. Utöver detta så har en kvinna som 

utsätts för hedersrelaterat våld redan från tidig ålder socialiserats in i familjens maktordning 

och vet att denne har skyldighet att rätta sig efter familjens hierarkiska uppbyggnad, 

normsystem och heder (Calli, Olsson & Nilsson, 2008). Kvinnan är inlärd i att familjens 

bästa och familjelojaliteten ofta går före individens enskilda önskemål (Calli, Olsson & 

Nilsson, 2008). Trots alla dessa faktorer har kvinnorna i resultatet ändå valt att gå emot 

familjen på bekostnad av sin egen sociala trygghet, familjelojaliteten och familjens heder. I 

de fall där kvinnorna lämnat sina familjer har de dessutom brutit mot sina sociala 

sammanhang och lämnat sina identiteter. Detta skulle kunna indikera att dessa kvinnor 

känner en mycket starkt rädsla då de väljer att prioritera sina egna behov av hjälp och skydd, 

framför sina egna sociala behov och egna familjer. 

     En annan aspekt är att det hedersrelaterade våldet och förtrycket verkar kunna eskalera om 

den utsatta kvinnan inte anpassar sig till sin tilldelade roll (Calli, Olsson & Nilsson, 2008). En 

av kvinnorna i resultatet har hotats med att hon skulle våldtas och dödas i ursprungslandet 

och att hennes familj i ursprungslandet skulle skadas, om hon inte tog tillbaka sitt vittnesmål i 

polisutredningen. Detta kan indikera att kvinnornas polisanmälningar och deltagande i 

polisutredningar kan få det hedersrelaterade våldet att eskalera. Att kvinnorna trots denna 

eventuella risk väljer att polisanmäla, kan visa på att den rädsla de känner i sina nuvarande 
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situationer överstiger den rädsla för vad som kan hända om de polisanmäler och deltar i 

polisutredning. 

     Enligt en studie indikeras att utöver individuella faktorer relaterade till trolighet att göra en 

polisanmälan, påverkar också vilka kombinationer och faktorer som formar varierande 

situationskontexter (Rennison, Dragiewicz & DeKeseredy, 2013). Detta kan exemplifieras 

med kvinnan som polisanmälde på grund av att hon fått nya hot om att dödas och att hennes 

makes/gärningspersons utvisning till Sverige höll på att löpa ut. I denna situation finns 

aspekten att kvinnan fått nya hot, men det förekommer också en faktor att anmäla detta för att 

hennes make snart kan resa in i Sverige. Motiveringen till anmälan här styrs alltså av 

kontexten, alltså att anmälan även beror på att maken åter kan resa in i landet som vidare 

leder till att maken fysiskt kan skada kvinnan. I övriga fall är det svårare att utläsa särskilda 

kontexter, då många kvinnor anger faktorn rädsla som orsak till anmälan. 

     Det framkommer av resultatet att kvinnorna i cirka hälften av fallen valt att vända sig till 

annan instans innan de tagit kontakt med polisen. Kvinnornas motiveringar till att 

polisanmäla är som tidigare nämnt, att de är rädda, vill ha skydd och hjälp. En kvinna uppger 

även att hon inte har för avsikt att straffa sin familj. Det kan utifrån detta tänkas vara så att 

kvinnorna vänder sig till de hjälpande instanser som endast är inriktade mot skydd och hjälp, 

så som socialtjänst och kvinnojour. Polisen har i denna aspekt två uppdrag. Det ena är att 

skydda kvinnorna, men polisen har även i uppdrag som beskrivet i kunskapsöversikten, att 

utreda brotten och verka för att eventuella förövare ska bli straffade. Att få eventuella 

förövare straffade nämns inte av någon av kvinnorna som en initial anledning till 

polisanmälan och en av kvinnorna poängterar även att det inte är det. Detta skulle kunna 

utgöra ett motstånd för kvinnorna att göra polisanmälningar. För att förstå detta ur ett 

hedersperspektiv kan man tänka sig att en anledning till att kvinnorna inte skulle vilja 

polisanmäla sina familjer, kan vara att det bryter mot familjelojaliteten och skadar familjens 

heder. Detta utifrån att kvinnor i en familj med hederskultur är inlärda att de har skyldigheter 

gentemot sina familjer, har en familjelojalitet och ska se till sina familjers heder framför sina 

egna behov (Calli, Olsson & Nilsson, 2008). Steget att anmäla till polisen kan kanske därför 

utifrån detta upplevas av kvinnorna som en mer stridande handling mot familjen, då 

polisutredning leder till att familjen också involveras. Som ovan beskrivet kan det även 

tänkas vara så att kvinnorna i och med detta upplever att hotbilden mot dem kan bli större. 

     Två av kvinnorna väljer enligt resultatet att inte stå som angivna anmälare till 

polisutredningarna, utan låter polis i tjänst stå som anmälare. Det kan i ett hedersrelaterat 

våldsperspektiv tänkas vara så att kvinnorna valt att göra detta både för att skydda sig själva, 

men också för att skydda deras familjers heder. Som diskuterats ovan kan det finnas en risk 

att det hedersrelaterade våldet eskalerar om kvinnorna polisanmäler. Det har även nämnts 

ovan att kvinnorna kan ha inställningen att det är viktigt att bevara familjens heder, då hedern 

ska gå före enskilda individer. Att låta polis i tjänst stå som anmälare till polisutredning blir 

ett mindre tydligt angrepp mot familjen. Det kan därmed innebära en mindre risk för 

kvinnorna och kvinnornas familjers heder kan bli mindre skadade. 

     En kvinna i resultatet orkar psykiskt inte medverka vid sitt förhör. Hon har enligt 

polisutredningen blivit utsatt för olaga hot och misshandel. Utifrån ett hedersrelaterat våld - 

perspektiv skulle det kunna vara så att kvinnan psykiskt inte orkade sitt förhör, på grund av 

det hedersrelaterade våld hon varit med om. Kvinnan har i detta fall hotats till en grad att hon 

upplevt rädsla för sin säkerhet och hon blev även slagen för att hon ansetts gjort fel. 

Forskning om mäns våld mot kvinnor visar att det kan vara svårt att ta sig ur ett 

misshandelsförhållande på grund av våldsprocessen (Calli, Olsson & Nilsson, 2008). Utöver 

detta finns de faktorer som diskuterats ovan, att kvinnor som vänt sig till polisen och gått 

emot sin familj kan ha tappat sin sociala trygghet,  gått emot familjelojaliteten och begått en 

handling som kan påverka familjens heder. I de fall där kvinnorna lämnat sin familj har de 
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dessutom brutit mot sitt sociala sammanhang och sin tappat identitet. Den hedersrelaterade 

våldsprocessen gör att kvinnors frigörelse från de förtryckande och våldsamma 

familjeförhållandet blir en smärtsam process (Calli, Olsson & Nilsson, 2008).  

     I resultatet finns tre kvinnor som inte längre vill medverka i deras polisutredningar och en 

kvinna som inte vill lämna sin sambo. En av dessa kvinnor är den ovan nämnda kvinnan som 

inte psykiskt orkade sitt förhör och vid nästa kallelse till förhör sade att hon inte längre ville 

medverka i polisutredningen. Det kan tänkas att de faktorer som ovan diskuterats rörande att 

kvinnan inte psykiskt orkade förhöras, även gäller när det kommer till att kvinnan inte längre 

ville medverka i polisutredningen. I en polisutredning har en av kvinnorna hotats med att hon 

skulle våldtas, mördas och att hennes familj i deras ursprungsland skulle skadas, om hon inte 

tog tillbaka sitt vittnesmål. Detta avhopp kan således kopplas till faktorerna rädsla och hot 

som förekommer i hedersrelaterat våld och diskuterats tidigare i analysen. I detta fall hotas 

även kvinnan med att hennes familj i deras ursprungsland skall skadas, vilket tidigare 

analyserats som ett problem som blir svårt att reducera, då familjen befinner sig utanför 

Sveriges gränser. Även detta kan vara en bidragande orsak till kvinnan drar sig ur 

polisutredningen. Två av kvinnorna ville inte lämna sin man respektive sambo, varav den 

som inte vill lämna sin man även valde att sluta vara med i polisutredningen. Man kan här se 

kopplingar till hederskulturen där kvinnorna i stor utsträckning definierar sin identitet utifrån 

sin position i familjestrukturen. En kvinna kan exempelvis i första hand vara en mans hustru 

(Calli, Olsson & Nilsson, 2008). Vidare har kvinnorna som tidigare diskuterats ofta en stor 

familjelojalitet och familjen utgör också den sociala tryggheten och ger kvinnan hennes 

sociala sammanhang. Det finns även en tydlig koppling till skam, då det är skamligt för en 

kvinna att lämna sin man eftersom ett beteende som uppfattas som felaktigt av familjen, 

skadar deras heder (Calli, Olsson & Nilsson). Detta bekräftas även av studien av Ekström 

(2012) som visar att det finns mycket skam i att anmäla sin familj till polisen. En kvinnas 

beteende kan vidare dra skam över en hel släkt (Calli, Olsson & Nilsson, 2008). Man kan 

tänka sig att dessa olika faktorer i stycket kan bidra till att kvinnorna inte vill lämna sina 

partners och således att den ena kvinnan inte vill fullfölja polisutredningen. 

     I cirka hälften av fallen bor kvinnorna på kvinnojour eller så har de flyttats till skyddade 

boenden under polisutredningarna. Med utgångspunkt i det hedersrelaterade våld - 

perspektivet, som diskuterats ovan, så kan man tänka sig att detta skulle vara en svår situation 

för kvinnorna. En aspekt är att familjerna för kvinnorna har utgjort den sociala tryggheten. I 

en hederskultur kan familjen även ha en avgörande roll för de enskilda kvinnornas identiteter 

och sociala sammanhang. De kvinnor som lämnat sina familjer kan således känna en saknad 

av sin sociala trygghet och en saknad av identitet och socialt sammanhang. Vidare finns en 

aspekt av familjelojalitet och heder. I en hederskultur går familjelojaliteten ofta före den 

enskilda individens vilja och dessutom kan beteenden som uppfattas som felaktiga av 

familjen, skada familjens heder (Calli, Olsson & Nilsson, 2008). Kvinnorna som lämnat sina 

familjer kan därför uppleva det som svårt att de varit illojala mot sina familjer och att de kan 

ha dragit skam över familjen genom sina handlingar. Dessa fem faktorer kan påverka 

kvinnorna negativt när de lämnat sina familjer för skyddade boenden. 

 

6.3 Polisutredningarnas process med perspektiv på det hedersrelaterade våldets 

problemtik för polisutredning och hur detta kan påverka kvinnorna 

Av de 13 polisutredningarna var det en polisutredning som gick till rättegång där 

gärningspersonerna blev fällda,  resterande polisutredningar blev nedlagda på grund av 

bevisproblem som beskrevs varierande i de 12 utredningarna. I tre polisutredningar var 

motiveringarna till nedläggningarna att gärningspersonerna lämnat Sverige av egna skäl och 

att landet de befann sig i, inte hade utlämningsavtal med Sverige, varför förutsättning för 

lagföringen saknades. Det visas även i studien av Ekström (2012) att det kan förekomma i en 
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del polisutredningar att gärningspersonerna inte är i Sverige under polisutredning. En 

polisutredning gick till domstol där gärningspersonerna blev fällda. I en polisutredning var 

bevisproblemet att det av materialet inte gick att bevisa att gärningspersonen gjort sig skyldig 

till brott och att ytterligare utredning inte antogs skulle kunna förändra bevisläget. Det blev i 

slutändan ord mot ord om vad som hänt. De som eventuellt hade kunnat se var släkt som inte 

är skyldiga att vittna och de som blev förhörda valde att inte säga speciellt mycket, eller inget 

alls. Utöver detta fanns inga foton på eventuella skador och heller inga journalanteckningar 

från sjukhuset. En polisutredning lades ned för att utredningsmaterialet inte var tillräckligt för 

att bevisa att gärningspersonen gjort sig skyldig till brott och att ytterligare utredning inte 

antogs skulle kunna förändra bevisläget. I slutändan blev det ord mot ord om vad som hänt. 

Kvinnan ville själv inte medverka längre, vilket gjorde att det enda bevis som fanns i 

utredningen var socialtjänstens journalanteckningar. I en polisutredningen var bevisproblemet 

att materialet i utredningen inte var tillräckligt för att bevisa att gärningspersonen gjort sig 

skyldig till brott och att ytterligare utredning inte antogs skulle kunna förändra bevisläget. 

Det blev i slutändan ord mot ord om vad som hänt. Kvinnan tog tillbaka allt hon tidigare sagt 

i polisutredningen och det fanns varken teknisk bevisning eller vittnen att stötta 

polisutredningen på. Två polisutredningar har bevisproblemen att det av materialet inte gick 

att bevisa att gärningspersonerna gjort sig skyldiga till brott och att ytterligare polisutredning 

inte antogs skulle kunna förändra bevisläget. Det blev i slutändan ord mot ord om vad som 

hänt. I en polisutredning var bevisproblemet att materialet i utredningen inte kunde bevisa att 

gärningspersonen gjort sig skyldig till brott och att ytterligare polisutredning inte antogs 

skulle kunna förändra bevisläget. Det blev i slutändan ord mot ord om vad som hänt. Det 

fanns vidare ingen teknisk bevisning som styrkte kvinnans skador eftersom bilderna som togs 

av polis och sjukvården inte fångade upp kvinnans skador på ett synligt sätt. Det fanns heller 

inga vittnen att stötta polisutredningen på. En polisutredning har bevisproblemet att det av 

materialet inte gick att bevisa att gärningspersonerna gjort sig skyldig till brott och att 

ytterligare polisutredning inte antogs skulle kunna förändra bevisläget. Det blev i slutändan 

ord mot ord om vad som hänt. De som eventuellt skulle kunna ha sett något var släkt som inte 

är skyldiga att vittna och de som blev förhörda valde att inte säga speciellt mycket, eller inget 

alls. Bilderna på kvinnans skador var inte av sådan kvalité att de styrkte kvinnans uppgifter i 

polisutredningen. I en polisutredning var bevisproblemet att det av materialet inte gick att 

bevisa att gärningspersonerna gjort sig skyldiga till brott och att ytterligare utredning inte 

antogs skulle kunna förändra bevisläget. Det blev i slutändan ord mot ord om vad som hänt. 

Vidare tog kvinnan i sitt andra förhör tillbaka allt hon sagt i denna polisutredning och tidigare 

polisutredning, samt sade att hon ljugit i det första förhöret i denna utredning. En 

polisutredning har bevisproblemet att materialet i utredningen inte var tillräckligt för  att 

bevisa att gärningspersonen gjort sig skyldig till brott och att ytterligare utredning inte antogs 

skulle kunna förändra bevisläget. Det blev i slutändan ord mot ord om vad som hänt. Det 

fanns vidare ingen teknisk bevisning, vittnen eller annat som kunde styrka brottet. 

 

Analys 

I samtliga polisutredningar var brotten mot kvinnorna kollektivt sanktionerade. De 

gärningspersoner som ingår i polisutredningarna är således inte alla som sanktionerat brotten 

mot kvinnorna. Det hedersrelaterade våldet uppmuntras av kollektivet och den kollektiva 

dimensionen innebär att hoten och våldet kan komma från flera potentiella förövare (Calli, 

Olsson & Nilsson, 2008).  Detta innebär för kvinnorna att hoten inte behöver försvinna för att 

vissa i familjen blivit häktade, anhållna eller straffade. Hotbilden mot kvinnorna kan därför 

vara bestående. De sätt som används för att skydda kvinnorna i dessa polisutredningar är 

kvinnojour, flytt till skyddat boende på annan ort och larmtelefon installerad i hemmet av 

polisens personsäkerhetsgrupp. Åtgärderna syftar således till flytta och skydda offret och inte 
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på att avlägsna hotet. Man kan tänka sig att svårigheterna med att skydda kvinnorna, bidrar 

till att kvinnorna fortsätter vara rädda för sina familjer, både under och efter 

polisutredningarna. 

     I en polisutredning har en av kvinnorna hotats med att hennes familj i deras ursprungsland 

ska skadas om hon inte tar tillbaka sitt vittnesmål. Att detta kan förekomma som del i en 

hotbild i hedersrelaterade brott, beror på att det kan finnas en internationell aspekt,  ovan 

diskuterat, som innebär att kvinnorna kan ha familjenätet spritt över fler länder än Sverige 

(Calli, Olsson & Nilsson, 2008). Detta är en företeelse som polisen inte kan hjälpa kvinnan 

med, eftersom kvinnans familj i detta fall befinner sig i ett annat land. Återigen blir 

skyddsaspekten i polisanmälan mycket viktig. Kvinnorna har anmält till polisen primärt för 

att få skydd och skyddet är således det primära incitamentet för kvinnorna, åtminstone under 

de initiala delarna av polisutredningarna. I detta fall när polisen inte kan erbjuda ett 

tillfredställande skydd mot det hot som kvinnan i detta fall utsatts för, kan man tänka sig att 

incitamentet att delta i utredningen blir mycket svagt. 

     I tre polisutredningar hade gärningspersonerna rest till sina ursprungsländer, vilket ledde 

till att polisutredningarna blev nedlagda då gärningspersonerna inte befann sig i Sverige. Här 

återkommer den internationella aspekten som diskuterats ovan. Familjer där hedersrelaterad 

kultur förekommer, kan ha andra länder som de utvandrat från, vilket kan medföra att de har 

släkt kvar i dessa länder. Gärningspersonerna har valt att lämna Sverige på eget initiativ. 

Detta får konsekvenser för polisutredningarna som i dessa fall inte kan fortsätta, men det 

påverkar även skyddet som polisen ska ge kvinnorna. Polisen kan få svårt att skydda 

kvinnorna från den hotbild som gärningspersonerna i utlandet kan skapa. Dessa 

gärningspersoner kan exempelvis kontakta kvinnorna via telefon som också visas i resultatet 

och påverka släkten i Sverige till att utsätta kvinnan för fortsatt hedersrelaterat våld. Det 

sistnämnda möjliggörs av att det hedersrelaterade våldet är kollektivt sanktionerat och att det 

därför kan finnas andra som tar över, som tidigare diskuterats. Rimligtvis kan detta innebära 

att kvinnan fortsätter känna rädsla både för den anmälda gärningspersonen och andra i deras 

familj. 

     Nästan samtliga polisutredningar blev nedlagda. Det finns olika anledningar till att 

polisutredningarna lades ner. Man kan urskilja tre anledningar som är särskilt relevanta för 

brott av hedersrelaterad karaktär. Dessa anledningar är att gärningspersonerna rest till sina 

ursprungsländer och lämnat Sverige, att det inte finns vittnen som sett brotten mot kvinnorna 

utföras och att vittnen som är familjemedlemmar inte berättar mycket eller ingenting alls. Det 

sistnämnda framkommer även i studien av Ekström (2012) som beskriver att kvinnornas 

närstående ofta inte styrker kvinnornas version av vad som inträffat. Att gärningspersonerna 

kan lämna landet diskuteras ovan och är kopplat till den internationella aspekten i 

hedersrelaterat våld. Att det i polisutredningarna förekommer att inga vittnen finns kan 

förstås ur ett hedersrelaterat våld - perspektiv. Det hedersrelaterade våldet är kollektivt 

sanktionerat av familjen (Calli, Olsson & Nilsson, 2008). Detta medför att det endast är 

familjemedlemmar och kollektivet som är vittnen, eller att det inte finns fler personer än 

kvinnorna och gärningspersonerna på plats när brotten sker, vilket också ses i resultatet. Detta 

påverkar polisutredningen genom att tillgången till vittnen som kan stötta polisutredningen 

minskar. Att vittnen som är familjemedlemmar till kvinnan inte berättar mycket eller 

ingenting alls under polisutredningarna, kan också tolkas ur ett hedersrelaterat våld - 

perspektiv. Diskuterat ovan, är att brotten är kollektivt sanktionerade och att det dessutom 

finns en stark familjelojalitet och vilja att skydda familjens heder. Detta påverkar alltså 

polisutredningarna då polisen inte får information från vittnen som faktiskt sett 

brottshandlingarna mot kvinnorna, på grund av den invecklade problematik som kan finnas i 

dessa familjers hederskultur. Det bör poängteras att kvinnorna enligt resultatet inte anmält 

primärt för att gärningspersonerna ska straffas, utan för att de var rädda, ville få skydd och 
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hjälp. Polisens skyddsåtgärder påverkades inte i dessa fall av att utredningarna lades ner, 

varför det är svårt att avgöra om nedläggningarna av polisutredningarna hade någon större 

effekt på kvinnorna. Det är alltså inte säkert att någon av dessa kvinnorna skulle ha uppskattat 

att de anmälda gärningspersonerna blev dömda, utifrån vad kvinnorna uttryckt i resultatet. 

 

 

7. Slutsatser 

Slutsatserna har byggts upp med samma rubriker som resultat och analys för att på ett ordnat 

sätt visa från vilka delar av analysen slutsatserna dragits. 

 

7.1 Hotbilden och utsattheten för kvinnorna som utsatts för hedersrelaterat våld 

Ur analysen framgår att dessa kvinnor är i en mycket utsatt situation. Det kan vara så att de 

har tappat sin sociala trygghet och att det finns ett bestående hot från familjen. Detta innebär 

att socialtjänsten och andra hjälpande instanser kan vara ett betydande stöd som skulle kunna 

göra stor nytta genom att erbjuda kvinnorna trygghet. Vidare visar en studie att socialtjänsten 

bör använda strategier från feminism, intersektionalitet, kollektivutveckling och 

deltagandelärande när de arbetar med "rasmässigt" minoretiserade kvinnor (Ono, 2013).  

Detta då detta integrerande tillvägagångssätt avser att bemöta problemen som "rasmässigt" 

minoretiserade kvinnor i våldsamma relationer möter, genom att arbeta på mikro-, meso- och 

makronivå och genom att erkänna de sammankopplande förtrycken som finns i deras vardag 

och erfarenheter. Alltså så bör socialtjänsten inte endast jobba utifrån en individ- eller 

gruppnivå eller med den egna reflektionen av sin position, utan även med att uppmuntra 

institutionella och strukturella förändringar, rörande "rasmässigt" minoretiserade kvinnor i 

våldsamma relationer (Ono, 2013). Således är dessa mycket viktiga utgångspunkter när man 

planlägger hjälpinsatser för dessa kvinnor. 

 

7.2 Kvinnornas process i polisutredningarna 

Av analysen framkommer sex aspekter som påverkar kvinnorna när gör de gör polisanmälan, 

medverkar i polisutredningarna och när de eventuellt söker sig till skyddat boende. Dessa sex 

aspekter är att de kan ha lämnat sin sociala trygghet,  brutit mot familjelojaliteten, skadat 

familjens heder, samt om de lämnat sina familjer, även tappat sitt sociala sammanhang, 

lämnat sina identiteter och kontexten i vilken polisanmälan gjorts. Den sistnämnda är viktig 

då denna ger information om vad kvinnornas behov, utifrån deras utsatthet, faktiskt är.  För 

socialtjänsten och andra hjälpande instanser är det utifrån denna studie viktigt att ha dessa 

aspekter i åtanke, för att kunna stötta kvinnorna i de olika situationerna som kan uppstå under 

en polisutredning. 

     Analysen visar att kvinnorna i vissa fall väljer att söka sig till socialtjänsten innan de tagit 

kontakt med polisen. Med utgångspunkt ur ovannämnda aspekter kan det tänkas att 

kvinnorna kan behöva stöd och hjälp för att gå vidare med en polisanmälan. Man bör för att  

hjälpa kvinnorna att anmäla till polisen ge information om vad polisen gör, vad polisen kan 

göra för dem och hur en polisutredning fungerar. Det  socialtjänsten och andra hjälpande 

instanser bör ha i åtanke med detta är att lyssna på vad kvinnorna själva vill. Av studiens 

resultat framkommer det att kvinnorna primärt gör polisanmälningarna för att de är rädda, vill 

ha skydd och hjälp med sina situationer. Detta är viktigt att uppmärksamma för att stötta 

kvinnorna på det sätt som de faktiskt själva vill och behöver bli stöttade på. 

     Ur analysen framgår att  en del av kvinnorna väljer att låta polis i tjänst stå som anmälare 

till polisen. Om man utgår från analysen och de fem aspekterna nämnda ovan, kan det vara 

bra att socialtjänsten och andra hjälpande instanser kan informera kvinnorna om att detta är 

ett alternativ. Detta eftersom det i analysen framgår att låta polis i tjänst stå som anmälare, 
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kan vara ett mindre tydligt angrepp mot familjen. Detta kan därför innebära en mindre risk 

för kvinnorna och att kvinnornas familjers heder blir mindre skadade. 

     I analysen beskrivs olika situationer som uppstod för kvinnorna under polisutredningarna. 

Dessa var att en kvinna psykiskt inte orkade medverka i sitt förhör, att en kvinna inte ville 

lämna sin sambo och att några kvinnor slutade att medverka i sina polisutredningar. En av de 

sistnämnda kvinnorna ville inte lämna sin man och en av kvinnorna blev hotad med hon 

skulle våldtas och mördas och att hennes släkt i deras ursprungsland skulle skadas. I en 

situation där en kvinna psykiskt inte orkar med sitt förhör, skulle socialtjänsten och andra 

hjälpande instanser kunna fråga kvinnan vad hon själv anser sig behöva, för att orka med 

förhör. Dock måste man ta i beaktande att det för kvinnans hälsa inte behöver vara lämpligt 

att delta i en polisutredning. Man kan tänka sig att denna kvinna är i ett extra behov av stöd 

oavsett om hon deltar i polisutredning eller inte. I detta fall måste man se till kvinnans behov 

utifrån hennes specifika utsatthet, då hon i detta fall utöver det hedersrelaterat våldet också 

utvecklat en tydlig psykisk ohälsa. En studie argumenterar  att man för att förstå den psykiska 

ohälsan som kan uppstå för kvinnor som blivit utsatta för våld, måste se bortom depression 

etc., genom att se till de individuella förlusterna och sociala kostnaderna som följer av våldet 

(Mechanic, 2004). Man bör därmed se till den kausala gången, genom vilken traumatisering 

resulterar i försämrad livskvalitet och hinder i en mängd sociala- mellanmänskliga- och 

yrkesroller, medan man dokumenterar skyddsfaktorer som förser kvinnorna med en buffert 

mot skadeutgång (Mechanic, 2004). Socialtjänsten bör därför erbjuda en insats till kvinnan 

utifrån aspekter nämnda i studien ovan. En speciell situation uppstår där kvinnor inte vill 

lämna sina partners. Detta måste socialtjänsten och andra hjälpande instanser ta i beaktande. 

Kvinnorna kan behöva stöd och hjälp för att lämna destruktiva förhållande, eftersom de kan 

finnas många bidragande faktorer som kan hålla kvinnorna kvar. Samtidigt måste man 

självfallet se till kvinnornas viljor och även ha en förståelse för hur hotbilden kan utvecklas i 

olika scenarior. I en situation där en kvinna blir hotad med att våldtas, och dödas och att 

hennes familj i deras ursprungsland skulle skadas om hon inte tog tillbaka sitt vittnesmål, 

uppstår som diskuteras i analysen en komplicerad situation. Kvinnan som är i kontakt med 

polisen kan i detta fall bli skyddad via exempelvis skyddat boende, men polisen står maktlös 

inför att skydda familjen i deras ursprungsland. Detta är något som socialtjänst och andra 

hjälpande instanser bör ta i beaktande. Det kan i detta fall vara så  att det bästa för kvinnan är 

dra sig ur polisutredningen, då den enligt resultatet förstärkt hoten mot henne och hennes 

familj. 

     Ur analysen framkommer att cirka hälften av kvinnorna sökt sig till kvinnojourer eller fått 

skyddade boenden. I analysen framgår att kvinnornas ageranden att flytta till skyddade 

boenden kan ha lett till att de tappat sin sociala trygghet och sitt sociala sammanhang. Vidare 

kan kvinnorna också ha lämnat sina identiteter,  brutit mot lojaliteten till familjen och de kan 

även ha skadat deras familjers heder. Kombinationen av detta och att samtidigt medverka i en 

polisutredning, som även den går emot deras familjer som diskuterats ovan, gör att kvinnorna 

befinner sig i en väldigt utsatt situation. Återigen är det mycket viktigt att socialtjänsten och 

andra hjälpande instanser uppmärksammar att det här finns ett stort behov av stöd och att 

man planlägger åtgärder därefter. 

 

7.3 Polisutredningarnas process med perspektiv på det hedersrelaterade våldets 

problemtik för polisutredning och hur detta kan påverka kvinnorna 
I analysen framgår att hoten kan fortsätta att bestå, eftersom polisen inte kan skydda 

kvinnorna mot ett helt kollektiv. Polisen kan heller inte göra något i de fall där 

gärningspersonerna valt att resa till sina hemländer och lämna Sverige, eller i det fall där en 

kvinnas familj, som är bosatta i deras ursprungsland, hotats att skadas. Detta kan enligt 

analysen göra att hotbilden mot kvinnorna består och medföra att kvinnorna fortsätter vara 
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rädda även under polisutredningarna. Socialtjänst och andra hjälpande instanser bör vara 

medvetna om detta för att förstå kvinnornas behov av trygghet. 

     I analysen diskuterades det att det i en del av polisutredningarna saknades vittnen till 

brotten som begåtts mot kvinnorna eller att de vittnen som fanns var familjemedlemmar till 

kvinnorna. Det framkom att de familjemedlemmar som var vittnen, i vissa fall motarbetade 

kvinnorna genom att i förhören inte säga mycket eller inget alls. Denna kunskap är viktig för 

socialtjänst och andra hjälpande instanser att besitta. Detta eftersom det är ytterligare en 

indikation på att de, vid polisutredning, kan vara ett betydande stöd för kvinnor som utsätts 

för hedersrelaterat våld. Det är vidare viktigt att se att kvinnornas familjer i resultatet i vissa 

fall motarbetade polisutredningarna. I dessa fall hamnar kvinnorna i en väldigt utsatt 

situation, då de förutom deltagandet i polisutredningarna också blev motarbetade av sina egna 

familjer. Denna utsatthet som uppstår under polisutredning bör tas i beaktande av socialtjänst 

och andra hjälpande instanser, för att inse det stora behovet av stöd. 

     Slutligen framkommer i resultatet att kvinnornas primära anledningar till att polisanmäla 

var för att de var rädda, ville få skydd och hjälp med sina situationer. En kvinna angav också 

att hon inte gjort polisanmälan för att hon ville straffa sin familj. Detta perspektiv bör beaktas 

av  socialtjänstens och andra hjälpande instanser,  då kvinnornas behov och egna viljor om att 

delta i polisutredningar måste komma i första hand. 

 

 

8. Diskussion 
 

I denna uppsats har det velat belysas och sökas förståelse för den process som kvinnor som 

utsätts för hedersrelaterat våld genomgår när de deltar i polisutredningar. Vidare hoppas 

uppsatsen ge hjälpande underlag för socialtjänst och andra hjälpande instanser, när dessa ska 

stötta kvinnor som deltar i polisutredning gällande hedersrelaterat våld. 
     Av resultatet, analysen och slutsatserna framkommer det att de kvinnor som utsätts för 

hedersrelaterat våld är i en mycket utsatt situation och att socialtjänst och andra hjälpande 

instanser kan vara ett betydande stöd för dem. Vidare framkommer att socialtjänst bör 

använda strategier från feminism, intersektionalitet, kollektivutveckling och 

deltagandelärande när de arbetar med dessa kvinnor (Ono, 2013). Det visades även att det 

finns sex aspekter som påverkar kvinnorna när de gör polisanmälan, medverkar i 

polisutredningarna och när de söker skyddade boenden. Dessa sex aspekter är att de kan ha 

lämnat sin sociala trygghet,  brutit mot familjelojaliteten, skadat familjens heder, samt om de 

lämnat sina familjer, även tappat sitt sociala sammanhang, lämnat sina identiteter och 

kontexten för i vilka kvinnorna gjort sin polisanmälan. De sex aspekterna är viktiga för att 

socialtjänst och andra hjälpande instanser ska kunna stötta kvinnorna i de situationer som kan 

uppstå under polisutredning. Vidare konstateras det att polisen i cirka hälften av resultatet 

inte är den första instansen som kvinnorna vänder sig till. Det kan därför behövas stöd  och 

information av socialtjänst och andra hjälpande instanser för att kvinnorna ska ta  kontakt 

med polisen. En intressant observation som kan ses i resultat och som sedan resoneras kring i 

analysen, är att en del av kvinnorna väljer att låta polis i tjänst stå som anmälare till polisen 

och att detta kan medföra ett mindre tydligt angrepp mot familjen. Det blir därmed viktigt för 

socialtjänst och andra hjälpa instanser att informera kvinnorna om denna möjlighet vid 

polisanmälan. Vidare framkommer det att en del av kvinnorna slutar att medverka i 

polisutredningar av diverse anledningar som tidigare nämnts. Dessa anledningar är viktiga för 

socialtjänst och andra hjälpande instanser att vara medvetna om, så att de kan möta upp de 

behov av stöd som kvinnorna har. Särskilt bör socialtjänst i det fall en kvinna på grund av det 

hedersrelaterade våldet utvecklat en psykisk ohälsa ge insatser som ser bortom depression 

etc., genom att se till de individuella förlusterna och sociala kostnaderna som följer av våldet 
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och se till den kausala gången, medan de dokumenterar skyddsfaktorer som förser kvinnorna 

med en buffert mot skadeutgång (Mechanic, 2004). Det noteras även att det är viktigt att se 

att det bästa för kvinnorna är utifrån dem själva och att det ibland kan vara att avsluta inledd 

polisutredning. Analysen och resultatet visar vidare att polisen i vissa fall inte kan skydda 

kvinnorna. Dessa situationer uppstår i de fall när gärningspersonerna lämnat Sverige men 

fortsätter att utgöra ett hot mot kvinnorna och att det är ett kollektiv som står bakom brotten 

mot kvinnorna. Socialtjänst och andra hjälpande instanser  måste därmed vara beredda på att 

stötta kvinnorna som har hot emot sig, av i vissa fall bestående slag. Det framkommer också 

att en del av kvinnornas familjer förblir tysta eller motarbetar kvinnorna i polisutredningarna. 

Det är utifrån detta viktigt för socialtjänst och andra hjälpande instanser att ha kunskap om 

detta, då de kan vara ett betydande stöd för dessa kvinnor. Slutligen visas att kvinnornas 

primära anledningar till att polisanmäla är för att de är rädda, vill få skydd och hjälp med sina 

situationer. En kvinna angav också att hon inte gjort polisanmälan för att hon ville straffa sin 

familj. Detta perspektiv  är viktigt att beakta av socialtjänstens och andra hjälpande instanser,  

då kvinnornas behov och egna viljor om att delta i polisutredningar måste komma i första 

hand. 

     Svagheter i empirin i denna uppsats är att det har utgåtts från att det de brott som 

kvinnorna sagts sig blivit utsatta för är sanna. Det är viktigt att föra fram att 

gärningspersonerna i 12 av de 13 polisutredningarna inte är dömda enligt svensk lag. Detta är 

något som man i allmänhet ska ha i åtanke då man granskar polisutredningar, där 

gärningspersonerna i lagens mening inte blivit dömda. Vidare är det viktigt att påpeka att 

polisutredningarna inte innehåller en komplett sanning om kvinnorna. Det kan finnas viktiga 

aspekter som inte antecknats av polisutredarna i polisutredningarna. Polisutredarna är de som 

skrivit polisutredningarna vilket gör polisutredningarna till en andrahandskälla. Detta medför 

att tolkningar som gjorts i denna uppsats, är tolkningar av polisutredarnas uppfattningar och 

inte kvinnornas direkta uttalanden. Slutligen har som tidigare nämnts polisutredningarna 

tolkats och skrivits ner i denna uppsats och det är fullt möjligt att missuppfattningar kan ha 

skett och att den subjektiva förförståelsen kan ha färgat de tolkningar som gjorts. 

     Efter att man studerat detta område, uppfattar man att verktyg i polisens, socialtjänstens, 

samt andra aktörers arbete med kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld, behöver 

kompletteras och förbättras. 

     Utifrån denna uppsats skulle det vara önskvärt om framtida forskning kan bidra till just 

sådana kompletteringar och förbättringar. Framförallt skulle det vara av intresse att arbeta 

fram specifika stödåtgärder som socialtjänst och andra hjälpande instanser kan använda när 

de ska stötta och hjälpa hedersvåldsutsatta kvinnor, i de olika situationer som kan uppstå 

under polisutredning.  
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Bilaga 1 

 

 

Empiri - 13 polisutredningar 

 

 

Nedan redovisas 13 sammanfattade polisutredningar om kvinnor i åldrarna 10-40 år som 

utsatts för hedersrelaterat våld. Polisutredningarna som är utförda under år 2012-2014 är 

hämtade från fem olika städer i Sverige. Dessa utredningar är märkta med patriarkmarkering, 

vilket förklarats tidigare i uppsatsen under rubriken definitioner. Polisutredningarna är 

utskrivna på detta sätt för att ge en klarare bild av varje enskild polisutredning och är 

bakgrunden till resultatet och analysen i uppsatsen. 

 

Polisutredning 1 

I denna polisutredning blev två systrar utsatta för hedersrelaterat våld i form av olaga hot. 

Olaga hoten bestod av hot via telefonsamtal om att kvinnorna skulle dödas och skadas. Vid 

hottillfällena var kvinnorna ensamma, så inga vittnen fanns. Kvinnorna gjorde tillsammans 

anmälan till polisen, via ett besök på polisstationen samma dag som det senaste 

brottstillfället. De anmälde till polisen för att de var rädda och ville få hjälp med att få 

skyddade identiteter och flytt till en annan ort i Sverige. Gärningspersonen i polisutredningen 

var den äldre systerns make och brottstiden var cirka en halv månad. Systerns äldre make 

hade rest till deras ursprungsland och var inte i Sverige under polisutredningen. Polisen tog 

kontakt med personsäkerhetsgruppen som utförde en riskbedömning som gav 

polisutredningen en patriarkmarkering. Inga förhör hölls i polisutredningen. Polisens 

ansvarige utredare var med de båda kvinnornas medgivande i kontakt med socialtjänsten 

dagen efter anmälan och detta var den första kontakten med socialtjänsten för att diskutera 

kvinnornas situation. Detta var samma dag som polisutredningen lades ner. Polisutredningen 

varade i cirka en och en halv månad och blev sedan nedlagd. Motiveringen till nedläggningen 

var att gärningspersonen lämnat Sverige av egna skäl och att landet denne befann sig i, inte 

hade utlämningsavtal med Sverige, varför förutsättning för lagföringen saknades. 

 

Polisutredning 2 

Denna polisutredning gällde en kvinna som blev utsatt för hedersrelaterat våld genom olaga 

hot och misshandel. Det olaga hotet bestod av hot om att kvinnan skulle bli skadad, om hon 

inte återgick till familjens regler och misshandeln bestod av slag mot kvinnans kropp. Alla 

brottshandlingar mot kvinnan skedde med kvinnans mamma och tre av kvinnans bröder  

närvarande, eller med några eller någon av dem närvarande. I de fall där inte alla 

gärningspersoner var närvarande informerades de övriga gärningspersonerna efteråt, av de 

gärningspersoner eller den gärningsperson som utfört brottshandlingen. Kvinnan kom 

tillsammans med en vän till polisstationen och gjorde polisanmälan dagen efter det senaste 

brottstillfället. Hon berättade att hon inte gjorde polisanmälan för att hon ville att 

gärningspersonerna skulle straffas, utan för att hon var rädd för sin familj och behövde hjälp 

att komma bort från dem. Den ansvarige utredaren tog den första kontakten med 

socialtjänsten. Socialtjänsten närvarade vid förhören med kvinnan. Polisen och socialtjänsten 

bedömde att kvinnan behövde flyttas till skyddat boende på annan ort. Gärningspersonerna i 

dessa brott var tre av kvinnans bröder och kvinnans mamma. Brottstiden var cirka fem år och 

en månad. Personsäkerhetsgruppen gjorde en riskbedömning och brotten mot kvinnan 

markerades som patriark. Kvinnan kontaktades vidare av ansvarig polisutredare för att höra 

hur det var med henne och om denne fick ta kontakt med kvinnans kurator, skolsköterska och 
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lärare, vilket kvinnan beviljade. Två förhör hölls med kvinnan som målsägare. Alla förhören 

med kvinnan som var underårig, gjordes utan mammans/vårdnadshavares vetskap. Vidare 

hölls två förhör med kvinnans vän 1 som vittne, ett förhör med kvinnans vän 2 som vittne, ett 

förhör med kvinnans vän 3 som vittne, ett förhör med kvinnans kurator, ett förhör med 

kvinnans skolsköterska, ett förhör med kvinnans lärare, ett förhör med kvinnans bror 1 som 

misstänkt, ett förhör med kvinnans bror 2 som misstänkt, ett förhör med kvinnans bror 3 som 

misstänkt, ett förhör med kvinnans bror 4 som vittne, och två förhör med kvinnans mamma 

som misstänkt. Kvinnans bror 4 hade under polisutredningens gång flyttat hemifrån och hade 

varken före flytt, eller efter flytt varit närvarande vid brotten mot kvinnan. De misstänkta blev 

hämtade med tvångsmedel till det första förhöret, för att förhindra att de skulle kunna prata 

ihop sig om deras brott mot kvinnan. Under polisutredningens gång var den ansvarige 

polisutredaren i kontakt med socialtjänsten åtta gånger för att samla in information till 

polisutredningen och samtala om kvinnans välmående. I övrigt hade den ansvarige utredaren 

samlat in bilder på kvinnans skador  av misshandeln som tagits av vän 1 och 2, inhämtat 

journalanteckningar från skolsköterskan, samt kvinnans sms-trafik med gärningspersonerna. 

Polisutredningen pågick i cirka fyra månader och gick sedan vidare till åklagare. Mamman 

och de tre bröderna som medverkat i brotten, blev i domstol dömda till samhällstjänst för sina 

brott gentemot kvinnan. 

 

Polisutredning 3 

I denna polisutredning blev en kvinna blivit utsatt för hedersrelaterat våld i form av 

misshandel. Misshandeln bestod av luggning, slag och sparkar. Kvinnan blev även tillsagd av 

sin mamma att hon skulle giftas bort. Anmälan inkom till polisen via en anmälan från 

socialtjänsten dagen efter brottstillfället. Anledningen till att kvinnan ville polisanmäla 

brotten var att hon kände sig rädd och ville få hjälp med sin situation. Gärningspersonen i 

denna polisutredning var mamman till kvinnan och brottstiden var cirka en dag. 

Personsäkerhetsgruppen utförde en riskbedömning och bedömde brottet som patriark. Polisen 

informerade socialtjänsten om sin riskbedömning. Det hölls ett videoförhör med kvinnan som 

målsägare på ett stödcentrum. Vidare hölls ett förhör med kvinnans lärare som vittne, ett 

förhör med kvinnans pappa som vittne och ett förhör med kvinnans morbror som vittne. 

Ansvarig utredare blev nekad av fadern att förhöra ett minderårigt syskon till kvinnan som 

vittne och en vän till kvinnan vägrade förhöras som vittne av polisen på grund av religiösa 

skäl. Under polisutredningens gång  kontaktade den ansvarige utredaren socialtjänsten två 

gånger för att berätta hur polisutredningen gick, samt för att utbyta information och höra om 

kvinnan skulle flyttas till annan ort. Gärningspersonen blev aldrig förhörd med anledning av 

att polisutredningen blev nedlagd på grund av bevisproblem. Bevisproblemet i denna 

polisutredning var att det av materialet inte gick att bevisa att gärningspersonen gjort sig 

skyldig till brott och att ytterligare polisutredning inte antogs skulle kunna förändra 

bevisläget. Det blev i slutändan ord mot ord om vad som hänt. De som eventuellt hade kunnat 

se något var släkt som inte är skyldiga att vittna och de som blev förhörda valde att inte säga 

speciellt mycket, eller inget alls. Utöver detta fanns inga foton på eventuella skador och inga 

journalanteckningar från sjukhuset. Polisutredningen varade i cirka sju månader. 

 

Polisutredning 4 

Denna polisutredning gällde en kvinna som blev utsatt för hedersrelaterat våld genom olaga 

hot och misshandel. Det olaga hotet skedde via telefonsamtal genom att kvinnan hotades med 

döden. Misshandeln specificerades inte i polisutredningen. Anmälan inkom till polisen via 

anmälan från socialtjänsten cirka fyra dagar efter brottstillfället. Brottstiden var cirka en dag. 

Anledning till polisanmälan framkom inte. Kvinnan vände sig till socialtjänsten innan polisen 

kontaktades. Gärningspersonen var en äldre bror till kvinnan. Personsäkerhetsgruppen gjorde 
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en riskbedömning som bedömde polisutredningen som patriark. Inga förhör gjordes i 

polisutredningen. Kvinnan blev kallad till förhör men orkade då inte psykiskt medverka. 

Ansvarig utredare  införskaffade socialtjänstens journalanteckningar som underlag till 

polisutredningen. Kvinnan blev flyttad till skyddat boende på annan ort till värdfamilj. 

Kvinnan angav senare att hon inte längre ville medverka i polisutredningen. Polisutredningen 

lades ner på grund av bevisproblem samma dag som kvinnan angav att hon inte längre ville 

medverka. Motiveringen till att polisutredningen lades ner var på grund av bevisproblem 

genom  att utredningsmaterialet inte var tillräckligt för att bevisa att gärningspersonen gjort 

sig skyldig till brott och att ytterligare utredning inte antogs kunna förändra bevisläget. I 

slutändan blev det ord mot ord om vad som hänt. Kvinnan ville själv inte längre medverka, 

vilket gjorde att det enda bevis som fanns i utredningen var socialtjänstens 

journalanteckningar. Polisutredningen varade i cirka en halv månad. 

 

Polisutredning 5 

I denna polisutredning hade en kvinna blivit utsatt för hedersrelaterat våld via brottstypen 

olaga hot. Det olaga hotet skedde genom att gärningspersonen sade till kvinnan att han skulle 

skada och döda henne. Polisanmälan gjordes av kvinnan i samband med att polisen anlände 

till parets hemadress på larm. Kvinnan gjorde polisanmälan för att hon var rädd och ville ha 

hjälp med sin situation. Gärningspersonen i detta brott var kvinnans make och brottstiden var 

cirka två dagar. Personsäkerhetsgruppen genomförde en riskbedömning som gav 

polisutredningen en patriarkmarkering. Kvinnan fick larmtelefon från 

personsäkerhetsgruppen. Den ansvarige utredaren införskaffade foto på den sms-trafik som 

skett mellan kvinnan och hennes make. Vidare hölls det två förhör med kvinnan som 

målsägare, ett förhör med kvinnans make som misstänkt, två förhör med bekant 1 till familjen 

som vittne, ett förhör med bekant 2 till familjen som vittne, ett förhör med bekant 3 till 

familjen som vittne  och ett förhör med bekant 4 till familjen som vittne. Kvinnan tog i sitt 

andra förhör tillbaka allt hon sagt i det första förhöret. Under utredningen framkom att 

kvinnan inte ville flytta ifrån maken eller fortsätta medverka i polisutredningen. 

Polisutredningen pågick i cirka en halv månad och blev nedlagd på grund av bevisproblem. 

Bevisproblemet i denna polisutredning var att materialet i utredningen inte var tillräckligt för 

att bevisa att gärningspersonen gjort sig skyldig till brott och att ytterligare utredning inte 

antogs skulle kunna förändra bevisläget. Det blev i slutändan ord mot ord om vad som hänt. 

Kvinnan tog tillbaka allt hon tidigare sagt i polisutredningen och det fanns varken teknisk 

bevisning eller vittnen att stötta polisutredningen på. 

 

Polisutredning 6 

Denna polisutredning gällde en kvinna som blev utsatt för hedersrelaterat våld genom olaga 

hot. Det olaga hotet sades av sambon/gärningspersonen som sade att kvinnan skulle dödas. 

Polisanmälan gjordes av kvinnan via samtal till polisens kontaktcenter samma dag som 

senaste brottstillfälle. Kvinnan anmälde till polisen för att hon ville få hjälp med sin situation, 

men hon ville inte flytta ifrån sin sambo. Brottstiden var cirka 20 dagar. Kvinnan hade innan 

polisanmälan själv uppsökt socialtjänst och även önskat att få kontakt med 

personsäkerhetsgruppen hos polisen, för att de skulle genomföra en riskbedömning. 

Personsäkerhetsgruppen genomförde en riskbedömning och bedömde polisutredningen som 

patriark. Det hölls ett förhör med kvinnan som målsägare, ett förhör med kvinnans mamma 

som vittne och ett förhör med kvinnans sambo som misstänkt. Polisutredningen blev nedlagd 

efter cirka en och en halv månad på grund av bevisproblem. Bevisproblemet i denna 

utredning var att det av materialet inte gick att bevisa att gärningspersonen gjort sig skyldig 

till brott och att ytterligare polisutredning inte antogs skulle kunna förändra bevisläget. Det 

blev i slutändan ord mot ord om vad som hänt. 
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Polisutredning 7 

Denna polisutredning gällde en kvinna som blev utsatt för hedersrelaterat våld i form av 

olaga hot och misshandel av sin make/gärningspersonen. Det olaga hotet skedde via sms som 

innehöll text om att kvinnan skulle skadas för att hon var en hora. Misshandeln skedde via 

slag mot kvinnans kropp. Polisanmälan gjordes av kvinnan när polisen larmades ut till parets 

hem. Polisanmälan gjordes av kvinnan för att få skydd och hjälp då hon själv inte ansåg sig 

kunna bo kvar med maken. Både kvinnans familj och makens familj stöttade makens 

handlingar mot kvinnan. När polisen kom till kvinnans hem på larmet skickades hon från sitt 

hem till sjukhus på grund av skador. Brottstiden var cirka en dag. Personsäkerhetsgruppen 

genomförde en riskbedömning och gav polisutredning en patriarkmarkering. Kvinnan sökte 

efter anmälan till polisen kontakt med socialtjänsten. Ansvarig utredare införskaffade pm 

över skador som polis vid anmälan gjort, fotodokumentation på skador dokumenterade av 

sjukvårdspersonal och foto över sms-trafik mellan kvinnan och hennes make. Vidare hölls det 

ett förhör med kvinnan som målsägare och ett förhör med kvinnans make som den 

misstänkte. Kvinnan skickades till skyddat boende på annan ort. Polisutredningen varade i 

cirka en och en halv månad och blev nedlagd på grund av bevisproblem. Bevisproblemet 

motiverades med att materialet i denna utredning inte kunde bevisa att gärningspersonen gjort 

sig skyldig till brott och att ytterligare utredning inte antogs skulle kunna förändra bevisläget. 

Det blev i slutändan ord mot ord om vad som hänt. Det fanns vidare ingen teknisk bevisning 

som styrkte kvinnans skador eftersom bilderna som togs av polis och sjukvården inte fångade 

upp kvinnans skador på ett synligt sätt. Det fanns heller inga vittnen att stötta 

polisutredningen på. 

 

Polisutredning 8 

Denna polisutredning gällde en kvinna som utsatts för hedersvåld via brottstypen olaga hot av 

sin sambo/gärningspersonen. Det olaga hotet framfördes via telefonsamtal och bestod av hot 

om att kvinnan skulle dödas. Kvinnan gjorde polisanmälan via ett besök på polisstationen 

tillsammans med en vän samma dag som det senaste brottstillfället inträffat. Kvinnan gjorde 

anmälan till polisen för att få skydd och hjälp genom flytt till annat boende. Brottstiden var 

cirka en månad. Kvinnans sambo hade under polisutredningen åkt till deras ursprungsland av 

egna skäl. Kvinnan hade innan polisanmälan etablerat kontakt med socialtjänsten. 

Personsäkerhetsgruppen gjorde en riskbedömning som bedömde polisutredningen som 

patriark. Det hölls två förhör med kvinnan som målsägare och ett förhör med kvinnans vän 

som vittne. Inga förhör hölls med gärningspersonen då denne lämnat Sverige. 

Polisutredningen pågick i cirka fem dagar och lades ner på grund av bevisproblem. 

Motiveringen till nedläggningen var att gärningspersonen lämnat Sverige av egna skäl och att 

landet denne befann sig i inte hade utlämningsavtal med Sverige varför förutsättning för 

lagföringen saknades. 

 

Polisutredning 9 

Denna polisutredning gällde en kvinna som utsatts för hedersrelaterat våld genom olaga hot 

av sin make/gärningspersonen. Det olaga hotet bestod av hot om att kvinnan skulle dödas och 

gjordes både direkt via personlig kontakt och via telefonsamtal. Kvinnan hade tidigare blivit 

misshandlad av maken då de besökt deras ursprungsland. Kvinnan gjorde ensam anmälan via 

besök på polisstationen cirka två dagar efter senaste brottstillfälle. Anmälan gjordes av 

kvinnan för att få hjälp med sin situation. Brottstiden var cirka fem månader. 

Personsäkerhetsgruppen gjorde en riskbedömning och bedömde polisutredningen som 

patriark. Det hölls ett förhör med kvinnan som målsägare. Inga förhör hölls med kvinnans 

make som misstänkt eftersom han under utredningstiden rest till deras ursprungsland och 
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lämnat Sverige av egna skäl. Makens släkt i Sverige stödde hans ageranden mot kvinnan. 

Polisutredningen lades ner efter cirka fem dagar på grund av bevisproblem. Motivering till 

nedläggningen var att gärningspersonen lämnat Sverige av egna skäl och landet denne befann 

sig i inte hade utlämningsavtal med Sverige varför förutsättning för lagföringen saknades. 

 

Polisutredning 10 

Denna polisutredning gällde en kvinna som utsatts för hedersrelaterat brott i form av grov 

kvinnofridskränkning. Kvinnan blev utsatt för grov kvinnofridskränkning i form av hot om 

att skadas och misshandel. I detta inräknas också verbala kränkningar som sades av såväl 

maken som kvinnans pappa och andra familjemedlemmar. Det har även förekommit hot om 

att kvinnan skulle skickas tillbaka till deras ursprungsland. Anmälan gjordes ensam av 

kvinnan via ett besök på polisstationen samma dag som brottet skedde och  kvinnan valde att 

låta en polis i tjänst stå för anmälan. Kvinnan gjorde anmälan för att hon ville få hjälp och 

skydd. Gärningspersonerna var kvinnans make och pappa och brottstiden var cirka en dag. 

Övrig familj backade upp det hedersrelaterade våldet mot kvinnan. Pappan till kvinnan och 

pappans fru, som ej var kvinnans biologiska mamma, satt anhållna efter misshandeln för att 

förhindra att de skulle kunna prata ihop sig om brotten mot kvinnan. Polissäkerhetsgruppen 

genomförde en riskbedömning och gav polisutredningen en patriarkmärkning. Kvinnan 

flyttades till skyddat boende på annan ort. Ansvarig utredare höll två förhör med kvinnan som 

målsägare, två förhör med kvinnans pappa som misstänkt och två förhör med pappans fru 

som vittne. Den ansvarige utredaren införskaffade bilder på kvinnans skador från 

misshandeln. Bilderna visade inte mer än hud och var därför oanvändbara som bevismaterial. 

Polisutredningen varade i cirka tio dagar och lades ner på grund av bevisproblem. 

Bevisproblemet i denna polisutredning var, att det av materialet inte gick att bevisa att 

gärningspersonerna gjort sig skyldiga till brott och att ytterligare utredning inte antogs skulle 

kunna förändra  bevisläget. Det blev i slutändan ord mot ord om vad som hänt. De som 

eventuellt skulle kunna ha sett något var släkt som inte är skyldiga att vittna och de som blev 

förhörda valde att inte säga speciellt mycket, eller inget alls. Bilderna på kvinnans skador var 

inte av sådan kvalité att de styrkte kvinnans uppgifter i polisutredningen. 

 

Polisutredning 11 

Denna polisutredning gällde en kvinna som blivit utsatt för hedersrelaterat våld via 

brottstypen olaga hot. Det olaga hotet utfördes av kvinnans make/gärningspersonen via 

telefonsamtal från deras ursprungsland och bestod av hot om att kvinnan skulle dödas. 

Kvinnan besökte ensam polisstationen cirka 15 månader efter att det senaste brottstillfället 

inträffade och valde att låta en polis i tjänst stå för anmälan. Anledning till polisanmälan 

framkom inte. Brottstiden var cirka fem dagar. Personsäkerhetsgruppen utförde en 

riskbedömning och gav polisutredningen en patriarkmarkering. Ansvarig polisutredare höll 

ett förhör med kvinnan som målsägare. Inga förhör hölls med den misstänkte/maken eftersom 

denne inte befann sig i Sverige av egna skäl. Maken befann sig deras ursprungsland och hade 

ännu inte fått asyl i Sverige men kunde komma och hälsa på i Sverige eftersom han hade 

både fru och släkt i landet. Polisutredningen varade i cirka två dagar och lades ner på grund 

av bevisproblem. Bevisproblemet motiverades med att det utredningsmaterialet inte gick att 

bevisa att gärningspersonen gjort sig skyldig till brott och att ytterligare polisutredning inte 

antogs skulle kunna förändra bevisläget. Det blev i slutändan ord mot ord om vad som hänt. 

 

Polisutredning 12 

Denna polisutredning gällde en kvinna som utsatts för hedersrelaterat våld genom övergrepp i 

rättssak. Kvinnan hotades med att hon skulle bli våldtagen och tas tillbaka till deras 

ursprungsland och dödas där om hon inte tog tillbaka det hon sagt i en tidigare 
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polisutredning. Den tidigare polisutredningen gällde hedersrelaterat våld där kvinnan 

misshandlats av sin make och svärfar. Det förekom även hot om att hennes familj i deras 

ursprungsland skulle skadas om hon inte tog tillbaka det hon sagt i den tidigare 

polisutredningen. Kvinnan besökte ensam polisstationen och gjorde anmälan samma dag som 

brottet inträffade. Polisanmälan gjordes av kvinnan för att hon var rädd och behövde skydd 

för egen del. Kvinnan hade innan polisanmälan själv uppsökt kvinnojour och bodde där under 

polisutredningen, varför socialtjänsten inte blev engagerad i polisutredningen. 

Gärningspersonerna var kvinnans make och svärfar och brottstiden var cirka en dag. 

Personsäkerhetsgruppen gjorde en riskbedömning och bedömde polisutredningen som 

patriark. Ansvarig utredare höll två förhör med kvinnan som målsägare. Kvinnan ville senare 

i polisutredningen inte längre medverka och tog då i sitt andra förhör tillbaka sitt första 

vittnesmål i denna polisutredning och sitt vittnesmål i den tidigare polisutredningen, 

angående att  hon misshandlats. Inga övriga förhör hölls eftersom polisutredningen lades ner. 

Polisutredningen varade i cirka 13 dagar och lades ner på grund av bevisproblem. 

Bevisproblemet i denna polisutredning var att det av materialet inte gick att bevisa att 

gärningspersonerna gjort sig skyldiga till brott och att ytterligare utredning inte antogs skulle 

kunna förändra bevisläget. Det blev i slutändan ord mot ord om vad som hänt. Vidare tog 

kvinnan i sitt andra förhör tillbaka allt hon sagt i denna polisutredning och tidigare 

polisutredning, samt sade att hon ljugit i det första förhöret i denna utredning. 

 

Polisutredning 13 

Denna polisutredning gällde en kvinna som blivit utsatt för hedersrelaterat våld i form av 

olaga hot, misshandel och våldtäkt. Det olaga hotet bestod av att kvinnan skulle dödas, 

misshandeln innefattade slag mot kvinnan och våldtäkten innehöll att kvinnan tvingades 

utföra sexuella handlingar mot sin vilja. Kvinnan gjorde ensam besök på polisstationen och 

anmälde brotten cirka sju år efter att det senaste brottstillfället. Kvinnan ville göra 

polisanmälan för att hon fått nya hot via telefon från maken/gärningspersonen, om att hon 

skulle dödas och för att makens utvisningstid från Sverige höll på att löpa ut.  Hon ville få 

hjälp med skydd, vilket hon fått i tidigare polisanmälningar. Kvinnans personuppgifter var 

sedan tidigare skyddade via skatteverket. Brotten olaga hot och misshandel hade 

preskriberats, eftersom de hände för så många år sedan. Polisutredningen gällande våldtäkt 

gjordes. Brottstiden var cirka två år. Personsäkerhetsgruppen genomförde en riskbedömning 

och gav polisutredningen en patriarkmarkering. Ansvarig utredare höll två förhör med 

kvinnan som målsägare. Inga förhör hölls med kvinnans make som misstänkt, då han befann 

sig i deras ursprungsland på grund av utvisning av okänd orsak. Kvinnan hade innan 

polisanmälan sökt sig till en kvinnojour och bodde där under utredningstiden. 

Polisutredningen lades ned efter cirka fyra månader på grund av bevisproblem. 

Bevisproblemet motiverades med att materialet i polisutredningen inte var tillräckligt för att 

bevisa att gärningspersonen gjort sig skyldig till brott och att ytterligare utredning inte antogs 

skulle kunna förändra bevisläget. Det blev i slutändan ord mot ord om vad som hänt. Det 

fanns vidare ingen teknisk bevisning, vittnen eller annat som kunde styrka brottet. 
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Bilaga 2 

 

Kategorier och koder av empirin 

 
 

 

Nedan är det överskrifterna som är den kvalitativa innehållsanalysens kategorier och koderna 

är ordnade under deras respektive kategori. 

 
 

Hotbilden och utsattheten för kvinnorna som utsatts för hedersrelaterat våld 

Hedersrelaterat våld, olaga hot, misshandel, våldtäkt, grov kvinnofridskränkning, övergrepp i 

rättssak, dödshot, hot om skada, hot om våldtäkt, verbalt, via telefon, ursprungsland, hora, 

sms, luggningar, slag, sparkar, giftas bort, verbala kränkningar, hot ursprungsland, kollektivt 

utfört, familj, familj vs kvinnan, make, sambo, pappa, svärfar, mamma, syskon, nekar, 

tystnad, lite.   

 

 

Kvinnornas process i polisutredningarna 

Polisanmälan, gärningspersoner, rädda, skydd, hjälp, situation, ej straffa, ifrån familj, flytta, 

skyddat boende, annan ort, hot, första instans, socialtjänst, kvinnojour, polis, självanmälan, 

anmälan av polis, förhör, orkade inte, avhopp, bo kvar, psykiskt dåligt, hot, rädsla för sig, 

rädsla för andra, boende annan ort, värdfamilj, kvinnojoursboende. 

 

 

Polisutredningarnas process med perspektiv på det hedersrelaterade våldets 

problematik för polisutredningen och hur detta kan påverka kvinnorna 

Rättegång, nedlagd, gärningsperson lämnat landet, bevisproblem, ord vs ord, släkt lite, släkt 

tyst, inga foton, inga sjukhusjournaler, socialtjänst journalanteckningar, ta tillbaka, ingen 

teknisk bevisning, bilder dåliga, ljugit, inga vittnen. 


