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Abstract  

 

The aim of this study is to examine individuals talk about their experience of being 

exposed to hate crimes, how their exposure has influenced their everyday lives, how the 

individuals experience the police interaction, what affects the choice to report or not, 

but also to see if there is any difference between the exposure for females and males. 

The main results that individuals feel because of the exposure, are a great concern and a 

limitation on everyday life. Individuals experience a positive first impression of the 

police, which turns to negativity when the investigation is not completed. This is often 

given as reason not to file a report. A view also develops that shows that females are 

both more concerned and exposed. One of the most important conclusions are that 

social constructs in society have an impact on how the surrounding society, and the 

victim in person view their exposure.   
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Sammanfattning 

 

Syftet är att studera individers berättelser om sina upplevelser av att utsättas för 

hatbrott. Hur utsattheten påverkat individer i deras vardag, hur individerna upplever 

bemötandet av polisen, vad som har betydelse för om man väljer att inte anmäla en 

händelse men också om man upplever skillnader mellan kvinnor och mäns utsatthet. 

Huvudresultaten visar att individer till följd av utsattheten känner en stark oro samt 

begränsning i vardagen. Individer upplever ofta första intrycket med polisen positivt 

vilket förändras till negativt då utredningen inte fullföljs. Detta anges ofta som 

förklaring till varför man inte anmäler. Framkommer gör också uppfattningen om att 

kvinnor både är mer rädda och utsatta. En av de viktigaste slutsatser som gjorts är att 

sociala konstruktioner i samhället har betydelse för hur omgivningen och offret själv ser 

på sin utsatthet.   
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FÖRORD 

 

Inledande i detta examensarbete vill vi tacka alla de personer som har bidragit med 

ovärderlig information och egna erfarenheter. Tanken var tidigt att skapa oss en 

omfattande kunskap om ämnet hatbrott varvid vi vill tacka de nyckelpersoner 

verksamma inom polisen, brottsofferjouren och olika trossamfund som bidragit med 

lärorik kunskap. Vidare vill vi särskilt tacka de intervjudeltagare som delat med sig av 

sina egna erfarenheter av att bli utsatt för hatbrott. Utan er hade genomförandet av 

denna studie inte varit möjlig. Vi vill också tacka Lise-Lotte Ström, Polischef för 

Gävleborg som hjälpt oss att komma i kontakt med Solveig Kållberg Lempke. Inte 

mindre vill vi tacka Solveig Lempke, kommissarie vid polismyndigheten i Gävle för 

hennes stöd och engagemang i samband med vårt examensarbete. Slutligen vill vi också 

tacka vår handledare My Lilja vid Högskolan i Gävle för hennes råd och vägledning 

genom examensarbetet.  

 

Genomgående har vi Emma Torgalsböen och Linda Rääf tillsammans utformat och 

genomfört allt ifrån intervjuer, analyser, till författandet av examensarbetet. I våra 

avslutande ord vill vi understryka att förberedelserna, transkriberingen, analysen, 

författandet och mötena med intervjudeltagarna har varit en lärorik och spännande resa.  

 

Gävle, Maj 2016 

 

Vi hoppas att ni finner läsningen intressant!  

 

 

Emma Torgalsböen & Linda Rääf 
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Inledning   
 

Det florerar dagligen fördomar i vårt samhälle mot det som anses främmande 

(Bergström i Knuosson, 2007, s.5), där det inte är ovanligt att individer utvecklar 

fördomar mot de som inte ses som vi, utan dom. Detta då personer inte sällan skapar sig 

uppfattningen om att allt som är främmande också är av ondo (Lodenius, 2004, s.159). 

Dessa fördomar kan ibland utvecklas till en fientlighet så stark att det resulterar i såväl 

våld som hot om våld (Bergström i Knuosson, 2007, s.5). Det är denna fientlighet som 

kan ge upphov till hatbrott vilket kommer att studeras i denna kvalitativa studie där 

fokus riktas mot offrens berättelser av sina egna upplevelser. Det som därför gör studien 

betydelsefull är att den kommer att skildra de samhälleliga konstruktioner av brott och 

dess offer som ofta blir till följd av dessa fördomar. Detta är inte mindre viktigt 

eftersom att dessa konstruktioner och fördomar har visat sig kunna resultera i verkliga 

konsekvenser för enskilda individer (Jönson, 2012, s.118) där hatbrott är en utav dessa.  

 

Hatbrott är ett brott med ett stort mörkertal, där det endast är ett fåtal anmälningar som 

görs i relation till hur många som egentligen utsätts. Samtidigt som att uppklaringen av 

hatbrotten är låg i förhållande till antalet hatbrott som faktiskt anmäls (BRÅ 2016). Det 

är med vetskap om detta som det är av relevans att skapa en förståelse för individers 

upplevelser av att utsättas för hatbrott. Men också om vad som kan ha betydelse för om 

en individ väljer att anmäla handlingen till polisen eller inte. Vi tror att en bättre 

förståelse för individers upplevelser av att utsättas för hatbrott kan utöka den kunskap 

som finns inom viktimologisk forskning gällande hatbrottsoffer. Det är inte mindre av 

den anledningen att brottsoffret ofta fått stå i skymundan för gärningspersonen som det 

finns en betydelse av att vidga brottsofferperspektivet inom hatbrottsforskningen. 

Därför kan det också anses viktigt att i högre utsträckning prioritera brottsoffret istället 

för att som Tham (2007, s.36) skriver, endast fokusera på att stjälpa gärningspersonen.  

 

Betydelsen av att utöka kunskapen om hatbrott och dess offer framkommer även i annan 

forskning, däribland av Knuosson (2007, s.8) som visat att det finns kunskapsluckor 

kring dessa brott. Något som observerats är att rättsväsendets aktörer, i huvudsak 

åklagare och polis, genom åren fått i uppdrag att få fler att anmäla sin utsatthet men inte 

mindre att offer för hatbrott måste få ett bättre bemötande (Granström, 2012, s.298). 

Dessutom har rikspolisstyrelsen fått påtryckningar från regeringen gällande behovet av 



8 

 

att utöka den kunskap som finns om hatbrott för att utveckla och effektivisera arbetet 

samt hanteringen av dessa brott (Näfver, 2015). Även åklagarmyndigheten har riktat 

återkommande kritik gentemot polisens hantering av hatbrott där man inte sällan visat 

upp en mindre smickrande bild över bland annat bristande resultat i samband med 

anmälningar (Åklagarmyndigheten, 2005, s.3). Åklagarmyndigheten (2015) vill att 

polisen ökar ambitionsnivån när det gäller att utreda och lagföra hatbrotten. Ett 

nyckelelement som ofta florerar i diskussionen om att förbättra polisens sätt att arbeta 

med hatbrott är en ökad kunskap. Där det är polisen själva som presenterat “åtgärder för 

att stärka kunskapen om hatbrott inom polisen” (Brax & Tiby, 2015) som en 

ofrånkomlig komponent till ett lyckat arbete. Vilket därigenom styrker relevansen av att 

få kunskap om hur brottsoffren själva upplever kontakten med polisen vilket vi också 

har för avsikt att undersöka i detta examensarbete. Sammantaget är det betydelsefullt att 

förbättra kunskapen om individers upplevelser av sin utsatthet för att man på ett bättre 

sätt ska kunna ge stöd till individer utsatta för hatbrott. Förhoppningen är därigenom att 

detta även kan resultera i att fler individer väljer att dela med sig av sin utsatthet och att 

mörkertalet därigenom blir mindre. Vår uppfattning är att betydelsen av att studera 

hatbrott är stor, inte minst för att dessa brott innebär en särskild kränkning för den 

drabbade personen. Men även för att handlingen kan ses som ett resultat av bristande 

respekt för de mänskliga rättigheterna och därigenom även människors lika värde. 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med detta examensarbete är att studera olika individers egna berättelser av att bli 

utsatta för hatbrott.  

 

 Hur berättar individer om hur det känns att bli utsatt för hatbrott? 

 Hur upplever individer att deras utsatthet har påverkat dem i deras vardag? 

 Vilka uppfattningar har enskilda individer gällande polisens bemötande vid en 

anmälan av hatbrott?  

 Vad anser olika individer har betydelse för om man väljer att anmäla eller inte 

anmäla ett brott med hatmotiv?  

 Vilka uppfattningar finns det gällande skillnader mellan kvinnor och mäns 

utsatthet?  
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Förklaring av begrepp 

 

Diskussionen gällande hur man ska och bör definiera hatbrott har varit och är 

fortfarande en debatterad fråga (Brå, 2016; Wickes m.fl. s.240;251). Definitionen som 

kommer att användas i detta examensarbete är polisens (2016):  

 

“Hatbrott avser brotten hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Det kan även vara 

andra brott där ett motiv för brottet har varit att kränka en person, en folkgrupp eller en 

annan sådan grupp av personer på grund av: ras, hudfärg, nationellt eller etniskt 

ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet”. 

 

I polisens (2016) definition framgår det att den utsatta inte behöver ha egenskapen som 

är motivet för hatbrottet, utan det räcker om gärningspersonen uppfattar, tror eller anser 

att personen har det. I samband med definitionen av begreppet hatbrott är det av 

relevans att uppmärksamma att det juridiska begreppet hatbrott inte förekommer i 

lagstiftningen, utan istället används straffskärpningsbestämmelsen. Denna innebär enligt 

brottsbalkens 29 kap. 2 § 7. att den som begår ett brott mot någon annan med motivet att 

kränka på grund av ras, hudfärg, etnicitet, nationalitet, religion eller sexuell läggning, 

kan få ett strängare straff än den som begår samma handling utan ett sådant motiv (Brb, 

2013, s. 1171).  

 

Disposition  

 

I studiens första kapitel finns en inledning som introducerar ämnesområdet, hatbrott. 

Därefter presenteras uppsatsens syfte och frågeställningar. Kapitlet innehåller också en 

argumentation gällande varför hatbrott är relevant att studera ur ett 

brottsofferperspektiv. I kapitel två presenteras tidigare forskning samt en avgränsning 

gällande hur relevanta artiklar och rapporter valts ut utifrån studiens frågeställningar. 

Det tredje kapitlet lägger en teoretisk utgångspunkt för studien och redogör för vilka 

teorier som används för att förklara studiens resultat. Studiens fjärde kapitel är ett 

metodkapitel där vi redogör för val av metod, tillvägagångssätt, reliabilitet, validitet, 

generaliserbarhet och etiska överväganden. Därefter följer det femte kapitlet som 

redovisar studiens resultat vilka är relaterade till den teoretiska utgångspunkterna och 

den tidigare forskningen. I det sjätte kapitlet synliggörs en diskussion om metodens 
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begränsningar, sammanfattning av studiens syfte och resultat samt en avslutande 

diskussion om det som visat sig utifrån analysen samt förslag till framtida forskning. 

Vidare presenteras en litteraturförteckning och därefter följer studiens bilagor.  

 

 

Tidigare forskning  
 

Avgränsning 
 

Med syfte att få fram ämnesrelevant och internationellt publicerad forskning har vi gått 

via Högskolan i Gävles bibliotek och därigenom gjort en systematisk litteratursökning i 

databasen Discovery. Eftersom att vi ville få tillgång till ett så brett utbud av 

forskningsrapporter som möjligt valde vi därför att söka via Discovery som är en 

söktjänst som söker i en stor del av högskolebibliotekets elektroniska resurser. I 

Discovery valde vi att leta efter publicerad forskning då denna är granskad av 

sakkunniga forskare, det vill säga peer reviewed (referensgranskade). I sökningen 

använde vi oss av olika sökord; Hate crime, experience of hate crime, policing and hate 

crime, reporting of hate crime, victims experience of hate crime och victimisation. 

Antalet träffar för de olika sökorden var väldigt varierande där “Hate crime” påvisade 6 

175 träffar, “experience of hate crime” 565, “policing and hate crime” 195, “victims 

experience of hate crime” 218 och “victimisation” 80 131 stycken. Eftersom att antalet 

artiklar var många var vi var tvungna att göra ytterligare avgränsningar. I samband med 

avgränsningen valde vi att utesluta all forskning som var äldre än från år 2002 då vi 

ville ha en så aktuell forskning som möjligt. Detta för att vi tänkte att vi kunde få ett 

bättre underlag om vi hade kunskap om hur det sett ut de närmsta åren. Eftersom att vår 

studie enbart omfattar vuxna intervjupersoner gjorde vi avgränsningen att inte titta 

närmare på de studier som gjorts med ungdomar. Vi valde även bort de artiklar som 

endast riktar sig mot hur hatbrott ska bekämpas politiskt, polisiärt och inom 

rättsväsendet eftersom vår studie inte berör åtgärder utan utgår från offrens egna 

upplevelser.  

 

Utöver att vi använt oss av Discovery som söktjänst har vi också sökt relevanta 

rapporter från Brottsförebyggande rådets (Brå) hemsida gällande hatbrott och dess 

statistik. Polisens hemsida har också varit en källa varifrån vi hämtat definitionen av 
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hatbrott. Vi har också använt oss av en relevant rapport som åklagarmyndigheten 

författat gällande bristerna kring polisens sätt att hantera hatbrott som vi funnit på 

åklagarmyndighetens offentliga hemsida.  

 

Introduktion till tidigare forskning 
 

 

Ur en historisk synvinkel har hatbrott länge varit ett ouppmärksammat och nästintill 

bortglömt forskningsämne (Knuosson, 2007, s.8). Där Knuosson (2007, s.8) i sin 

rapport skrev att det förhållandevis är ytterst få som har ägnat sin forskning åt hatbrott i 

Sverige trots att efterfrågan funnits. Brottsoffrets rättsliga ställning började först 

debatteras på 1980-talet och därefter har också frågor uppmärksammats rörande hur 

man kan bli bättre på att bemöta brottsoffer (Granström, 2012, s.297). Det var i mitten 

av 1980-talet som det kunde skönjas en tydlig ökning av brott med hatmotiv inte minst i 

samband med de främlingsfientliga och rasistiska inslagen som då hade stor utbredning 

i Sverige (Djärv, Forselius och Fenzel, 2014, s.11). Detta bidrog till att rättsväsendet 

under 1990-talet gick ut med att främlingsfientliga brott skulle få en högre prioritet. 

Följaktligen grundade detta den straffskärpningsregel som idag finns gällande brott där 

motivet är att kränka en person eller grupp till följd av dess egenskaper, exempelvis 

etniskt ursprung eller sexuell läggning. Denna straffskärpningsregel trädde i kraft år 

1994 (Tiby, 2004, s.191) och var början till att inte bara rättsväsendet tog hatbrotten på 

allvar utan att detta likväl gjorde att hatbrotten och dess offer uppmärksammades av 

såväl media som samhället i stort (Djärv, Forselius & Fenzel, 2014, s.11). 

 

Känslan av att utsättas för hatbrott och hur det påverkar vardagen 

 

Hatbrott kan gestaltas på olika sätt vilket många gånger påverkar säkerheten och 

välmående för utsatta befolkningsgrupper skriver Willis (2008, s. 567). I studien av 

Willis (2008) undersökte man genom intervjuer hur sju män utsatta till följd av sin 

sexuella läggning beskriver sina upplevelser. Resultaten utifrån studien visade på att 

många drabbades av långvariga negativa följder i samband med sin utsatthet (Willis, 

2008, s.567). Exempelvis så drabbades den sociala samhörigheten där många upplevde 

sig ha svårare att skapa kärleksfulla relationer med andra (Willis, 2008, s.579) 
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I en studie av Allen (2015) undersöktes beslöjade muslimska kvinnors upplevelser av 

att utsättas för hatbrott. Studien genomfördes i Storbritannien genom intervjuer med 

tjugo kvinnor (Allen, 2015, s. 299). Resultaten visade att muslimska kvinnor ofta blir 

osynliga i sin utsatthet då kvinnan i slöjan blir dold genom att hon ses som en symbol 

för hela islam istället för en enskild individ (Allen, 2015, s. 299f). I denna studie likväl 

som i Willis (2008, s. 572) studie framkommer det att individer utsatta för hatbrott 

alltigenom uppfattar att handlingarna utgör en väldigt personlig kränkning då den sker 

till följd av den du är. I en annan studie av Herek m.fl. (2002) skildras offrens egna 

erfarenheter av att blir utsatt för hatbrott till följd av sin sexuella läggning. I studien 

användes intervjudata från ett stort bekvämlighetsurval med 450 bisexuella, lesbiska 

och homosexuella vuxna personer, bosatta i Kalifornien (Herek m.fl. 2002, s.319). 

Studiens resultat påvisar att det är en högre andel personer som blir utsatta för hatbrott 

som också drabbas av psykisk ohälsa (Herek m.fl. 2002, s.336). Många av de personer 

som utsätts för hatbrott beskriver inte sällan en oro för efterföljande skador i samband 

med händelsen men inte mindre en rädsla för att mista livet (Herek m.fl. 2002, s.322ff). 

Denna känsla gjordes även synlig i studien av Allen (2015, s.293f) där muslimska 

kvinnor i samband med sin utsatthet för hatbrott ofta kände sig väldigt hotade och 

upplevde en extrem rädsla. I motsats till den rädsla som beskrivs av många utsatta 

kvinnor har dock en annan uppfattning kunnat skönjas hos flera av de män som utsatts. 

Detta är att det verkar vara viktigt att framhäva att man inte bara är hjälplös utan att man 

också kan försvara sig (Willis, 2008, s.574). Något som kan ses som problematiskt 

utifrån vissa grupper av offer, däribland utsatta muslimer är svårigheten med att uppnå 

offerstatus. Detta menar Tiby (2012, s.279) beror på det diskurs-monopol som hon anser 

är rådande i samhället där muslimer antingen betraktas som gärningspersoner eller att de 

kommer att vara det inom en snar framtid. 

 

I den etnografiska studien av Funnell (2015) studeras den sociala situationen för 

individer utsatta för hatbrott där särskilt fokus legat på konsekvenserna av utsattheten. 

Studien består av såväl observationer som intervjuer som samlats in under två och ett 

halvt år. Resultaten visade att många som utsätts för hatbrott upplever att deras tidigare 

roll i samhället begränsas och att de dagliga rutinerna styrs av rädslan för att bli utsatt. 

Konsekvenserna av utsattheten visade sig kunna vara såväl fysiska som psykiska och 

många individer upplevde att de blev isolerade från det övriga samhället, men exakt hur 

individerna påverkades visade sig dock vara väldigt individuellt (Funnell, 2015, s.80f). 
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Denna problematik synliggör till viss del även Willis (2008, s.572) i sin rapport då 

individers frihet ofta elimineras i och med sin utsatthet av hatbrott. Det händer ofta att 

individer som utsätts för hatbrott känner sig tvingade till att ändra sina dagliga rutiner 

menar likväl Funnell (2015, s.80f). Detta genom att exempelvis välja att handla i 

omkringliggande orter för att undfly vissa platser där risken för att blir utsatt upplevs 

vara extra stor. Det har likväl visat sig att effekterna av denna utsatthet inte bara 

påverkar den utsatta individen utan också dennes familj, genom att man bland annat 

undviker att barnen vistas på platser där risken upplevs vara extra påtaglig för att möta 

en eventuell gärningsperson (Funnell, 2015, s.74;80). I studien av Allen (2015) görs det 

likväl synligt att utsattheten kan ha en stor negativ inverkan på individers liv.  Detta då 

individer inte sällan väljer att undgå platser där man känner sig särskilt iakttagen (Allen, 

2015, s.290). Att utsattheten har tendens till att påverka individers liv ser man också 

utifrån studien av Willis (2008, s.576) som belyser att platser vilka tidigare ansetts vara 

säkra upplevs ha blivit osäkra i och med utsattheten. Detta framkommer även i studien 

författad av Herek m.fl. (2002, s.324f) då utsatta individer många gånger såg offentliga 

platser som riskfyllda att vara vid. 

 

Uppfattningar gällande polisens bemötande vid en anmälan av hatbrott 

 

Utifrån den empiriska studien av Hall (2012, s.79) undersöktes politik, praxis och 

erfarenheter från polis samt andra som arbetar med hatbrott. En viktig slutsats i studien 

är att polisens arbete är beroende av att deras tjänster efterfrågas, det vill säga att 

individer utsatta för hatbrott både har förmågan och viljan att anmäla händelserna. Detta 

kräver i sin tur att polisen lyckas bygga upp ett förtroende hos allmänheten och de som 

utsätts för brott (Hall, 2012, s.34). I denna studie av Hall (2012, s.77) görs även 

intervjudeltagarnas uppfattningar synliga om att polisens bemötande vid anmälan av 

hatbrott inte alla gånger har visat sig vara positiva. Det är många gånger som personer 

rapporterar negativa upplevelser av polisens bemötande i samband med att de gör en 

anmälan. Utifrån intervjuerna framkommer upplevelser om att polisen bemött 

individerna på ett okänsligt sätt samt att man inte upplever att man tagits på allvar. Det 

är även vanligt förekommande att individerna känner att polisen inte utreder 

informationen med ambition eller på ett fullständigt och tillfredsställande sätt (Hall, 

2012, s.77). En annan vanlig uppfattning är att polisen inte ger tillräckligt med stöd till 

den utsatta samt att man upplever sig få bristande eller utebliven information såväl vid 
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själva anmälan som under utredningens gång. Något som också synliggjorts utifrån 

tidigare forskning är att det även förekommit upplevelser om att polisen antingen visat 

sig likgiltiga i förhållande till det som hänt eller varit såväl verbalt som fysiskt 

kränkande mot den utsatta individen (Hall, 2012, s.82). Det som poängteras i studien av 

Funnell (2015, s.80f) är att det är av stor betydelse att se till enskilda individers behov i 

samband med utsatthet för hatbrott eftersom individer tenderar att reagera på så många 

olika sätt. 

 

I en annan studie undersökte Knuosson (2007, s.6) vilka brister som finns inom 

organisationer som arbetar med hatbrott. Detta gjordes genom en enkätundersökning 

riktad till polisen och en annan till åklagare, men också genom intervjuer med 

verksamma inom olika ideella organisationer. Resultaten av denna studie visade att 

anmälningsbenägenheten behöver förbättras för att få vetskap om det faktiska antalet 

hatbrott. Men också att det är viktigt att de som möter hatbrottsoffer inte bara behöver 

vara kunniga inom området utan också behöver vara öppensinniga och flexibla i sitt 

bemötande (Knuosson, 2007, s.34).   

 

Betydande för om man väljer att anmäla eller inte anmäla ett hatbrott 
 

Den sociala konstruktionen av verkligheten innebär i detta sammanhang att hatbrotten 

ses utifrån betraktarens ögon (Hall, 2012, s.80). Detta innebär att de sociala 

konstruktionerna av hatbrott som finns i samhället påverkar vad en individ uppfattar 

som ett hatbrott och därmed om det bör anmälas som detta eller inte (Hall, 2012, s.80). 

Följaktligen påverkar detta anmälningsstatistiken eftersom att individer gör en 

bedömning om att anmäla eller att inte göra detta utifrån rådande normer och 

samhällsstruktur. I den kvalitativa intervjustudien av Culotta (2005, s.17) vilken riktar 

sig till individer som bemöter offer för hatbrott inom sitt yrke, undersöker man vad som 

har betydelse för om en individ utsatt för hatbrott väljer att anmäla eller inte. Det som 

påvisats utifrån resultaten är att det finns många faktorer som påverkar viljan att 

rapportera sin utsatthet och att detta är individuellt (Culotta, 2005, s.25). En av dessa 

faktorer är okunskap om hatbrottslagen vilket gör att vissa individer inte vet om att de 

utsatts för hatbrott (Culotta, 2005, s. 22). Detta kan relateras till det som framkommer i 

studien av Hall (2012, s.80ff) där det visat sig att bristande kunskap gällande hur en 

anmälan går till kan ligga till grund för att en individ väljer att inte anmäla sin utsatthet. 
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Misstro till polisen förefaller vara en annan vanlig anledning till att individer väljer att 

avstå från att anmäla, där upplevelser av att polisen inte tar händelsen på allvar, samt att 

gärningsmannen ändå inte kommer att få något riktigt straff verkar vara betydande. Men 

även tidigare erfarenheter av polisen har visat sig påverka anmälningsbenägenheten 

negativt där exempelvis många invandrare har negativa erfarenheter av polisen från sitt 

hemland (Culotta, 2005, s.20). I samband med oviljan att anmäla sin utsatthet 

framträder också en rädsla hos många individer för att en anmälan av brottet ska leda till 

ytterligare utsatthet (Culotta, 2005. s.18). Men också att det finns andra orsaker som gör 

att man inte vill anmäla, exempelvis bristande språkkunskaper (Culotta, 2005, s.23). Att 

otillräckliga språkkunskaper kan försvåra en anmälan påvisas även i annan tidigare 

forskning där Lodenius (2004, s. 170) skriver att bristande språkkunskaper kan försvåra 

en anmälan på flera sätt där exempelvis risken för olika missförstånd blir större.  

 

Andra faktorer som kan vara avgörande för om en individ väljer att inte anmäla 

kan även vara att man tillhör en kultur där det anses genant att offentliggöra sin 

utsatthet, eller att en individ utsatt på grund av sin sexuella läggning inte vill 

offentliggöra sin sexualitet (Culotta, 2005, s. 23). Anledningar till att individer istället 

valt att anmäla sin utsatthet trodde man berodde på att man ville ha upprättelse samt att 

man ville förhindra fortsatt utsatthet för så väl sig själv som för andra. Detta kräver i sin 

tur att man upplever ett förtroende för rättssystemet där tilltro till polisen blir en väldigt 

avgörande faktor för om man väljer att anmäla eller inte (Culotta, 2005, s. 19f). Det som 

visat sig vara en väldigt viktig komponent är att myndigheter både visar en vilja och en 

förmåga att utreda händelser på ett effektivt och resultatrikt sätt för att skapa förtroende 

hos individer utsatta för hatbrott och därigenom öka individers anmälningsbenägenhet 

(Hall, 2012, s.86). 

 

Uppfattningar gällande skillnader mellan kvinnor och mäns utsatthet 
 

I studien av Allen (2015, s.288f; 290f) om utsatta muslimska kvinnor uppfattade sig 

kvinnorna vara mer rädda för att bli utsatta än männen, men de hade också 

uppfattningen om att de faktiskt blev mer utsatta. En annan uppfattning som gjordes 

synlig i denna studie utifrån deltagarna var att muslimska kvinnor ansågs vara mer 

lättillgängliga offer till följd av att den muslimska kvinnan av samhället och framförallt 

media målades upp som svag (Allen, 2015, s.288f; 290f). I en studie av Tiby (2004, 
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s.184) innefattades såväl registerstudier, djupintervjuer, nyckelinformantintervjuer, 

analys av media samt flera enkätstudier till både enskilda individer och organisationer 

under perioden 1995 till 1998. Enkäterna besvarades av 3000 individer däribland 

homosexuella och personer inom olika organisationer. I studiens resultat framkom det i 

motsatt till de flesta andra studier som gjorts om kvinnor och mäns rädsla för att bli 

utsatta för brott, att kvinnorna var mindre rädda än männen för att bli utsatta för hatbrott 

(Tiby, 2004, s.184). 

 

Teoretiska utgångspunkter 

 

Socialkonstruktionismen  

 

Den teoretiska ansatsen i vår uppsats bygger på en socialkonstruktionistisk syn på 

verkligheten eftersom att vi vill undersöka hur individer konstruerar och berättar om 

sina upplevelser och erfarenheter av offerskap. Detta då socialkonstruktionismen utgår 

från att människor konstruerar sin verklighet i samtal med andra. Utifrån 

socialkonstruktionismen finns det inte någon given eller bestämd uppfattning av världen 

eftersom dessa kontinuerligt skapas i sociala processer genom interaktion och samspel 

mellan individer (Burr, 2004, s.4f). På vilket sätt verkligheten beskrivs beror på givna 

historiska och kulturella normer. Dessa normer görs ofta synliga i vårt sätt att tala och 

uttrycka oss i sociala sammanhang (Börjesson 2003, s. 21). Således menar man att våra 

uppfattningar om världen ser olika ut för var och en av oss (Burr, 2004, s.19) och vad 

som ses som objektivt sant är snarare en social överenskommelse än ett faktum 

(Börjesson 2003, s.21). Utgångspunkten för socialkonstruktionismen behöver inte enligt 

Allwood och Erikson (2012, s.124f) innebära att man utesluter en oberoende yttre värld, 

men däremot att vår förståelse av denna aldrig kan sträcka sig bortom sociala 

konstruktioner av verkligheten.  

 

Utifrån socialkonstruktionismen är språket en ofrånkomlig komponent till på vilket sätt 

man tänker, förstår och skapar betydelse för olika fenomen (Burr, 2004, s.8).  Genom att 

utgå ifrån att vår verklighet är konstruerad via sociala överenskommelser blir det av 

betydelse att studera vad som sägs, hur det sägs och hur det annars skulle kunna sägas 

(Börjesson, 2003 s. 21). Inom socialkonstruktionismen innefattas ett perspektiv, 
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narrativ, vilken speglar hur människan formar sin verklighet utifrån sina berättelser. 

Dessa berättelser anses vara så inflytelserika att de formar individers tillvaro och 

möjligheter (Burr, 2004, s.19). Utifrån socialkonstruktionismen ifrågasätts de 

kategoriseringar som görs i samhället, exempelvis den tydliga uppdelningen av 

femininitet och maskulinitet. Där menar man att denna uppdelning egentligen inte 

existerar utan skapas, konstrueras och befästs i olika sociala kontexter (Burr, 2004, 

s.3;24). Sammanfattningsvis kommer vi inte att studera huruvida det finns en sann 

verklighet eller inte utan hur den konstrueras och berättas i olika sociala sammanhang. 

Detta synsätt genomsyrar hela studien eftersom att vi alltigenom har för avsikt att skapa 

förståelse för hur individer samtalar om sin utsatthet och konstruerar sitt och andras 

offerskap, samt upplevelser av polisens bemötande. 

 

Det ideala offret 
 

I denna uppsats kommer vi även att utgå från “Det ideala offret” som teoretisk 

utgångspunkt som gestaltas av Nils Christie vilken belyser på vilket sätt man 

konstruerar brottsoffer och dess utsatthet. Generellt sätt är det inte ovanligt att det 

föreligger olika uppfattningar gällande vilka som bedöms kunna vara brottsoffer utifrån 

den föreställning som föreligger om vilka egenskaper som tilldelas ett brottsoffer och 

inte (Christie, 2007, s.46f). På vilket sätt människor uppfattar individer som utsätts för 

brott är många gånger beroende av tidigare erfarenheter i livet (Quinney 1972, s. 321). 

Uppfattningen om vem som är och vem som inte är ett brottsoffer menar Quinney 

(1972, s. 321) därför är en social konstruktion.  

 

I likhet med att det finns hjältar och förbrytare i samhället finns det även enligt Christie 

(2007, s.47) personer som till skillnad från andra lättare får fullständig och legitim 

status som offer. Det handlar om vilka egenskaper som ska uppfyllas för att 

omgivningen ska betrakta den utsatta som ett oskyldigt offer vilken lättare får 

samhällets sympatier (Heber, 2012, s.181). Dessa personer innehar egenskaper vilka 

ofta associeras till det idealiska offret (Christie 2007, s. 48). I huvudsak skildras ofta 

fem olika egenskaper i relation till det idealiska offret: Första egenskapen är att offret är 

svagt. Detta kan exempelvis vara personer som är sjuka, gamla eller mycket unga. Den 

andra egenskapen är att offret ägnar sig åt en respektabel aktivitet, till exempel tar hand 

om någon annan. Den tredje är att personen är på en plats som denne inte kan klandras 
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för att vara på. Till exempel att man under dagtid vistas på en offentlig plats. Fjärde 

egenskapen är att gärningspersonen är stor och ond i motsats till offret. Den femte och 

sistnämnda egenskapen är att gärningsmannen inte har någon personlig relation till 

offret (Christie, 2007, s.48). 

 

Det är det motsatta förhållandet mellan vad som utgör det idealiska offret och 

gärningsmannen som förstärker respektive part genom att ju mer idealisk 

gärningsmannen är desto mer idealisk blir offret och vise versa (Christie, 2007, s.54). 

Viktigt att poängtera är dock att de skildringarna som görs om vem som är ett idealiskt 

offer och en idealisk gärningsman oftast inte stämmer in på verkligheten (Christie 2007, 

s. 57). I samband med diskussionen om vem som är det idealiska offret och inte, har 

även massmedias informationsflöde om exempelvis geografiska platser, tillvaro och 

grupper av individer en väsentlig påverkan på vad som ofta upplevts vara riskområden 

(Christie 2007, s. 57). Betydelsen av det massmedia porträtterar är stor för vilka som får 

fullständig legitimitet som brottsoffer och inte. I anslutning till studien kommer “Det 

ideala offret” som teoretisk utgångspunkt att användas till att försöka skapa förståelse 

för hur personer berättar och konstruerar såväl sin egen som andras offerskap.  

 

 

Metod 

 

Analysmetod 

 

I examensarbetet har vi valt att genomföra en kvalitativ studie med intervjuer som 

datainsamlingsmetod utifrån syftet att undersöka individers egna erfarenheter och 

uppfattningar av att utsättas för hatbrott. Detta eftersom man genom den kvalitativa 

forskningsintervjun kan försöka skapa förståelse för hur individer upplever och förstår 

sin omvärld (Kvale & Brinkman, 2014, s.15). Den intervjumetod om användes var den 

semistrukturerade vilken ofta innebär att man utgår från vissa öppna frågor och därefter 

ställer följdfrågor (Bryman, 2008, s.206). Detta möjliggjorde för oss att ställa öppna 

frågor och därmed låta våra intervjudeltagare prata väldigt fritt, samtidigt som vi kunde 

styra tillbaka intervjun in på de teman som skulle kunna besvara våra forskningsfrågor. 

I den kvalitativa studien har vi valt att använda den narrativa metoden som verktyg vid 
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analysen eftersom denna lämpar sig för att analysera muntliga berättelser (Johansson, 

2012, s.21). Men också då narrativ metod huvudsakligen ser till berättelsers och 

berättandets betydelse för socialt handlande, meningsskapande och konstruktioner av 

identiteter (Johansson, 2012, s.83). Detta eftersom vi vill undersöka berättade 

erfarenheter av hur det känns att utsättas för hatbrott samt hur individer konstruerar sin 

och andras utsatthet.  

 

Narrativ metod är inte en enda metod utan inbegriper flera olika sätt att analysera ett 

material (Johansson, 2012, s.288). I vår analys utgår vi från den dimension som kallas 

innehållsanalys inom vilken vi framförallt fokuserar på att besvara frågor rörande vad 

som sägs, hur det sägs samt vilka underliggande teman och diskurser som görs synliga i 

berättelserna (Johansson, 2012, s. 286). I huvudsak har vi valt att läsa och analysera 

berättelserna utifrån Del-innehåll. Det är utifrån detta perspektiv som man lyfter ur vissa 

stycken eller yttranden från texten som sedan kategoriseras (Johansson, 2012, s.289). 

Denna analysform var relevant för oss att använda eftersom vi har valt att lyfta ut vissa 

delar av berättelser som sedan analyserats utifrån olika teman vilka bygger på våra 

frågeställningar.  

 

Reliabilitet 

 

Reliabilitet innefattar tillförlitligheten i en forskningsstudie och ser till huruvida samma 

resultat kan reproduceras vid en annan tidpunkt samt av en annan forskare (Kvale & 

Brinkmann, 2013, s.263). Utifrån detta är det betydande att poängtera att kvalitativa 

intervjuer ur ett konstruktivistiskt perspektiv utgår från att sanningen som skapas är 

beroende av dess sammanhang. Därmed kan en intervjustudie aldrig reproduceras av en 

annan forskare med samma resultat varvid Johansson (2012, s.314) menar att det inte är 

relevant att utifrån ett konstruktivistiskt synsätt finna en objektiv sanning. Vi är 

medvetna om att denna studie inte är replikerbar samt att vi aldrig kommer kunna vara 

helt objektiva i förhållande till vår studie då vi tillsammans med intervjudeltagarna 

skapat innehållet. Trots vetskapen om detta så har vi ändå försökt att inte låta våra 

personliga värderingar och förutfattade meningar påverka utförandet och slutsatserna 

vilket Bryman (2008, s.355) menar är viktigt. I vår studie kommer vi att förhålla oss till 

reliabiliteten genom att utgå från den pålitlighet som Bryman (2008, s.354) skildrar som 

en del av en studies tillförlitlighet. Studiens pålitlighet har eftersträvats genom att vi 



20 

 

försökt att redogöra så detaljerat som möjligt för hur vi gått tillväga samt vilka val som 

gjorts för att därigenom i en större utsträckning uppnå transparens.  

 

Validitet 
 

Validitet ser till huruvida ett argument är såväl hållbart, välgrundat, försvarbart som 

övertygande. En viktig del utifrån validiteten är se till huruvida studien verkligen 

undersöker det som den utger sig för att studera (Kvale & Brinkman, 2013, s.264). De 

är ofta som det betonas en problematik med att validera kvalitativ forskning skriver 

Kvale och Brinkmann (2013, s.271). Dock är det viktigt att belysa att detta inte behöver 

bero på någon egentlig svaghet hos kvalitativa metoder, utan kan tvärtemot utgå från 

dess unika förmåga att spegla och ifrågasätta den undersökta sociala verkligheten 

(Kvale & Brinkmann, 2013, s.271).  

 

I vår studie genomsyrar validering hela forskningsprocessen då vi kontinuerligt 

kontrollerat, ifrågasatt och teoretiskt tolkat resultaten vilket likväl Kvale och Brinkmann 

(2013, s.267fff) förespråkar. Redan inledande i examensarbetet har tanken varit att öka 

studiens tillförlitlighet genom att se till att vårt syfte och frågeställning går att härleda 

till såväl metodval som de teoretiska utgångspunkterna. Detta för att den teoretiska 

utgångspunkten är tänkt att användas för att kunna förklara våra resultat samt för att vi 

har haft en vilja att skapa en röd tråd genom hela arbetet. Kvale och Brinkmann (2013, 

s.267) belyser vikten av att ha en passande intervjumetod till syftet för att öka studiens 

tillförlitlighet. Eftersom att vi valt att undersöka individers berättelser valde vi att 

genomföra en semistrukturerad narrativ intervju med öppna frågor utifrån olika teman 

vilka skapats utifrån våra frågeställningar. Detta för att denna intervjumetod ansågs 

mest lämpad då vi ville fånga upp olika individers egna berättelser, samtidigt som vi 

ville ha möjlighet att styra intervjun in på de teman som skulle kunna besvara våra 

forskningsfrågor.  För att öka studiens tillförlitlighet har vi diskuterat om etiska 

ställningstaganden genom att tydliggöra för hur vi minimerat risken för negativa 

konsekvenser för intervjudeltagarna. I intervjuerna har vi fortlöpande stämt av med 

intervjudeltagarna att vi uppfattat det som sagts på rätt sätt. Dock kan vi aldrig helt 

kontrollera för om vi och intervjudeltagarna tolkat det som sagts på samma sätt. Även 

om vi har försökt att översätta muntligt berättande till skriftlig text så korrekt som 
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möjligt vid transkriberingen så finns det inga garantier för att vi inte har gjort tolkningar 

annorlunda i förhållande till vad som egentligen menats. 

 

Utifrån narrativ metod bör validering utgå från att pröva analysens tillförlitlighet skriver 

Johansson (2012, s.315). Detta innebär att man ser till på vilket sätt man inkluderat citat 

samt hur man ger begripliga förklaringar till det som presenteras på ett så tydligt sätt att 

man möjliggör för läsaren att bedöma tolkningarnas tillförlitlighet (Johansson, 2012, 

s.315). För att öka validiteten av den narrativa analysen har vi haft i åtanke att 

synliggöra citat vilka vi försökt att på ett tydligt sätt beskriva genom att koppla till såväl 

teori som tidigare forskning. I analysen har vårt huvudsakliga mål varit att framhäva en 

så fullständig och tillförlitlig bild som möjligt av de delar som vi tolkat och tematiserat. 

Detta har vi gjort genom att skildra delar av berättelsen som sedan analyserats, där 

slutsatser förankrats i tidigare forskning. Detta lyfter Johansson (2012, s.315) som 

viktigt för att det ska vara möjligt att se hur olika delar hänger ihop och skapar ett 

sammanhang. 

 

Generaliserbarhet  

 

Generaliserbarhet utgår ifrån i vilken utsträckning en studies resultat kan överföras till 

andra individer och sociala sammanhang (Kvale & Brinkmann, 2013, s.280). Utifrån en 

intervjustudie menar Kvale och Brinkmann (2013, s.281) att det inte är relevant att 

försöka generalisera resultaten i största allmänhet utan att det snarare är den kunskap 

som producerats under intervjuerna som även kan diskuteras utifrån andra sammanhang. 

Det vill säga om resultaten även kan visa sig vara det verkliga förhållandet i en annan 

situation (Kvale & Brinkman, 2013, s.283). I vår studie innebär detta att vi inte kan anta 

att våra resultat är allmänt generaliserbara. Dock kan de upplevelser som framträder hos 

våra intervjudeltagare tillsammans med det stöd som vi funnit i den tidigare forskningen 

ändå antas vara upplevelser som är förekommande även hos andra enskilda individer 

som befinner sig i liknande situationer. Vi har utifrån våra resultat kunna se att 

individers upplevelser av att utsättas för hatbrott kan se väldigt olikartad ut, men också 

att det tenderar att finnas många gemensamma komponenter vilka också återkommer i 

flertalet studier. Varvid vi har utgått ifrån tanken om att det inte är omöjligt att även 

andra känner på samma sätt som våra intervjudeltagare. Sammantaget vill vi belysa att 

man alltid bör göra generaliseringar med stor försiktighet och utifrån ett kritiskt 
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ställningstagande. Precis som Ahrne och Svensson (2013, s.30) poängterar så finns det 

inget skäl att tro att det man studerar nödvändigtvis går att finna i andra sammanhang 

vilket vi tagit i beaktande då vi kritiskt granskat och argumenterat för vår generalisering.  

 

Tillvägagångssätt 

 

I samband med genomförandet av en studie är det viktigt att noga beskriva de steg i 

processen som lett fram till det slutliga resultatet (Kvale & Brinkmann, 2013, s.91). 

Inledande i genomförandet av examensarbetet författades en förfrågan samt ett 

informationsbrev gällande vår studie. Informationsbrevet skickades ut till tre 

brottsofferjourer verksamma i Uppsala, Gävle och Sandviken. Likväl till två muslimska 

och ett judiskt trossamfund samt RFSU- riksförbundet för sexuell upplysning i 

Stockholm, Uppsala och Gävle. Syftet med detta brev var att nå ut till föreningar och 

organisationer som kan ha kontakt med personer som blivit eller blir utsatta för brott 

med hatmotiv. Anledningen till att gå via föreningar och organisationer var av etiska 

skäl. Vår önskan var att en förfrågan om deltagande i studien från någon inom 

verksamheten skulle göra det mindre känsligt för individer att tillfrågas samt lättare att 

tacka nej. I detta brev informerades om syftet med studien, genomförandet samt vad det 

innebär att vara intervjudeltagare. 

 

Det har dock inte varit så enkelt att finna intervjudeltagare. Detta berodde inte främst på 

att de var många individer som valde att avstå från deltagande utan för att 

föreningarna/organisationerna inte ansåg sig kunna ta förfrågan vidare. Vår tanke var 

först att finna ett urval av både män och kvinnor. Detta blev dock inte möjligt då den 

enda kvinna som vi kommit i kontakt med till sist valde att avstå från medverkan varvid 

de slutliga urvalet består av tre medelålders män från muslimska trossamfund. Vi 

känner att vi hade velat ha ett större urval av mångfald däribland personer utsatta till 

följd av annan sexuell läggning, annan etnicitet men också personer med annan tro än 

islam. Detta var tanken från första början och därför innefattade den tidigare 

forskningen som vi valt även studier om individer utsatta för hatbrott till följd av sin 

sexuella läggning. Då vi inte fick tag på några intervjudeltagare som blivit utsatta på 

grund av deras sexuella läggning så övervägde vi ändå att ha denna forskning kvar. 

Detta eftersom att det även om det skulle kunna finnas skillnader mellan hur individer 

upplever sin utsatthet, så finns det heller ingen anledning att tro att det inte skulle finns 
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gemensamma upplevelser oavsett individers bakgrund och egenskaper, vi är alla 

människor.  

 

Vid kontakten med intervjudeltagarna kom vi överens om att vi skulle genomföra 

intervjun vid den moské som respektive person tillhör. Det som bör belysas är att vi 

gjorde en bedömning om att genomföra intervjuerna tillsammans. Anledningen till att vi 

gjorde det valet var för att vi ansåg det mer fördelaktigt för analysen då vi skulle ha 

mindre risk att gå miste om värdefulla iakttagelser och underlätta diskussionen oss 

emellan om det som uppmärksammats. Dock kan detta diskuteras utifrån 

maktförhållandet då vi är medvetna om att en intervjusituation med två intervjuare ofta 

kan skapa en känsla av maktövertag i förhållande till intervjudeltagaren (Thomsson, 

2011, s.73). För att ha möjlighet att minimera denna känsla har vi dock varit noga med 

att det endast är en som ställer frågor under intervjun. 

 

I anslutning till intervjun genomfördes en transkribering där vi valde att nästintill 

ordagrant överföra berättelserna till skriftlig form. I och med transkriberingen gjordes 

en första analys av intervjuerna vilket även Johansson (2012, s. 297) rekommenderar 

som tillvägagångssätt då hon menar att transkription är en del i analysen. 

 

Etiska ställningstaganden  

 

Genomgående behöver man ta i beaktande att studien berör människor som blivit utsatta 

för hatbrott, varvid vissa av dessa därför kan befinna sig i en mycket känslig situation. 

Utifrån detta har studien därför en skyldighet att rikta uppmärksamhet åt etiska frågor 

där varje beslut är tänkt att göras med etiska överväganden i åtanke vilket 

Vetenskapsrådets (2016, s.5) forskningsetiska principer tydliggör är viktigt. I samband 

med studien är det betydelsefullt att förhålla sig till informationskravet vilket görs 

genom att vara så sanningsenlig som möjligt gentemot de involverade samt delge all 

relevant information som kan ha betydelse för intervjudeltagarens vilja att medverka. 

Däribland har intervjudeltagarna rätt att få veta såväl deras uppgift i studien som på 

vilka villkor de deltar, samt att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas 

(Vetenskapsrådet, 2005, s.7). I förhållande till det ovan nämnda har deltagarna i vår 

studie fått tillgång till fullständig information gällande syfte och genomförande för att 

dessa ska ha möjlighet att ge ett till fullo informerat och frivilligt samtycke, vilket är i 
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enlighet med informationskravet (Vetenskapsrådet, 2005, s.7). Vi har även vid 

genomförandet av intervjuerna tagit hänsyn till etiska rekommendationer genom att 

precis som Öberg (2016, s.55) belyser förhålla oss empatiska och förstående till det 

intervjupersonerna delar med sig av. I samband med examensarbetet så har 

respondenterna fått signera ett samtycke vilket utifrån samtyckeskravet är av relevans i 

samband med en forskningsstudie där deltagarnas insats är aktiv menar Vetenskapsrådet 

(2005, s. 9). Det samtycke som deltagarna får skriva under i detta examensarbete 

inrymmer godkännande till att intervjuerna spelas in samt att materialet få användas 

inom denna studie. Det som vi helt och hållet valt att efterfölja utifrån samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet, 2005, s.10) är att deltagarna utan någon som helst otillbörlig 

påtryckning och/eller påverkan själva beslutar om att delta eller avbryta sin medverkan. 

  

 

Den information som samlats in under studien har avidentifierats och förvarats på ett 

sådant sätt att ingen utomstående kan få åtkomst till denna. Även detta följer de 

riktlinjer som benämns som konfidentialitetskravet vilket är av allra högsta betydelse för 

att ge största möjliga konfidentialitet samt skydda integriteten för de individer som 

deltar i studien (Vetenskapsrådet, 2005, s.12). Förhoppningen har varit att denna 

vetskap skulle göra det lättare för deltagarna att våga delge information och erfarenheter 

under intervjuerna. Vid kontakten med intervjupersonerna har våra kontaktuppgifter 

likväl tilldelats så att dessa har haft möjlighet att kontakta oss vid behov vilket också 

framgår är viktigt utifrån forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2005, s.7). Det 

kan poängteras att den information som samlats in endast kommer att användas i 

forskningssyfte och att annan användning kommer att förhindras vilket går i enlighet 

med nyttjandekravet. Tanken är att de undersökningsdeltagare som vill ska tilldelas den 

slutgiltiga forskningsrapporten i enlighet med forskningsetiska rekommendationer 

(Vetenskapsrådet, 2005, s.14f). 

 

 

Resultat och analys  

 

Resultaten kommer att presenteras och analyseras utifrån fyra olika teman vilka utgår 

från våra frågeställningar. Dessa är Känslan av att utsättas för hatbrott och hur det 
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påverkar vardagen, vilken är en sammanslagning av våra två första frågeställningar, 

Uppfattningar gällande polisens bemötande vid en anmälan av hatbrott, Betydande för 

om man väljer att anmäla eller inte anmäla ett brott med hatmotiv och Uppfattningar 

gällande skillnader mellan kvinnor och mäns utsatthet. Inom tematiseringarna har vi 

lyft fram och synliggjort citat och delar som vi anser är relevanta för studiens syfte, där 

intervjupersonernas egna uttalanden kommer att varvas med vår analys för att tydligare 

visa hur tolkningar har gjorts. I våra egna tolkningar har empirin analyserats med hjälp 

av våra teoretiska utgångspunkter socialkonstruktivism och teorin om det ideala offret 

(se kapitel 3) samt den tidigare forskning vi presenterat (se kapitel 2). Slutligen ger vi 

en sammanfattning av vilka slutsatser vi kommit fram till och knyter dessa till våra 

frågeställningar. I resultatbeskrivningen har vi valt att ge intervjudeltagarna fiktiva 

namn.  

 

Känslan av att utsättas för hatbrott och hur det påverkar vardagen 

 

Alltigenom intervjudeltagarnas berättelser om sin egen utsatthet framträder känslor om 

att handlingarna utgör en personlig kränkning, eftersom den sker till följd av vem du är. 

Detta visas genom att man förknippar utsattheten med sina egenskaper varpå man 

beskriver att man känner sig ledsen och kränkt till följd av detta. I ett av Tamids 

uttalanden görs detta både synligt och tydligt.  

 

Jag blir kränkt på grund av den jag är 

 

Detta stämmer väl överens med vad Willis (2008, s.572) kommit fram till i sin studie, 

att individer utsatta för hatbrott generellt sätt upplever sin utsatthet som väldigt 

personlig eftersom motivet är att kränka individen till följd av dennes egenskaper. 

 

Något som är framträdande i samtliga intervjuer är att individerna utsatta för hatbrott 

både upplever en oro och rädsla. Dessa känslor har inte bara visat sig vara närvarande 

under själva incidenten utan har också visat sig vara kvarvarande känslor då man 

ständigt känner en oro för att återigen utsättas. Men även andra känslor om att man blir 

ledsen, känner obehag och ilska har beskrivits.  Dessa känslor skildras utifrån alla 

intervjudeltagare och synliggörs i följande citat: 
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Jag är orolig och har fått hot hela tiden- Mohammed 

Det känns obehagligt, om de har ett vapen eller nånting så kan de använda det -Tamid 

Och det, det känns konstigt, man blir sur och ledsen som människa- Ivan 

 

Att dessa känslor är ett verkligt förhållande för många individer synliggörs även i 

Allens (2015, s.293f) studie där det framkommer att individer i samband med sin 

utsatthet ofta upplever en extrem rädsla samt uppfattar sig som väldigt hotade. Likväl 

menar Funnell (2015, s.80f) att det är väldigt individuellt för hur man känner sig då man 

blir utsatt för hatbrott. Tolkningen som vi gör utifrån intervjudeltagarnas berättelser 

samt den tidigare forskningen är att individer konstruerar sin utsatthet på olika sätt där 

flera olika känslor skildras. Där oro och rädsla är känslor som ofta konstrueras i 

samband med utsatthet för hatbrott. På vilket sätt man väljer att konstruera sin utsatthet 

utifrån olika känslor kan diskuteras i relation till socialkonstrutivismen. Vilken menar 

att den sociala kontexten har betydelse för hur fenomen genom språket konstrueras där 

och då (Burr, 2004, s.8; Börjesson, 2003, s.21). Detta innebär att intervjusituationen 

hade betydelse för hur intervjudeltagarna konstruerade sina känslor och därigenom 

skapade mening till det som berättades. 

 

I intervjuerna framkommer det tydligt att rädslan för att bli utsatt för hatbrott inte bara 

gäller sig själv utan att man också upplever en oro för sin familjs säkerhet. Detta 

framkommer även i tidigare forskning där bland annat Funnell (2015, s. 74;80) påvisar 

att utsattheten ofta bidrar till en påtaglig känsla av oro för att sina barn ska bli utsatta för 

hatbrott. Denna känsla beskriver Mohammed som anser sig ha ett stort ansvar för att 

beskydda sin fru och sina barn när de vistas ute bland folk. Även Ivan beskriver en oro 

och rädsla för att barnen ska bli utsatta för fara men också att han känner ett behov av 

att skydda dem från att behöva uppleva rädsla. När Ivan berättar om sin egen utsatthet 

blir det på flera sätt tydligt att den rädsla som han känner är för sina barns säkerhet 

snarare än sin egen.  

 

Ja. Dom var rädda och jag vill inte att dom ska känna av rädslan. Vi försökte att inte låta 

dem förstå eftersom att man tycker att de inte ska behöva lida i denna ålder 

 

I detta citat men likväl genomgående i intervjun framkommer nyanser av att behöva 

beskydda, beskydda den svaga från det som är av ondo. Ideala offret som teoretisk 

utgångspunkt illustrerar det som vi tycker visat sig förekomma, att individer som 
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förknippas med egenskapen svag och den som är mycket ung lättare tillskrivs offerskap 

(Christie, 2007, s.48).  

 

Något som inte är genomgående i intervjuerna men som ändå bör uppmärksammas är 

det faktum att individer inte endast är rädda för att utsättas för olika kränkningar och 

skadegörelse utan också för sitt eget liv. I Ivans berättelse skildrar han upplevelser av 

hot mot sitt och sin familjs liv:  

 

Någon ringde och sa att vi ska döda er, den gången blev vi riktigt rädda och ville ha 

identitetsskydd. 

 

 Att frukta för sitt liv i samband med att utsättas för hatbrott är något som även Herek 

m.fl. (2002, s.322ff) menar inte är allt för ovanligt att individer känner. Detta visar 

uttryckligen att utsatthet för hatbrott kan ha en stor påverkan på individers liv.  

 

Skador på egendom och begränsad rörelsefrihet 

 

I intervjuerna framkommer ett genomgående mönster, att alla intervjudeltagare blivit 

utsatt för någon form av skadegörelse. Detta skildras i Ivans berättelse då han berättar 

om en incident när han var på väg för att skjutsa sin dotter till skolan och upptäcker att 

bilen var totalt sönderrepad och hade sönderslagna backspeglar.  

 

Denna händelse var en av flera incidenter som gjorde att Ivan inte vågade ha sina döttrar 

i skolan under två veckor då dom istället fick stanna hemma. Olika omständigheter i och 

med hans utsatthet gjorde att han också blev tvungen att sluta arbeta under denna 

period. Att barnen tvingas vara hemma från skolan kan kopplas till det som 

problematiseras av Funnell (2015, s. 74;80), att föräldrar i och med sin utsatthet 

undviker att låta barnen vistas på platser som upplevs som riskfyllda. Men också att 

Ivan blir tvungen att avsluta sitt arbete kan kopplas till det Funnell (2015, s. 72f) kunnat 

påvisa, att den sociala situationen för individer utsatta för hatbrott ofta påverkas. Vilket 

sker genom att dess tidigare roll i samhället begränsas till följd av att rädslan förhindrar 

en del av de dagliga aktiviteterna.       
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Något som också är framträdande och som påverkar det vardagliga livet i samband med 

utsattheten är en begränsad rörelsefrihet. Ett exempel av detta är det som Mohammed 

berättar: 

 

Man försöker gå försiktigt, åh ja, försöker undvika blickar och sånt här. Det påverkar 

också vart man går och handlar och så. 

  

Detta kan kopplas till det som Willis (2008, s.572) synliggör i sin studie om att 

individers frihet ofta elimineras vid utsatthet för hatbrott men också det som Funnell 

(2015, s. 80f) skriver, att man undviker vissa platser.   

 

Hemmet är inte längre en trygg zon 
 

En annan del i berättandet av hur utsattheten påverkar individerna är att hemmet inte 

längre tycks vara en trygg plats. I en utav intervjudeltagarnas berättelser tenderar detta 

att framträda då Ivan berättar:  

 

Klockan nio en morgon när jag hade skjutsat mina flickor till skolan och min fru var 

hemma med den yngsta. Och jag var på väg för att handla när min fru ringer men får 

inget svar. Så hon skickar ett sms där det står, ring tillbaka det är viktigt! Jag ringer 

tillbaka och hon grät. Jag sa åt henne att ringa polisen varefter jag skyndade mig hem 

för att se vad som hänt. När jag kom hem var min fru rädd och satt och grät liksom min 

yngsta dotter. Hon berättade att någon sparkat på dörren och skrikit ord. Då öppnade 

jag dörren för att se efter och såg då ett hakkors på dörren samt att brevinkastet var 

sönder. 

 

När Ivan berättar om denna händelse skildrar han även vad detta får honom att känna: 

 

Alltså just det här att komma fram till ditt hem och hota. Alltså man känner, vad blir 

nästa steg.- Ivan 

Det ska vara ens trygga zon, hemmet?- Intervjuare 

Ja verkligen!- Ivan 

 

Vi tolkar här Ivans berättelse som att han känner att det har gått för långt när man inte 

ens kan känna sig trygg i sitt eget hem. Detta kan relateras till det som Willis (2008, s. 

576) påvisar utifrån sin studie om att platser som tidigare upplevts trygga inte längre 

känns säkra i och med utsattheten. Den känslan vi får då han till och med blir utsatt i 
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hemmet är att han känner sig maktlös inför det som sker och rädd för vad som kan 

komma att hända. Utifrån teorin om det ideala offret är faktorer som kan öka chansen 

för att uppnå en legitim offerstatus att gärningspersonen är okänd samt att personen 

vistas på en plats som man inte kan klandras för att vara på, där hemmet en utav dessa 

platser (Christie, 2007, s.48 ). Dock är vår uppfattning att intervjudeltagaren inte 

upplever sig betraktas eller bli bemött som ett legitimt offer av omgivningen trots att 

han blir utsatt av en okänd gärningsperson i sitt eget hem. Detta skulle tänkbart kunna 

förklaras utifrån det som Tiby (2012, s.279) observerat i sin forskning om att muslimer 

kan ha svårare att uppnå offerstatus utifrån den diskurs som hon anser är rådande i 

samhället, där muslimer ofta betraktas som gärningspersoner.         

 

Uppfattningar gällande polisens bemötande vid en anmälan av hatbrott 

 

Att polisen är trevlig var en gemensam uppfattning utifrån alla berättelser. Dock görs 

likväl en annan uppfattning synlig, att polisen inte tar deras utsatthet på allvar. Denna 

tolkning gjordes i huvudsak utifrån upplevelsen av att polisen inte är intresserade av att 

utreda händelserna trots bevisning. Samtidigt som man är besviken över att man inte fått 

någon information om hur utredningen fortlöper samt om varför den läggs ner.  Denna 

uppfattning görs synligt ett flertal gånger utifrån alla intervjudeltagares berättelser där 

ett citat utifrån varje intervju illustreras nedan.  

 

Han var trevlig. Men nej, han tog det inte på allvar- Ivan 

Jag anmälde men dom la ner det trots bevis- Mohammed 

Jag tycker att polisen lyssnar bra. Men det är vad som händer sen, det är det som, man 

får inte veta vad som händer sen. Man vet att polisen lyssnar, de skriver ju ner det man 

säger. Men det är det som händer efter som brister- Tamid 

 

Vår tolkning utifrån berättelserna är att den första kontakten med polisen har upplevts 

som positiv vad gäller trevligt bemötande och vi kan därför diskutera detta som en 

motsättning till det som Hall (2012, s.80) synliggör i sin studie, om att polisen ibland 

upplevs som likgiltig till det som berättas såväl som kränkande mot den utsatta. Dock 

framkommer det av intervjudeltagarna att polisens engagemang varit bristande vad 

gäller stöd samt tillräcklig information. Men också att det finns en genomgående 

uppfattning hos intervjudeltagarna om att polisen bortprioriterar utredning av hatbrott. 
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Detta överensstämmer däremot väl med det som Hall (2012, s. 77) uppmärksammat, att 

det är vanligt att individer upplever att polisen inte utreder den tilldelade informationen. 

Men också att man inte anser att den information som tilldelats i samband med anmälan 

och utredningen inte varit tillräcklig, samt att man haft en uppfattning om att polisen 

inte gett det stöd som man anser sig behöva.  

 

I Tamids intervju berättar han att polisen inte ställer tillräckligt med frågor vid anmälan. 

Hans uppfattning är att det kan vara svårt att ge detaljerad och fullständig information 

till polisen om vad som hänt när man exempelvis är i chock efter en händelse, men 

också att det kan vara svårt att uttrycka sig och sätta ord på det som hänt. På frågan om 

Tamid därför tror att det skulle vara lättare att ge fullständig information om man blev 

tillfrågad även vid ett senare tillfälle så svarar han att han tror att detta är mycket 

möjligt. Detta kan diskuteras i relation till socialkonstuktivismen vilken utgår från att 

verkligheten är kontextuell och skapas i interaktion med andra utifrån olika sociala 

sammanhang (Burr, 2004, s.4f). Utifrån detta kan upplevelser av utsattheten där och då 

påverka för hur man i sammanhanget använder språket samt till på vilket sätt man 

förstår och skapar betydelser för det man samtalar om menar Burr (2004, s.8). Med 

anledning av att sammanhanget kan ha betydelse för vilken information man tilldelar 

kan det därför vara fullt möjligt att man vid ett senare tillfälle kan ge en mer fullständig 

bild av sin utsatthet än gången innan.  

 

Betydande för om man väljer att anmäla eller inte anmäla ett hatbrott 

 

Samtliga intervjudeltagare berättar att de har en uppfattning om att polisen inte tar 

anmälningarna på allvar samt att en anmälan inte leder någonstans och att detta är en av 

orsakerna till att många väljer att inte anmäla. Alla intervjudeltagarna har tidigare 

anmält inträffade incidenter. Men två av dessa, Mohammed och Tamid har även vid ett 

flertal tillfällen valt att inte anmäla med motiveringen att polisen ändå inte gör 

någonting.     

 

Jag tänker för mig privat, man förlorar tid på att anmäla, jag har gjort så många 

anmälningar på saker som hänt men inget tas på allvar- Mohammed 

Problemet är att när man anmäler så tas man inte på allvar tyvärr, dom struntar i det- 

Tamid 
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Att individer upplever att de inte tas på allvar av polisen samt att utredningarna bara 

läggs ner är något som även framträder i resultaten i Halls (2012, s. 77) studie men 

också i forskningen av Culotta (2005, s.20). Vår egen tolkning utav detta är att individer 

utsatta för hatbrott ofta inte vet vad polisen faktiskt kan göra och inte. Utifrån 

intervjuerna tolkar vi det därför som att information om vad som händer vid en 

utredning samt förklaringar till varför en utredning inte kan drivas vidare är viktigt.  

 

Det är lättare att ta att utredningen lagts ner om man fått en riktig förklaring till varför- 

Ivan. 

 

I berättelserna utifrån samtliga intervjudeltagare framkommer det att mer information 

även behövs gällande hur man går tillväga vid en anmälan då många inte har kunskap 

om detta. Detta kan också styrkas utifrån Hall (2012, 80ff) som menar att det visat sig 

att bristande kunskap om hur en anmälan går till gör att vissa individer väljer att inte 

anmäla. Likväl som utifrån det som Culotta (2005, s.22) påvisar i sin studie, att vissa 

individer inte ens vet om att hatbrottslagen existerar. En annan orsak till att man väljer 

att inte anmäla anses av intervjudeltagarna kunna bero på att det finns språkliga hinder 

för många individer som inte har tillräckliga kunskaper i svenska. Följaktligen gör detta 

att språket många gånger blir en barriär till att ta steget att göra en anmälan vilket kan 

exemplifieras utifrån det Ivan skildrar i sin berättelse.   

 

Nej dom gör inte det. Många gånger är det språket som står i vägen, alltså en del kan 

inte svenska. 

 

Detta kan relateras till det Lodenius (2004, s.170) diskuterar men likväl Culotta (2005, 

s.23), att bristande språkkunskaper ökar risken för såväl språkliga som kulturella 

missförstånd. Detta går att diskutera i linje med socialkonstruktionismen där språket är 

en ofrånkomlig byggsten till på vilket sätt man tänker, förstår och skapar förståelse 

(Burr, 2004, s.8). Betydelsen av språket blir i detta sammanhang en avgörande 

komponent för att ha möjlighet till att skapa förståelse för vad som hänt den utsatta, 

men också för att personen som anmäler ska ha möjlighet att ta till sig den information 

som tilldelas. 

 

Något som kan belysas i samband med analysen är en motsägelse som görs synlig i 

intervjun med Mohammed. Då han först hävdar att anledningen till att man inte anmäler 
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ett brott med hatmotiv inte kan bero på att man är rädd, samtidigt som han senare under 

intervjun istället säger att han tror att skälet till varför man inte anmäler är för att man är 

rädd för att detta ska leda till ytterligare utsatthet. Utifrån det socialkonstruktivistiska 

perspektivet kan på vilket sätt man förstår och skildrar saker variera utifrån den sociala 

kontexten och dess sammanhang (Burr, 2004, s.4f). Med utgångspunkt i detta tolkar vi 

denna motsägelse som att hans olika svar kan ha berott på att denna fråga berördes vid 

två olika tidpunkter under intervjun där frågan omnämndes utifrån olika sammanhang. 

Detta kan därför ha gjort att han såg på problemet utifrån två olika synvinklar snarare än 

att han hade två helt motstridande uppfattningar. Gällande rädslan, kan det som visat sig 

från den tidigare forskningen av Culotta (2005, s.18) synliggöras, då rädsla för att råka 

ut för ytterligare utsatthet tenderar att vara en vanlig känsla och orsak till att individen 

undviker att anmäla.    

 

Det var också intressant att se till det dilemma som framkom i en av intervjupersonernas 

berättelse. Där han valde mellan att gå vidare med sin anmälan och riskera att påverka 

andras liv negativt eller låta bli att anmäla och låta personerna gå fria. Nedan skildras ett 

citat ur hans berättelse. 

 

Dom va unga och jag tänkte att om jag går vidare och dom blir stämda utav domstolen, 

det kommer kanske att påverka deras liv. Tänkte att det är kanske ett tusen spänn, äh jag 

låter bli tänkte jag. 

 

Detta går att koppla till det ideala offret då vår tolkning utifrån intervjun är att han 

varken ser sig själv som ett idealiskt offer eller ungdomarna som ideala gärningsmän. 

Vår tolkning är att han inte behöver få upprättelse i förhållande till de nackdelar som 

kan bli för ungdomarna i samband med en påföljd. 

 

Uppfattningar gällande skillnader mellan kvinnor och mäns utsatthet 
 

I samtliga berättelser skildras uppfattningar gällande skillnader mellan kvinnor och 

mäns utsatthet. Där det framträder en tydlig bild av att kvinnor både är mer rädda för att 

utsättas men också har en större faktisk utsatthet för hatbrott. Synligt görs detta i valda 

citat där man främst diskuterar om muslimska kvinnor som bär slöja.  
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Men speciellt muslimska kvinnor, beslöjade kvinnor upplever det allt oftare. Mer än vad 

männen gör- Ivan 

Ja det är mest kvinnor, det blir tydligt att vi är muslimer när frun bär slöja.- Mohammed 

 

Båda dessa antaganden om att kvinnor både utsätts mer och är mer rädda än männen för 

att utsättas för hatbrott påvisas även utifrån resultaten i Allens (2015, s.288f; 290f) 

studie. De som görs synligt i citaten ovan är att de muslimska kvinnornas klädsel 

uppfattas vara ett kännetecken för att man är muslim. Även detta kan relateras till det 

som Allen (2015, s. 299f) belyser om att slöjan ses som en symbol för islam och att 

muslimska kvinnor därför inte kan passera obemärkta.     

 

I berättelserna kan man se nyanser av att kvinnor från Mellanöstern porträtteras som 

mer sköra och svagare. Detta ger också en utav intervjudeltagarna som förklaring till 

varför han tror att nyanlända kvinnor är mer utsatta för hatbrott än vad männen är.  

 

Dom är lite, jag vill inte säga svagare men, kvinnor som kommer från mellanöstern eller 

från ja Afrika, dom har inte fått den styrkan än här i samhället. 

 

Att vissa kvinnor porträtteras som svagare är också något som problematiseras av Allen 

(2015, s.288f; 290f) som menar att det är medias men också samhällets framställning av 

muslimska kvinnor som svaga som gör att dessa ses som mera mottagliga för angrepp 

och därmed ses som mer lättillgängliga offer. Att medias sätt att skildra olika individer 

har stor betydelse för vilka som ses som offer och inte är något som också framkommer 

i Christies (2001, s.54) teori om det ideala offret. Dock skildras det motsatta utifrån 

studien av Tiby (2004, s.184) där män utsatta på grund av sin sexuella läggning var mer 

rädda för att utsättas för hatbrott än vad kvinnor ansåg sig vara. Utifrån detta kan man se 

att kvinnor utsatta för hatbrott till följd av etnicitet eller trosuppfattning är mer rädda än 

männen medan det motsatta förhållandet tenderar att gälla för individer utsatta på grund 

av sin sexuella läggning. Detta visar på att det skulle kunna finnas en viss skillnad 

mellan dessa grupper gällande kvinnor respektive mäns faktiska utsatthet eller 

upplevelserna av risken för att bli utsatt. 

 

I förhållande till hur intervjudeltagarna skildrade kvinnornas offerskap var detta en 

kontrast till på vilket sätt dem själva konstruerade sin egen utsatthet. Där 

intervjudeltagarna tog avstånd från offerrollen genom att noga poängtera att de också 
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kunde försvara sig genom att exempelvis konfrontera gärningspersonen. Att män utsatta 

för hatbrott tenterar att vilja påvisa styrka och en förmåga att kunna försvara sig är 

något som också kan urskiljas i Willis (2008, s.5740) studie där detta till synes verkar 

vara viktigt. Detta kan exemplifieras med hur en utav intervjudeltagarna utifrån 

berättelsen konstruerar på vilket sätt han förhåller sig till och bemöter gärningspersonen. 

Där han snarare beskriver sin utsatthet som ett hjältedåd i stället för identifiera sig som 

ett offer. 

 

Alltså när jag såg den här blicken, en pistol. Det enda som jag tänkte på, det ju 

säkerheten för andra. Vi stängde dörrarna för att skydda dem som vistades inne medan 

jag stannade utanför. Han tittade på mig, jag hade en ide att ta fram kameran, jag gjorde 

så här direkt emot han (visar med en gest hur han riktar kameran mot 

gärningspersonen). 

 

Detta kan diskuteras i relation till på vilket sätt Christie (2007, s.47f) beskriver hur 

individer förhåller sig till ett offerskap där vissa egenskaper som ofta tilldelas offret 

förknippas med svaghet. Vår tolkning är att intervjudeltagaren väljer att ta avstånd från 

att associeras till ett offerskap då han inte kan förknippa sig med de egenskaper som han 

själv tillskriver ett offer. En tendens till detta synsätt görs synligt redan inledande i 

intervjun då han påvisar att den muslimska kvinnan har svårare än männen att stå upp 

för sig själv i samhället.  

 

I samtliga intervjuer framkommer en uppfattning om att det är männen som ska skydda 

familjen och vår tolkning utifrån berättelserna är att intervjudeltagarna försöker visa upp 

en bild av att de som män har handlingskraft till att agera. Denna konstruktion uppvisar 

en av intervjudeltagarna genom att berättar om hur han som man konfronterar 

gärningspersonen för att försvara sin fru och sina barn. Denna konstruktion av hur han 

som man förhåller sig till situationen i jämförelse med kvinnan kan diskuteras utifrån 

socialkonstruktivismen som ifrågasätter de kategorier som i social interaktion görs i 

samhället utifrån femininitet och maskulinitet (Burr, 2004, s.3;24). Med grund i det som 

påvisats ovan är vår uppfattning att denna uppdelning kan ses som en underliggande 

diskurs till hur manligt och kvinnligt konstrueras och skapas i intervjuerna men också 

att dessa konstruktioner bidrar till att stärka den rådande diskursen i samhället.   
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Sammanfattning av analysen 
 

I denna avslutande del av analysen kommer vi att sammanfatta det som huvudsakligen 

gjorts synligt utifrån vårt syfte att studera olika individers egna berättelser av att utsättas 

för hatbrott. De slutsatser som vi presenterar utifrån den narrativa analysen har 

strukturerats utifrån våra frågeställningar som vi presenterat i inledningen till studien. 

 

 

 

Hur berättar individer om hur det känns att bli utsatt för hatbrott? 
 

Den slutsats vi kan dra utifrån denna analys är att personer utsatta för hatbrott på grund 

av deras etnicitet eller trosuppfattning ofta känner att man blir kränkta till följd av vem 

man är. Detta gör att kränkningen ofta skildras som en känsla av att den är personlig. 

Parallellt med detta skildras en känsla av oro och rädsla i berättandet, dock inte främst 

för sin egen utsatthet utan för att sina barn ska bli offer för vad de dem själva blivit, 

kränkt till följd av den man är. Denna slutsats kan styrkas utifrån det Funnell (2015, 

s.74;80) uppmärksammar, där individer som själva blivit utsatta för hatbrott ofta känner 

en rädsla och oro för sina barn och därför vill att dessa ska undvika platser där risken för 

hatbrott upplevs vara stor. 

 

Hur upplever individer att deras utsatthet har påverkat dem i deras 

vardag? 
 

En röd tråd som görs synligt i intervjupersonernas berättelser är hur individens val i 

vardagen begrundas utifrån sin utsatthet och hur individen därigenom får en begränsad 

rörelsefrihet. Denna inskränkning förhindrar inte bara individen att leva ett fullgott liv 

utan påverkar hela familjen. Resultaten av denna utsatthet har visat sig göra att individer 

får välja att gå från arbetsplatsen men även hålla sina barn hemma från skola och andra 

aktiviteter. Dessa hatbrott där motivet är att kränka en individ till följd av dess etnicitet 

eller trosuppfattning har inte bara visat sig påverka den dagliga vardagen utan också 

skapat en oro för fysiska angrepp där värsta tänkbara scenariot är att en dag mista livet. 

Detta kan även påvisas utifrån tidigare forskning där det har visat sig att individer till 

följd av hatbrott ofta begränsas i sin vardag (Funnell, 2015, s. 80f; Willis, 2008, s. 572), 
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men också de känner en rädsla för att en dag få utstå fysiskt våld där straffet för ens 

egenskaper blir att mista livet (Herek m.fl., 2002, s.322ff). 

 

Vilka uppfattningar har enskilda individer gällande polisens bemötande vid 

en anmälan av hatbrott?  
 

Första intrycket är att polisen är trevlig och visar en vilja av att lyssna till ens utsaga. 

Dock framträder längst med berättandet en uppfattning i samtliga intervjuer om att det 

finns andra saker som brister i bemötandet. Dessa är att stödet inte är tillräckligt och att 

polisen inte har intresse i att utreda händelserna så fullständigt som egentligen är 

möjligt. Där information om vare sig att utredningen påbörjas, hur den fortgår eller 

varför den läggs ner tilldelas den utsatta. Sammantaget görs en föreställning tydlig hos 

intervjupersonerna, att hatbrott och dess offer inte prioriteras inom polisen och att detta 

tenderar att göra att utredningar inte fullföljs. Detta kan relateras till det som observerats 

i Halls (2012, s.77) studie, att individer inte upplever sig ha fått tillräckligt med stöd 

eller information längs kontakten med polisen. Men också känslan av att polisen trots 

bevisning inte utreder informationen som tilldelas på ett fullständigt och 

tillfredställande sätt.  

 

Vad anser olika individer har betydelse för om man väljer att anmäla eller 

inte anmäla ett brott med hatmotiv?  

 

En genomgående uppfattning som kan ses i intervjudeltagares berättelser, är att de anser 

att polisens bemötande har en stor betydelse för om man väljer att anmäla eller inte. 

Många har känslan av att polisen använder långt ifrån sin fulla kapacitet vid 

insamlandet av underlag inför utredningen vilket skapar uppfattningen om att det inte är 

någon idé att lägga ner tid på att anmäla eftersom att man ändå inte blir tagen på allvar. 

På frågan om varför man tror att andra väljer att inte anmäla var svaret enhetligt, här 

framkom en tro om att individer inte anmäler till följ av uppfattningen om att polisen 

ändå inte gör någonting. Men också andra orsaker som bristande språkkunskaper, 

okunskap vad gäller att genomföra en anmälan samt rädslan för att en anmälan ska leda 

till ytterligare utsatthet. De faktorer som visat sig vara betydande för att anmäla eller 

inte kan relateras till tidigare forskning där det framkommit att det inte är ovanligt att 

individer väljer att inte anmäla på grund av bristande språkkunskaper (Lodenius, 2004, 
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s.170) men också okunskapen om hur en anmälan går till (Hall, 2012, s.80ff). Slutsatsen 

om vad som kan ha betydelse för om en individ väljer att anmäla eller inte är att detta är 

väldigt individuellt men att förtroendet för rättsväsendet tenderar att vara den mest 

väsentliga faktorn. Där upplevelsen av att det finns en avsaknad av viljan och förmågan 

hos statliga myndigheter att utreda händelser på ett effektivt och resultatrikt sätt skapar 

misstro. Att myndigheter lyckas visa upp en vilja och förmåga att utreda brott har även 

utifrån Halls (2012, s.86) studie visat sig vara en avgörande komponent för att skapa ett 

förtroende hos individer utsatta för hatbrott. 

 

Vilka uppfattningar finns det gällande skillnader mellan kvinnor och mäns 

utsatthet?  

 

De uppfattningar som gjorts synliga i uppsatsen gällande skillnader mellan kvinnor och 

mäns utsatthet är att kvinnor är mer rädda för att utsättas för hatbrott men också att de är 

mer reellt utsatta. Männen bagatelliserar ofta sin egen utsatthet gentemot kvinnans, där 

männen i sina berättelser ofta konstruerar sin egen utsatthet genom att skildra sig själva 

som beskyddare av sin familj. Att man ser sig själv som beskyddare liksom att samtliga 

intervjudeltagare är noga med att påpeka att de både är handlingskraftiga och kan 

förvara sig tolkar vi som att dessa tar avstånd från offerrollen, till de som är svaga och 

den som behöver beskyddas. På så sätt är vår slutsats att de intervjuade männen genom 

sina berättelser konstruerar en bild av sig själva utifrån egenskaper som inte kan 

förknippas med det ideala offret. Quinney (1972, s.321) menar att vem som ses som ett 

brottsoffer och inte är en social konstruktion. Utifrån detta skulle det också kunna vara 

möjligt att konstruktionen av sig själv påverkas utifrån samhälles bild av vem som är 

offer. Där Heber (2012, s.181) påvisar att vissa individer inte alltid ses som offer och 

därför inte får samhällets sympatier till följd av att dess egenskaper inte kan associeras 

till det ideala offret. 

 

 

Diskussion 
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Metoddiskussion 

 

Den väg som lett till svaren på studiens syfte och frågeställningar har varit lång där 

valen som gjorts inte alltid har varit helt självklara. Det är under forskningsprocessens 

gång som vi vid flera tillfällen har fått stanna upp och fundera över vart vi är på väg och 

vad studiens syfte egentligen är. Studiens metod ha varit den samma från början till slut, 

dock har vi under resans gång fått fundera över hur vi har gjort och hur vi bäst ska gå 

vidare. Detta har gjort att vi fått göra vissa omval för att få en röd tråd genom hela 

arbetet. Den narrativa metoden är ett verktyg för att samla in berättelser av individens 

egna upplevelser, tolkningar och känslor (Johansson, 2005, s.23). Därför anser vi att 

metodvalet har varit fördelaktigt för att stämma överens med studiens syfte att studera 

individers berättelser om sina upplevelser av att utsättas för hatbrott. Likväl är det 

viktigt att tydliggöra metodens begränsningar.  

 

Berättelser är inte något som memorerats utan berättas snarare olika utifrån olika 

berättare, skilda tillfällen och olika sociala sammanhang (Ong i Johansson, 2005, s.50). 

Utifrån detta kan den kvalitativa metodens begränsningar diskuteras i relation till vår 

studie. Där begränsningar med denna metod är att studien inte går att replikera av en 

annan forskare, men också att det är svårt att uppnå fullständig transparens gällande 

tillvägagångssättet. Detta eftersom att det är svårt att till fullo beskriva hur man tänkt 

när man tolkat och analyserat intervjumaterialet vilket Bryman också skriver (2008, 

s.368f;370). I vår studie blir även generaliserbarheten problematisk då den berättelse 

som skildras vid den speciella tidpunkten och sammanhanget kanske inte skulle berättas 

på samma sätt i andra sammanhang och andra kontexter. Vi är medvetna om att det blir 

svårt att alltigenom dra allmänna slutsatser utifrån vår studies resultat men vår 

förhoppning är ändå att dessa kan ge en fingervisning till hur andra individer i liknande 

situationer kan uppleva och känna. Likväl påvisar Kvale och Brinkmann (2013, s.280f) 

att kunskap är kontextuellt konstruerat och behöver därför nödvändigtvis inte gå att 

generaliseras i största allmänhet för att bidra med givande kunskap utan det räcker att 

den kan överföras till andra tillämpliga situationer. 

 

Berättelserna som skildrats blev inte så omfattande som vi hade önskat. Vi upplever att 

individerna stundtals inte delade med sig av allt som de upplevt och som hade kunnat ge 

berättelserna mer liv och möjliggjort en mer djupgående analys. Något som vi tror har 
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haft betydelse för innehållet i berättelserna är att vi valt att ta ett steg tillbaka då 

intervjudeltagarna visat ovilja till att gå in djupare på vissa frågor.  Detta gjordes genom 

att förtydliga för intervjudeltagarna att de själva avgör vad de vill dela med sig av och 

poängtera, att det är deras berättelser. Här hade vi kunnat valt att uppmuntra dem till att 

berätta mer, men med hänsyn till intervjudeltagarnas integritet valde vi att inte göra 

detta vilket är i enlighet med samtyckeskravet utifrån vetenskapsrådet (2005, s.10). 

 

En faktor som vi tror skulle ha kunnat möjliggöra en mer omfattande och djupgående 

empiri är att innefatta fler intervjudeltagare vilket var tanken från början. Dock har detta 

varit problematiskt eftersom vi sökt intervjudeltagare via olika organisationer och inte 

fått tagit personlig kontakt med potentiella intervjudeltagare. Detta då vi valt att förhålla 

oss till vetenskapsrådets etiska principer. Gällande empirins omfattning, så lutar vi oss 

därför mot det som Kvale och Brinkmann (2013, s.) påpekar, att det alltid är kvaliteten 

som är det viktiga där en stor kvantitet inte per automatik innebär svaret på 

forskningsfrågan.  

 

Då ingen av våra intervjudeltagare hade svenska som modersmål så kan detta sett ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv där språket ses som en ofrånkomlig komponent till 

hur man förstår saker (Burr, 2004, s.8) ha ökat risken för vissa feltolkningar. För att 

motverka detta har båda författarna närvarat under samtliga intervjuer och läst 

transkriberingarna tillsammans vilket också ökat möjligheterna att urskilja 

meningsskapande delar under intervjun. Vi stämde även av med intervjudeltagarna 

under intervjuerna om vi hade uppfattat det som sagts på rätt sätt, men likväl är detta 

inga garantier för att de tolkningar som gjorts är korrekta.  

 

Det som kan diskuteras vara något som påverkat och eventuellt begränsat intervjun är 

maktförhållandet som Thomsson (2010, s.123f) menar är svårt att undvika i en 

intervjusituation mellan intervjudeltagare och intervjuaren. Denna maktposition 

innefattar också forskarens roll i att avgöra vilka frågor som ställs, hur de ställs samt på 

vilket sätt de ska tolkas (Burr, 2004, s.152). Thomsson (2010, s.123) uppmärksammar 

att olikheter i termer av invandrad och tillhörande minoritetsbefolkningen kontra att 

tillhöra majoritetsbefolkningen kan ha betydelse för upplevelsen av sig själv och sin rätt 

att uttala sig, att bli lyssnad på och att få uttrycka sina åsikter. Detta är något som vi inte 

observerat ha varit fallet men utesluter heller inte att detta kan haft påverkan för hur 
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intervjudeltagaren valt att dela med sig i sina berättelser. Vi har redan innan intervjun 

försökt att uttrycka vår tacksamhet gentemot deltagarna och därigenom har vår 

förhoppning varit att minimera den maktrelation som intervjusituationen kan innebära.  

 

 

Avslutande diskussion 

 

Studien baseras på en narrativ analys med tre vuxna män som berättar om sin utsatthet 

för hatbrott. Syftet med studien har varit att studera olika individers berättelser av att bli 

utsatta för hatbrott. Där berättelserna har inbegripit hur utsattheten påverkat individer i 

deras vardag, hur individerna upplever bemötandet av polisen, vad som har betydelse 

för om man väljer att anmäla eller inte anmäla en händelse men också om man upplever 

skillnader mellan kvinnor och mäns utsatthet. Framträdande ur studiens resultat är att 

utsatthet för hatbrott har olika påverkan på individers liv. Detta då utsatta individer samt 

dess familj ofta begränsas i såväl sin rörelsefrihet som i de dagliga aktiviteterna till följd 

av rädslan för att utsättas för brott. Individers första intryck av polisens bemötande har 

visat sig vara positiv men har efterhand förändrats då man inte upplever sig ha blivit 

tagen på allvar i och med att utredningen ofta lagts ner trots bevisning. Men tydlig är 

också uppfattningen om att man inte tilldelats tillräcklig information varken om hur 

utredningen fortlöper eller om varför den lagts ner. När det gäller vad som visat sig ha 

betydelse för om man själv väljer att anmäla eller inte har en stor bidragande faktor 

visat sig vara om man tror sig kunna bli tagen på allvar. Andra uppfattningar om vad 

som kan ha betydelse är bristande språkkunskaper, okunskap om hur en anmälan går till 

samt att man är rädd för ytterligare utsatthet i och med en anmälan. Det gav sig även till 

känna utifrån samtliga intervjuer att skillnader mellan kvinnor och mäns utsatthet och 

rädsla för hatbrott är ett verkligt förhållande där kvinnor anses vara både mer rädda och 

mer utsatta.  

 

Vår studie har bekräftat stora delar av den tidigare forskning som har legat till grund för 

studien vilket visar att det finns upplevelser som är likartade vad gäller att utsättas för 

hatbrott. Emellertid har vi valt göra en mer djupgående diskussion nedan kring delar 

som varit framstående i analysen.  
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Att individer dagligen går med en känsla av oro och rädsla för att de eller deras familj 

ska utsättas till följd av egenskaper som etnicitet och/eller trosuppfattning har utifrån 

denna studie visat sig vara ett verkligt förhållande. Frågan som vi ställer oss är om en 

människa i dagens samhälle ska behöva gå med ständig oro och rädsla till följd av den 

man är?  Det är i förhållande till de mänskliga rättigheterna, som slår fast att alla 

människor oavsett land, kultur eller sammanhang är födda med samma värde och med 

samma rättigheter (http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna), 

som detta är ett angeläget problem att diskutera. På det sätt som vi genom vår studie fått 

vetskap om hur individer känner sig och begränsas i sin vardag går detta inte i enlighet 

med att människor har lika värde i samhället, utan detta blir tvärtom ett avsteg från de 

mänskliga rättigheterna vilket tydligt visar på vikten av att rikta blicken mot 

hatbrottsoffren. 

 

Bristande information i samband med anmälan och utredning samt ett oengagerat 

bemötande av polisen är något som individer upplever. Vad detta kan ge för följder kan 

problematiseras då känslan av att ingen bryr sig eller utreder det man varit med om kan 

göra att individer väljer att inte anmäla. Detta kan därför diskuteras vara en av de 

bidragande orsakerna till det mörkertal som finns gällande hatbrott. En diskussion som 

kan föras är vad polisen skulle kunna göra för att individer ska känna ett förtroende till 

polisens förmåga och engagemang i att utreda brott. Det vi tycker oss kunna se är att 

individer inte förstår varför polisen inte gör något varvid de drar slutsatsen om att 

polisen inte har viljan att utreda händelsen. Denna känsla tror vi att man kan minska 

genom att tilldela adekvat information såväl vid själva anmälningstillfället som vid en 

eventuell nedläggning av utredningen. Då detta kan göra att individen förstår dels vad 

polisen faktiskt kan göra men också varför en vidare utredning inte är möjlig. Detta tror 

vi är viktigt för att individen inte ska dra egna slutsatser om att anledningen till att 

polisen inte “gör någonting” är för att dom inte bryr sig. Utifrån det som upplevs vara 

fallet om att informationen är bristande anser vi att det torde vara relevant att inom 

polisen se över både hur muntlig och skriftlig information tilldelas för närvarande men 

också om detta möjligen skulle kunna göras på ett bättre och tydligare sätt. Förslagsvis 

kan informationen som skickas hem till de som utsatts för brott i samband med att en 

utredning läggs ner ses över då denna ofta upplevs vara otillräcklig och svår att förstå. 

Det kan också vara bra att ha i åtanke att inte alla individer som blivit utsatta har 

http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna
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tillräckliga språkkunskaper för att förstå en fackligt formulerad text. Därför kan ett 

förslag vara att se över språket i den informationen som skickas ut.   

 

En slutsats som vi har gjort är att vissa individer upplever att chocken av 

brottshändelsen kan göra det svårt att tilldela information i anknytning till händelsen 

och att det därför kan vara lättare att ge detaljerad information vid ett senare tillfälle. Vi 

är medvetna om att minnesbilden snabbt försämras i och med att en händelse har 

inträffat (Christianson & Montgomery, 2008, 94f) och att man därför tänker att det är 

viktigt att så snabbt som möjlig insamla information från den utsatta. Men likväl är det 

viktigt att uppmärksamma det som framkommit ur analysen, att individer ibland känner 

att de på ett mer fullständigt sätt skulle kunna tilldela information då man hunnit samlat 

sig efter händelsen. En intressant aspekt som illustreras nedan är det som påpekades i 

nyckelintervjun men som vi likväl tycker oss kunna skymta i studiens intervjuer. Detta 

är att individer många gånger väntar med att tilldela fullständig information för att de 

förväntar sig en utredning där fler tillfällen kommer ges till att underrätta om händelsen. 

Om detta skulle visa sig vara fallet indikerar även detta på hur viktigt det är att 

individen får rätt information redan vid anmälningstillfället så att denna blir införstådd 

med att man behöver delge all information man har för att öka möjligheten till att driva 

utredningen vidare.  

 

Utifrån vår analys blir även en intressant fråga att diskutera, vad som kan påverka 

uppfattningen om att det finns en skillnad mellan kvinnor och mäns utsatthet för 

hatbrott? Vi har tidigare diskuterat om att manligt och kvinnligt är en social 

konstruktion i samhället (Burr, 2004, s.3;24) och vi tror att detta kan vara grunden till 

uppfattningen om att kvinnor anses mer utsatta och mer rädda än männen. Där kvinnan 

ofta porträtteras med egenskaper som ofta förknippas med ett offer, exempelvis svaghet 

i förhållande till männen som mer associeras till det motsatta, styrka. I den tidigare 

forskningen av Tiby (2004, s.184) påvisas dock ett motsatt förhållande när det gäller 

utsatthet för hatbrott till följd av sexuell läggning, där kvinnor anser sig mindre rädda 

för att utsättas än vad männen gör. Detta är inte något som vi utifrån våra 

intervjudeltagare fått möjlighet att studera, dock kan det ändå vara intressant att 

diskuteras vad denna skillnad kan bero på. Där en orsak skulle kunna vara att 

konstruktionerna som skapas inom olika sociala och kulturella grupper i samhället ser 

olika ut, där kvinnan kan ses som mer eller mindre handlingskraftig. Det som kan 
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diskuteras är om dessa konstruktioner av vad som förväntas av kvinnor respektive män 

kan ha en inverkan på hur individer själva upplever sin egen utsatthet. När det gäller 

skapandet och konstruerandet av de egenskaper som ofta tillskrivs en kvinna respektive 

man kan många pekas ut som bidragande till detta liksom samhället i stort. Där en 

betydande komponent är media och dess framställning av manligt och kvinnligt. Utifrån 

detta är det svårt att veta om kvinnor utsatta till följd av etnicitet eller trosuppfattning är 

mer faktiskt utsatta för hatbrott eller om det är de rådande konstruktionerna som skapar 

dessa uppfattningar. Oavsett vad som ligger till grund för denna uppfattning är vår 

slutsats att en viktig åtgärd till att minimera kvinnors rädsla och oro är att försöka 

förändra dessa konstruktioner i media då dessa kan bidra med att befästa dessa känslor 

ytterligare. 

 

En fråga som har väckts under forskningsprocessen och som även kan vara ett intressant 

ämne att forska vidare på är hur individer tillhörande andra minoritetsgrupper utsatta för 

hatbrott upplever sin utsatthet och om detta skiljer sig från våra intervjudeltagare och i 

så fall på vilka sätt. Här kan det exempelvis vara intressant att studera vad det beror på 

att kvinnor utsatta till följd av etniciteten eller trosuppfattning tenderar att vara mer 

rädda än männen medan det motsatta förhållandet gäller för individer utsatta på grund 

av sin sexuella läggning. Intressant vore också att forska vidare på huruvida 

informationen till brottsoffren kan förbättras. En tanke som vi hade men inte hade 

möjlighet att genomföra var att få en mer omfattande bild av hatbrott och bemötandet av 

dess offer utifrån flera synvinklar, däribland genom intervjuer med polisen. Därför 

tycker vi att det vore intressant om någon annan kunde ta vid och forska vidare om hur 

man kan informera utsatta offer på ett bättre sätt utifrån fler synvinklar. I framtiden vore 

det även önskvärt att vidare forska om hur förbestämda egenskaper tillskrivna mannen 

och kvinnan påverkar individers egna upplevelser av utsattheten för hatbrott. 

 

Denna studie har inte bara uppkommit med anledning av vårt intresse för ämnet utan har 

också skapats utifrån samtal med Polisen i Gävle. Där vi fått vetskap om deras egen 

liksom åklagarmyndighetens uppfattning om behovet av att på ett bättre sätt bemöta 

brottsoffer för att minimera risken att information går förlorad och att underlaget 

därigenom blir för bristfälligt för att en utredning ska bli möjlig att fullfölja. Vi anser att 

betydelsen av att bemöta offer för hatbrott på ett så bra sätt möjligt är stor, inte minst för 

att dessa brott innebär en särskild kränkning för den drabbade personen liksom att 
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handlingen i sig kan ses som ett resultat av bristande respekt för de mänskliga 

rättigheterna samt människors lika värde.  

 

Avslutande vill vi poängtera att vi inte tror att offrens upplevelser är någonting som är 

enkelt att förstå och inte heller att det är lätt att förändra de konstruktioner som finns i 

samhället gällande offerskap. Emellertid är det viktigt att förstå att alla är en del i att 

reproducera stereotypa kategorier av människor eftersom vi är en del av den kontext vi 

lever i. Dessa tankegångar har den här studien hjälpt oss att uppmärksamma men 

önskan har även varit att få andra uppmärksammade på detta liksom samhället i stort. Vi 

hoppas att detta examensarbete kan inspirera till nya kraftfulla insatser till att motverka 

en av konsekvenserna av de fördomar som florerar i vårt samhälle, att bli kränkt till 

följd av den man är. 
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Bilagor: 
 

Bilaga I           

 
 

Hej! 

Vi är två kriminologstudenter, Emma Torgalsböen och Linda Rääf som skriver vårt 

examensarbete inom området hatbrott. Studien kommer att innehålla intervjuer med 

personer utsatta för hatbrott. Syftet med denna studie är att i bästa fall få underlag för 

hur Polisen och andra rättsliga organ på ett bättre sätt kan arbeta för att bemöta dessa 

individer i sitt dagliga arbete. Därför är det av stor betydelse för oss att få hjälp att 

komma i kontakt med dessa personer så att studien kan komma med förslag på 

förbättring inom detta område eftersom att detta genom granskning visat sig vara 

bristande. Det som är viktigt för oss att poängtera är att de individer som kommer att 

ställa upp på intervjuer kommer att garanteras full anonymitet. Detta genom att samtliga 

intervjuer kommer att avidentifieras samt att allt material kommer att förvaras på ett 

sådant sätt att inga obehöriga får ta del av detta. 

 

Tanken är att vi ska undersöka hur individer berättar om sin utsatthet och hur dem 

upplevt bemötandet av polisen. Vill även komma i kontakt med personer som blivit 

utsatta för hatbrott men som ändå inte valt att ta kontakt med Polisen. Detta för att vi 

vill försöka skapa en förståelse för varför man väljer respektive inte väljer att söka 

kontakt med polisen. Vår förhoppning är avslutningsvis att ni kan hjälpa oss att skapa 

en förståelse och ett underlag till hur Polisen på ett bättre sätt kan bemöta dessa 

individer som ofta kan vara behov av stöd.  Detta kan ni göra genom att undersöka i er 

verksamhet om det finns personer som är villiga att ställa upp på intervjuer och 

samtidigt bidra med värdefull information. Vi kommer att ta kontakt med er via telefon 

inom kort gällande denna förfrågan och vi är oerhört tacksamma om ni skulle vilja 

hjälpa till! Om ni skulle ha några frågor tidigare eller vilja komma i kontakt med oss så 

kan ni gärna höra av er till oss på 0739719859 eller 0709185417. 

 

Med vänliga hälsningar Emma Torgalsböen & Linda Rääf 
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Bilaga II 

 
 

Intervjuguiden för intervjun med personer utsatta för hatbrott: 
 

Inledning: 

Kan du berätta lite om dig själv?- (Ålder? Din bakgrund? Utbildning? Intressen? 

 

Frågor rörande begreppet hatbrott: 

Hur skulle du förklara ordet hatbrott? 

Tror du att hatbrott är ett vanligt förekommande idag? 

Vilka tror du vanligen drabbas av hatbrott? (Ålder, kön, bakgrund etc. ?) 

 

Frågor rörande tidigare utsatthet: 

Kan du berätta om när du blev utsatt för hatbrott? 

Berätta hur du kände dig efter denna händelse? 

Berätta om och i så fall hur det har påverkat dig? 

Berätta, kontaktade du polisen när det här hände? (Följdfråga om Nej: Varför?) 

Om Ja: Kan du berätta om när du kom i kontakt med polisen? 

Finns det nått du anser att polisen borde eller skulle ha kunnat göra annorlunda i sitt 

bemötande? 

 

Andras utsatthet och anmälningsbenägenhet: 

Har du varit i kontakt med andra personer som blivit utsatta för hatbrott? 

Kan du berätta lite om det? 

Kan du berätta om varför du tror att vissa väljer att anmäla och andra inte? 

Finns det något vi inte berört som du skulle vilja berätta mer om? 

 

 

 

Intervjuguide för intervjun med personer verksamma inom trossamfund och olika 

föreningar 

 

Inledning: 
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Berätta gärna lite om dig själv (Ålder, din bakgrund, utbildning, hur länge har du varit 

verksam?Vad har du för uppgifter inom detta trossamfund eller förening/organisation?) 

 

Frågor rörande hatbrott: 

Hur skulle du förklara/definiera begreppet hatbrott? 

Tror du att hatbrott är vanligt förekommande idag? 

Vilka tror du vanligen drabbas av hatbrott? Berätta! (Ålder, kön, bakgrund etc. ?) 

 

Andras utsatthet och anmälningsbenägenhet: 

Har du varit i kontakt personer som blivit utsatta för hatbrott? 

Kan du berätta om det? 

Vet du om det är vanligt att personer inom ert trossamfund blir utsatta för olika typer 

av kränkningar på grund av sin (trosuppfattning, etnicitet, sexuell läggning) ? 

Kan du berätta om varför du tror att vissa väljer att anmäla och andra inte? 

Kan du berätta om hur du tycker att en person som har blivit utsatt bör bli bemött av 

polisen? (Vad är viktigt att tänka på?) 

 

Eventuellt egna erfarenheter av hatbrott: 

Har du blivit utsatt för någon typ av kränkande behandling eller kommentar som du 

tror eller vet är på grund av din (etnicitet, trosuppfattning, sexuell läggning)? 

Kan du berätta om den här händelsen? 

Upplevde du det som ett hatbrott? (Varför varför inte?) Berätta! 

Berätta om och i så fall hur detta har påverkat dig? 

Finns det något vi inte berört som du skulle vilja berätta mer om? 

 

 

Intervjuguide för intervjun med personer som arbetar inom brottsofferjourer: 

 

Inledning: 

Berätta lite om dig själv! (Ålder, bakgrund, utbildning, hur länge du arbetat här?) 

 

Frågor rörande begreppet hatbrott: 

Hur skulle du förklara/definiera begreppet hatbrott? 

Tror du att hatbrott är vanligt förekommande idag? 
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Vilka tror du vanligen drabbas av hatbrott? Berätta! (Ålder, kön, bakgrund etc. ?) 

 

Andras utsatthet och anmälningsbenägenhet: 

Berätta om hur du i ditt yrke varit i kontakt med personer som blivit utsatta för 

hatbrott? 

Är det vanligt att personer söker kontakt med er till följd av att de blivit utsatta för 

hatbrott? 

Kan du berätta om varför du tror att vissa väljer att anmäla och andra inte? 

Berätta om vad du tycker är viktigt att en polis tänker på när de bemöter en person som 

har blivit utsatt för hatbrott? 

Upplever du att polisen skulle behöva göra något annorlunda? 

Finns det något vi inte berört som du skulle vilja berätta mer om? 
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Bilaga III 

 

 

Samtyckesblankett 
 

 

Samtycke till deltagande i studie   

Ämne: Hatbrott 

 

 

 

 

 

Jag har informerats om denna studie. Jag har fått information om att jag kan välja att 

inte svara på enskilda frågor samt att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst 

kan och utan närmare förklaring avbryta deltagandet. Jag har även fått information om 

att mitt deltagande kommer att vara helt anonymt och att den information som delges 

kommer att avidentifieras och förvaras på ett sådant sätt att inga obehöriga kan få 

tillgång till denna. 

 

 

 

 

 

 

Jag samtycker härmed till att delta i denna studie samt att intervjun spelas in 

 

 

Namnunderskrift..........................................              Datum............................... 

 

                                             Ort..................................... 

 

 

 

 

 

 

 


