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Abstract 

“The ideal victims of honour-related crime” 

The purpose of this study is to examine if characteristics of victim and perpetrator and 

circumstances involving the crime, which are described in the theory of “the ideal 

victim”, have an influence on the outcome of police employee’s independent assessment 

on crimes of honour character. In order to examine this a quantitative method has been 

applied and a logistic regression has been made of data based on identified crimes whit 

honour as a motive. The results of the study have shown that eleven variables which has 

a connection to characteristics and circumstances involving the crime and the 

investigation, as gender, age and circumstances surrounding reporting the crime, have a 

significant influence on the outcome. The study’s main conclusion is that no clear 

connection can be drawn between the outcome of assessments on crimes with an honour 

motive and the perception of the ideal victim. 
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Sammanfattning 

Studiens syfte har varit att undersöka om egenskaper och omständigheter kring brottet, 

som kan kopplas till uppfattningen om det ideala offret, påverkar utfallet av polisers 

självständiga bedömningar av brott av hederskaraktär. För att studera detta har en 

kvantitativ metod tillämpas samt en logistisk regression av data baserad på identifierade 

brott av hederskaraktär i Dalarna genomförts. Studiens resultat visade att 11 variabler 

som har anknytning till egenskaper hos målsägare och gärningsperson samt 

omständigheter inom brottet och utredningen, såsom kön, ålder och anmälningstillfälle, 

har en signifikant betydelse för utfallet av bedömningarna. Studiens viktigaste slutsats 

är att det inte går att urskilja något tydligt samband mellan utfallet av uppmärksammade 

brott med hederskaraktär och uppfattningar som beskrivs i teorin om det idealiska 

offret. 
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1. Inledning 

Följande avsnitt innehåller en kort och inledande presentation av studiens bakgrund, 

syfte och frågeställningar, förklaring av centrala begrepp, avgränsningar, samt studiens 

disposition. 

1.1 Bakgrund 

Den brottslighet som benämns som hedersrelaterad karaktäriseras av att den används 

systematiskt genom förtryck, hot och våld för att upprätthålla en särskild uppsättning 

normer (Ungdomsstyrelsen, 2009:3, s. 12). Enligt regeringens handlingsplan (2007, s. 

12), som berör bland annat hedersrelaterat våld och förtryck, har hedersrelaterad 

brottslighet sin grund i patriarkala strukturer där främst kvinnors sexualitet är central 

och starkt knuten till kollektivet. Detta grundar sig i kulturella föreställningar om kön, 

makt och sexualitet, vilket kommer i uttryck i form av kontroll av främst flickors 

vardagliga liv. Denna kontroll omfattar såväl klädval, socialt umgänge och 

handlingsfrihet till livsval som berör utbildning- och yrkesval, giftermål och skilsmässa 

(ibid). Kontrollen omfattar även pojkars handlingsutrymme då de kan anses vara 

skyldiga till att kontrollera flickornas beteende och ansvara för att de upprätthåller de 

sexuella normerna. I vissa fall bär även pojkarna i familjen ansvaret för att bestraffa 

systern om denne skulle bryta mot normerna (Ungdomsstyrelsen, 2009:3, s. 12). 

På grund av dess komplexitet är det idag svårt att uppskatta någon bild av det 

hedersrelaterade våldet och förtryckets omfattning. I Sverige har flera studier 

genomförts för att försöka få en viss uppfattning av hedersrelaterat våld och förtryck 

(Hedersförtryck.se). I rapporten ”Gift mot sin vilja” (Ungdomsstyrelsen, 2009:5, s. 58) 

presenteras en studie gjord på ungdomar mellan 16 och 25 år, vilken syftar till att 

undersöka hur stor utsträckning dessa upplever att de är begränsade i deras val av 

äktenskapspartner. Studien baseras på en enkät som bland annat undersöker huruvida 

individen upplever att denne är inskränkt i sitt val av vem denne får ingå i äktenskap 

eller relation med då detta begränsas av familj, kultur eller religion. Av de kvinnliga 

respondenterna uppger 6.6 % att de upplever en sådan inskränkning, samt 3,8 % av de 

manliga respondenterna (ibid, s. 307). Detta utgör 5 % av det totala urvalet, vilket efter 

ett viktat resultat utgör cirka 70000 av den totala populationen individer inom denna 
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åldersgrupp (ibid). Dock bör påpekas att samtliga av dessa individers upplevelser av 

inskränkthet inte behöver ha en direkt koppling till ett hedersförtryck, men den ovan 

presenterade statistiken kan ändå förmå att förmedla en viss bild av de patriarkala 

strukturernas utbreddhet. Samtidigt är mörkertalet inom de allra flesta 

brottskategorierna där offer och gärningsperson känner varandra, och kanske särskilt 

inom den hedersrelaterade brottsligheten, mycket stor. Enligt författarna till rapporten 

”Gift mot min vilja” (ungdomsstyrelsen, 2009:5, s. 60) kan man anta att få personer som 

utsätts för tvångsäktenskap och annat slags hedersförtryck, eller personer i dess närhet, 

söker hjälp hos myndigheter och ideella organisationer eller uttrycker sin utsatthet. 

Detta gör att studiers resultat inom detta ämne kan förmodas vara i underkant i relation 

till den verkliga problematiken. 

1.1.1 Brist på kunskap inom hedersrelaterad brottslighet 

Ytterligare ett problem med att kartlägga den hedersrelaterade brottsligheten är att det är 

ett omdiskuterat begrepp som det, på grund av dess komplexitet, inte finns en enhetlig 

definition av. Detta leder därmed till svårigheter att studera problemens omfattning 

(Brå, 2012a, s. 6). Det föreligger även en viss problematik inom polisen då dessa brott 

inte har någon egen brottskategori, vilket medför att det är upp till enskilda poliser och 

förundersökningsledare att uppmärksamma brott som de anser har en hederskaraktär. 

Nils Christies (2001, s. 47) teori om det idealiska offret, vilken beskriver vilka personer 

eller grupper som lättast kan tillskrivas ett offerskap, kan möjligt belysa hur de 

subjektiva bedömningarna uppstår samt kommer i uttryck. Detta kan därmed även vara 

avgörande för att en hot- och riskbedömning med verktyget Patriark inleds. Samtliga 

fall, vilka uppmärksammas ha ett hedersmotiv, skall genomgå en Patriark-bedömning. 

Patriark är ett verktyg som består av strukturerade riktlinjer som används vid 

bedömning och hantering av risk för fortsatt brottsutsatthet inom hedersrelaterad 

brottslighet (Belfrage, 2005, s. 3). Denna bedömning ligger sedan till grund för vilka 

typer av skyddsåtgärder som den brottsutsatte erbjuds beroende på situationens 

omständigheter (ibid). Polisers subjektiva bedömningar inom dessa brott skulle således 

kunna få  inkonsekventa följder för de brottsutsatta beroende av dess egenskaper. Vi 

anser därmed att det är av kriminologisk relevans att undersöka detta ämne, då polisers 

arbetsmetoder i sådana fall kan få stor påverkan för brottsoffer och deras möjlighet till 

hjälp. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka om egenskaper och omständigheter kring brottet, 

som kan kopplas till uppfattningen om det idealiska offret, påverkar utfallet av polisers 

självständiga bedömningar av brott av hederskaraktär. För att studera detta skall 

följande frågeställningar besvaras: 

1. Vilka egenskaper hos den brottsutsatte samt gärningsperson har betydelse för att 

ett brott av hederskaraktär blir uppmärksammat samt icke uppmärksammat som 

sådant av polisen? 

1.1 Vilka egenskaper hos den brottsutsatte har betydelse för att ett brott 

uppmärksammas? 

1.2 Vilka egenskaper hos gärningspersonen samt vilken relation som 

denne har till den brottsutsatte har betydelse för att ett brott 

uppmärksammas? 

2. Vilka omständigheter kring brottet har betydelse för att ett brott av 

hederskaraktär blir uppmärksammat samt icke uppmärksammat som sådant av 

polisen? 

3. Finns det ett samband mellan utfallet av uppmärksammade samt icke 

uppmärksammade brott av hederskaraktär och uppfattningen om det idealiska 

offret? 

1.3 Förklaring av centrala begrepp 

I följande avsnitt beskrivs och förklaras de begrepp och definitioner som är 

återkommande i texten och som har en central punkt i studien. 

1.3.1 Hedersrelaterad brottslighet 

Som ovan nämnt är begreppet hedersrelaterad brottslighet omdiskuterat då det inte finns 

någon vedertagen definition. Denna studie kommer att utgå från Rikspolisstyrelsens 

definition som lyder: 

Hedersrelaterad brottslighet är brott riktade mot någon – ofta en släkting – som, 

enligt gärningsmannens och övriga släktens uppfattning, riskerar att vanära eller 

har vanärat gärningsmannens, släktens eller gruppens heder, i syfte att förhindra 

att hedern skadas eller förloras alternativt för att reparera eller återställa den 

skadade eller förlorade hedern. (Rikspolisstyrelsen 2009, s 8). 
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1.3.2 Patriark 

Patriark-manualen är ett verktyg som används för att bedöma en persons hot- och 

risksituation.. Upphovsmannen för Patriark-manualen beskriver användningsområdet 

för manualen på följande sätt: 

Patriark är en checklista, eller en guide, som kan användas som hjälpmedel vid 

bedömning av risk för hedersrelaterat våld. Den är framarbetad för att användas 

inom ex vis kriminalvård, socialtjänst, polis, psykiatri, mm. Syftet med Patriark 

är att den skall vara ett hjälpmedel vid professionella bedömningar av 

återfallsrisker. Patriark är således inte en ersättning för den kompetens, eller de 

metoder som redan är i bruk, utan snarare ett komplement (Belfrage 2005, s. 2f).  

Inom Polismyndigheten används denna när en brottsutredning har tecken på att brottet 

är av sådan hederskaraktär att det finns ett behov av att studera den brottsutsattes 

livssituation. Manualen blir en grund för det personsäkerhetsarbete som kan behöva 

sättas in i de enskilda fallen. 

1.4 Avgränsningar och begränsningar 

Studien avgränsas till att enbart studera polisanmälningar och utredningar från Dalarna 

under åren 2014 och 2015 utifrån relevanta och förbestämda brottskoder, vilka 

diskuteras mer ingående under rubriken datainsamlingsmetoder. För att kunna 

identifiera fall av hederskaraktär har datamaterialet begränsats ytterligare utifrån 

förutbestämda sökord, vilka vi har replikerat från rapporten “Polisens utredningar av 

hedersrelaterat våld” av Brå (2012). Dessa sökord har anknytning till familje- och 

släktförhållanden, hederstänkande, nedsättande ord och bortgifte. Även dessa diskuteras 

vidare under rubriken datainsamlingsmetoder.  

I vår studie använder vi oss av benämningen “brott av hederskaraktär” då det inte går att 

dra slutsatser om de brott vi granskat har ett hedersmotiv. Detta utifrån att det material 

som vi använder oss av är polisens utredningar om brott som kommit till deras 

kännedom, där det i de flesta fall finns misstänkt gärningsperson. Studien har inte för 

syfte att involvera uppgifter om huruvida brottet har tagits upp i en domstol och därmed 

blivit dömt som ett hedersrelaterat brott. För att med större säkerhet kunna avgöra om 

ett brott är hedersrelaterat krävs mer omfattande utredning och analys. Vår studie syftar 

till att ta fram ärenden som, enligt Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten 

handböcker, innehåller indikationer på att brottet är av hederskaraktär. Vi kan i vår 
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studie därav inte avgöra om ett fall har ett hedersmotiv, utan enbart om ett brott har 

indikatorer på det föreligger en hederskaraktär. 

Ytterligare en avgränsning i denna studie är att vi valt att enbart studera de brott som 

kommit till polisens kännedom genom en anmälan. Resultatet kan därmed inte förmedla 

någon kunskap om den faktiska brottsligheten, utan enbart om de ärenden som 

inkommit samt hur polisen har hanterat dessa. Det urval vi har gjort kan också ha 

begränsas beroende på hur polisen i den initiala anmälan har uppmärksammat och 

beskrivit vad som skett, vilket kan påverka vår möjlighet att identifiera brott av 

hederskaraktär. 

1.5 Disposition  

Denna studie innehåller sex kapitel varav det första består av en inledning och bakgrund 

kring ämnet, följt av syfte och frågeställningar, förklaringar av centrala begrepp samt 

vilka avgränsningar och begränsningar som påverkar studien. Det andra kapitlet tar upp 

relevant tidigare forskning inom området och belyser de kunskapsluckor som vi anser 

finns på området. Tredje kapitlet består av de teoretiska perspektiv som denna studie 

har, Nils Christies “det idealiska offret” samt Sutherlands “differentiella associationer”. 

Det fjärde kapitlet avhandlar studiens metod, där vi inledningsvis går igenom vårt 

tillvägagångssätt, urval, kodning, statistisk bearbetning samt analysmetod. Vidare 

fortsätter kapitlet med en diskussion kring validitet, reliabilitet, generaliserbarhet samt 

forskningsetik. I kapitel fem redovisas resultaten under olika underrubriker som utgår 

från de frågeställningar som studien har. Det sjätte och sista kapitlet är diskussion där 

slutsatser av studien redovisas samt vad som, utifrån denna studies resultat, skulle vara 

av intresse att studerar vidare. 

2. Tidigare studier samt forskning 

Nedan presenteras inledningsvis tidigare forskning som berör hur polisen har arbetat 

med utredningar av hedersrelaterad brottslighet och de svårigheter som detta medför. 

Sedan presenteras en studie om hur hot- och riskverktyget Patriark kan bidra till att 

upptäcka indikatorer inom hedersrelaterad brottslighet samt hur detta har påverkat 

arbetet sedan framtagandet av Patriark-manualen. Vidare presenteras sedan forskning 

rörande hur olika egenskaper tillskrivs och möjliggör ett offerskap inom hedersrelaterad 

brottslighet på gott och ont inom dagens samhälle. 
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2.1 Polisens arbete med hedersrelaterad brottslighet 

För att belysa hur polisen arbetar med hedersrelaterade ärenden samt hur polisen ska 

kunna förbättra sitt arbete inom detta område har Brå genomfört studien ”Polisens 

utredningar av hedersrelaterat våld” (2012a). Rapporten bygger på en genomgång av 

polisutredningar där kvinnor varit offer samt intervjuer med polisanställda, åklagare, 

representanter från skyddade boenden samt stödverksamheter (Brå, 2012a, s. 6). Syftet 

med denna studie var att ta fram metodstöd och därtill kunna ge polisen förbättrade 

möjligheter att utreda de fall som är hedersrelaterade (ibid, s. 9). Av studien framkom 

det att det är relativt få hedersrelaterade ärenden som kommer till polisens kännedom 

(ibid, s. 71). Av de ärenden som granskades kunde man se att det fanns ett mönster 

kring vilka brott som var vanligt förekommande, vilka var olaga hot samt misshandel 

(ibid, s. 15). De olaga hot som identifierades bestod främst i dödshot men det kunde 

även urskiljas mer subtila hot med målet att inge rädsla hos offret (ibid). Baserat på 

studies syfte, vilket var att ge polisen förbättrade möjligheter att utreda dessa brott samt 

även större möjlighet att upptäcka dem, är fynden kring brottstyper en viktig del.  

Fortsättningsvis menar författarna i rapporten från Brå (ibid, s. 71) att en viktig del i 

polisens arbete mot dessa brott således ligger i att få fler kvinnor som är utsatta för 

hedersrelaterad brottslighet att anmäla. Denna uppgift kan delas in i två delar. Den ena 

delen består i att arbeta professionellt i bemötandet av individer för att öka tryggheten 

och förtroendet för polisen hos kvinnor. Den andra delen består av att, tillsammans med 

andra samhällsinstanser, arbeta för att fånga upp kvinnor som är utsatta för 

hedersrelaterat våld. Denna del utgörs även av att ge dem stöd och skydd när de kommit 

i kontakt med myndigheterna (ibid). Vidare framkommer det i studien att 

gärningspersonerna i de allra flesta fall är män, varav en stor andel var personer inom 

offrets innersta familjekrets samt att de allra flesta är vuxna personer. I de flesta ärenden 

hade brotten begåtts av en gärningsperson men det förekom även ärenden där det fanns 

flera gärningspersoner (ibid, s. 17). I många ärenden, trots att det inte fanns mer än en 

utpekad gärningsperson, var brottet i sig även sanktionerat av antingen kvinnans eller 

mannens egen familj. Det framkommer att dessa övriga involverade personer kan, i ett 

försök att påverka kvinnan, utsätta henne för förtryck. Detta genom att hota, prata och 

tillrättavisa kvinnan i hennes val och försöka få henne att ändra uppfattning kring det 

hon har gjort, exempelvis då hon har lämnat sin man eller anmält någon (ibid, s. 19f).  
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I studien framkommer även att målsägare, i många utredningsfall samt innan de tagit 

kontakt med polisen, har en kontakt med en annan myndighet. Detta har visat sig vara 

fallet inom 4 av 10 brott vilket tyder på att polisen endast i drygt hälften av fallen är den 

instans som först får vetskap om att ett brott har begåtts (ibid, s. 26 f). Författarna menar 

att detta, i kombination med det stora uppskattade mörkertalet, visar på vikten av att 

jobba mer kring dessa frågor för att öka antalet målsäganden som anmäler dessa typer 

av brott (ibid, s. 13). Vidare framkommer att det, på grund av att dessa ärenden sällan 

kommer till polisens kännedom, är svårt för polisen att arbeta upp erfarenhet kring 

området vilket uppges vara särskilt tydligt på mindre orter (ibid). En orsak till detta 

uppges vara att polisen i stor utsträckning fokuserar på att ställa frågor om den aktuella 

brottsligheten vilket gör att helhetsbilden, i vilken komplexa hederskaraktärer kan 

upptäckas, ofta missas (ibid, s. 73). Detta gör att hedersrelaterade motiv inte upptäcks 

samt att den brottsutsatte därmed inte får rätt skydd och stöd och i förlängningen kanske 

inte vill eller orkar delta i en polisutredning. Detta kan även leda till att fel 

utredningsstrategier används, vilket kan vara förödande för fallet (ibid). Studien 

uppmärksammar därför att det är av särskild vikt att öka kunskapen inom dessa brott 

och vilka riskfaktorer som kan vara särskilt kännetecknande som indikatorer inom dessa 

ärenden (ibid, s. 75). 

2.2 Användandet av Patriark-manualen 

Belfrage, Strand, Ekman & Hasselborg (2012, s. 22) har genomfört studien ”Assessing 

risk of patriarchal violence with honour as a motive: six years experience using the 

PATRIARCH checklist” för att se hur användandet av Patriark-manualen i Sverige är till 

hjälp i arbetet med att identifiera indikatorer vid brott med misstänkt hederskaraktär. 

Sedan lång tid tillbaks är det föreskrivet inom polismyndigheten i Sverige att använda 

sig av hot- och riskbedömningsverktyg inom våld i nära relation och stalking (Belfrage 

et.al 2012, s. 22). Ett liknande instrument för brott med hedersrelaterat motiv togs fram 

2004 då Henrik Belfrage blev tillfrågad att skapa en evidensbaserad hot- och 

riskbedömningsmanual. Detta då brott av denna karaktär är svåra att förstå och utreda 

då de skiljer sig stort från övrig brottslighet, utifrån bilden av gärningspersonen och 

dennes handling samt personer i dennes direkta närhet (ibid). Författarna (ibid, s. 20f) 

menar att det oftast framkommer att det är ett beteende eller en handling av offret som 

ligger till grund för att våld och/eller mord begås. Ofta erkänner även gärningspersonen  

att det är en social påtryckning från familjen, släkten, klanen etc. som får dem att begå 
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brotten. Författarna (ibid.) menar vidare att gärningspersonen ofta rättfärdigar sin 

handling genom att påstå att de hjälpte offret att dö då de själva, genom sin handling 

eller sitt agerande, har gett sig själva en dödsdom.   

Patriark-manualen togs fram genom att studera de faktorer som, genom tidigare 

forskning och litteratur, nämns som mest återkommande inom dessa brott. Intervjuer 

genomfördes även med experter som arbetade med hedersrelaterat våld samt efter detta 

testat den manual som arbetades fram under tiden (ibid, s. 22f). Man har även använt sig 

utav de riskfaktorer som finns i de manualer som används inom våld i nära relation samt 

stalking och anpassat dessa. Vissa har man reviderat då man efterhand har 

uppmärksammat att det finns en viss skillnad på faktorer inom dessa ovan nämnda brott 

och brott med hederskaraktär (ibid, s. 23). Det som är extra tydligt i arbetet med 

hedersrelaterat våld är att offret många gånger är en ung kvinna och att de, för att inte 

bli utsatt för brott, inte bara måste lämna sin familj utan även en stor del av deras liv 

(ibid). En punkt som har inkluderats i manualen är bedömarens uppfattning om 

gärningspersonens kulturella värderingar. Man vill med manualen se om det kulturella 

värderingar som gärningspersonen har är i konflikt med de mänskliga rättigheterna som 

finns. Man vill även se om dennes handlingar går att koppla till egna individuella 

problem som kan finnas på grund av arbetslöshet, psykisk problematik eller missbruk 

(ibid, s. 24). 

Denna studie har, som ovan nämnts, ett syfte att studera vilken hjälp manualen kan ge i 

utredningsarbetet. Det framkom att det inte var ett problematiskt material att använda 

samt att värderingarna av riskfaktorerna hade högre siffror än andra risk- och 

hotbedömningsverktyg (ibid, s. 26). Slutsatsen från denna studie är att de bedömningar 

som görs idag har en positiv effekt för utredningsarbetet samt att de brott som 

föranleder att en bedömning genomförs, i högre grad påvisar att det är ett högrisk brott 

(ibid. s. 27). Författarna (ibid. s 28) tar också upp att fortsatt forskning på området bör 

göras för att se om det finns andra riskfaktorer som bör inkluderas i Patriark-manualen 

än de som används idag. 

Denna studie har hittats genom att söka på ‘patriarch-checklist’ i databasen Discovery, 

samt genom att begränsa sökningen till studier som är peer reviewed. 
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2.3 De ideala offren 

Jägervi (2014, s. 73) genomförde en narrativ studie med syfte att se hur brottsoffer 

tillskriver sig ett eget offerskap. Detta utifrån tidigare litteratur och forskning som pekar 

på att ordet “brottsoffer” ofta genererar en nedsättande bild av offer som svaga och 

passiva. Studier visar att förmågan att själv kunna tillskriva sig ett offerskap för att få 

hjälp och stöd av samhället ofta ställer krav på det enskilda offret (ibid). Tidigare 

studier som gjorts och som Jägervi (ibid, s. 74) går igenom visar att när manliga offer 

själva tillskriver sig ett offerskap, speciellt inom våldsbrott där offret själv kan ha varit 

delaktig i händelsen som föranlett brottet, är det utifrån ett “hjälte-skurk-scenario”. I och 

med detta framhäver offret sin roll i händelsen som moraliskt korrekt och att det egna 

våldet var en del av deras maskulinitet. Detta för att inte behöva tillskrivas ett offerskap 

på grund utav svaghet. Jägervi (ibid, s. 78) skriver att det främst var två diskurser som 

framkom under studien. Den ena var att offret primärt såg sig som en medborgare i 

samhället och sekundärt som ett offer inom det. Den motsatta diskursen var att offret 

såg sig som en person som står utanför samhället och därför inte behöver stöd eller att 

de inte får det stöd som kan behövas (ibid).  

Inom den förstnämnda diskursen, framkommer det att dessa offer ser brottet som ett 

stort intrång i deras vardagliga liv och att brottet har haft stor påverkan på deras liv 

(ibid). Av uttalanden av personerna som medverkat i studien kan det tydas att de tar på 

sig en del av skulden i att brottet kunde begås för att de inte gjort tillräckligt för att 

skydda sig själva (ibid). Författaren (ibid, s. 79) påpekar vidare att personerna, trots att 

de inte blivit utsatta för en våldtäkt, drar paralleller till sådana brott vid diskussion om 

hur brottet har bidragit till en inskränkning av deras privatliv samtidigt som de känner 

skult och skam. Jägervi (ibid) beskriver vidare att personerna utsatta för brott känner sig 

trygga i den hjälp de fått från samhället och att det har ett stöd bakom sig samt att den 

viktimisering de är tillskrivna är accepterade i det sociala samhället (ibid). I den andra 

diskursen som framkom i studien framställer sig offret som en outsider i samhället. 

Dessa personer framställer sig själva som att de kan ta hand om sig själva, att brottet är 

en sak mellan förövaren och offret samt att man inte behöver hjälp från samhället (ibid, 

s. 81). Att man inte vill ta emot hjälp från samhället kan, som framkommer i studien, 

bero på att man saknar tillit till de myndigheter och organisationer som kan bistå med 

hjälp eller att man anser den hjälpen vara medioker och att man klarar sig bättre på egen 

hand (ibid). 
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Jägervi (ibid, s. 84) drar slutsatsen att ingen av de personer som deltagit i studien vill 

tillskriva sig ett offerskap utifrån Nils Christies teori om det ideala offret då denna ofta 

framhäver offret som svagt. Det som framkommer att deltagarna, oavsett vilken diskurs 

som deltagarna associerade sig med, ser sig som starka individer. Även om denna styrka 

beskrivs ur olika perspektiv och att synen på deras offerskap är olika, ligger det en 

styrka och kompetens i deras liv som de gärna uttrycker som tillräcklig för att klara sig 

på egen hand eller få den hjälp de behöver av samhället (ibid). 

Denna studie har hittats genom att söka på ‘ideal victim’ i databasen Discovery, samt 

genom att begränsa sökningen till studier som är peer reviewed. 

2.4 Tillskrivna offer inom hedersrelaterad brottslighet 

När det talas om offer inom hedersrelaterad brottslighet är det i de allra flesta fall 

kvinnorna som är centrala för diskussionen. I en studie av Hong, Discourses on 

Honour-Related Violence in Finnish Policy Documents (2014) har författaren undersökt 

hur hedersrelaterat våld och förtryck presenteras i finska policydokument, samt hur de 

dominerande diskurserna påverkar offers och gärningspersoners subjektspositioner. 

Hong (ibid, s. 320) beskriver att offer inom den hedersrelaterade brottsligheten ofta 

beskrivs i relation till familjens maktpositioner, inom vilken mannen är dominant. Dessa 

maktförhållanden förklaras oftast även genom kultur och tradition. Inom 

policydokument beskrivs bland annat att hedersvåld sker inom “traditioner vilka betonar 

den manliga dominansen” eller förklaras genom “den kulturella förståelsens för kvinnor 

och mäns status inom familjen” (ibid). Författaren menar vidare att då mansdominerade 

maktrelationer presenteras som karaktäriserande hos emigrerade kulturer, presenteras 

därmed även maktrelationer inom finska familjer indirekt som det motsatta. Hong (ibid) 

beskriver vidare att detta leder till en situation där det uppstår skillnader mellan 

kvinnors position, beroende på om de tillhör den finska majoriteten eller om de har 

invandrarbakgrund. De kvinnor som tillhör den finska majoriteten, karaktäriseras istället 

som en “stark kvinna” utifrån diskursen om dess självständiga ställning. Detta resulterar 

slutligen i att dessa kvinnor får större svårigheter i att erkännas ett offerskap, särskilt då 

de utsatts för våld inom hemmet, än vad kvinnor med invandrarbakgrund har. Detta då 

ett offerskap har en utbredd plats i diskursen inom vilken kvinnor med 

invandrarbakgrund beskrivs (ibid). Författaren menar således att begreppet offerskap 

inom dessa diskurser används på ett mycket stigmatiserande sätt vilket påverkar 
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subjektspositionerna på sådant sätt att kvinnor inom dessa kontexter inte enbart tillåts 

att vara offer, de närmare krävs på ett offerskap.  

Även i Sverige har detta fenomen belysts. I Carbins studie The requirement to speak: 

Victim stories in Swedish policies against honour-related violence (2014, s. 107) 

belyser författaren hur de politiska initiativen riktade mot hedersrelaterat våld och 

förtryck i Sverige har tillskrivit ett offerskap hos kvinnor med “annan etnisk eller 

kulturell bakgrund”. Denna subjektifiering menar författaren vidare (ibid, s. 109) 

komma som ett resultat av politiska strategier som syftar till att uppmärksamma och 

uppmuntra unga kvinnor att tala om deras erfarenheter av utsatthet. Dessa initiativ har 

gjort att kvinnor som tidigare varit utan röst numera fått en förväntan på sig att tala om 

sina erfarenheter. Detta förutsätter att alla kvinnor (och enbart kvinnor) som har 

föräldrar från mellanöstern är offer för ett hedersrelaterat förtryck och våld (ibid). 

Författaren (ibid, s. 112) menar vidare att de initiativ som syftar till att tillskriva en röst 

hos förtryckta kvinnor även innehåller en förväntan på att vara tyst i vissa lägen. Genom 

sin studie har Carbin (ibid) uppmärksammat att det som framhävs är orsakerna till 

varför hedersrelaterad brottslighet uppstår, samtidigt som de enskilda offrens utsatthet 

ägnas lite uppmärksamhet. Författaren menar att det således finns en viss paradox inom 

dessa strategier som begränsar kvinnor att uttala sig om sin utsatthet genom att dessa 

reduceras till stereotyper. Strategier som syftar till att öka kunskapen om dessa brott kan 

därav få en motsatt effekt genom att begränsa kvinnor (och män) till att uppmärksamma 

sin egen utsatthet (ibid, s. 113). 

Båda dessa studier har hittats genom att söka på orden ‘honor’ samt ‘victim’ i sökbasen 

SocINDEX, samt genom att begränsa sökningen till studier som är peer reviewed. 

2.5 Kunskapsluckor 

I samtliga studier som vi har läst om det hedersrelaterade våldet och förtrycket har dessa 

begränsats till att uteslutande studera kvinnor som offer. I många fall faller även pojkar 

och män offer för det hedersrelaterade förtrycket. En brist i tidigare studier anser vi vara 

en frånvaro av fokus på det maskulina offerskapet inom den hedersrelaterade 

brottsligheten. I studien gjord av Belfrage et.al (2012) framkommer det att fortsatt 

forskning bör göras för att upptäcka fler indikatorer vilket även vi anser utgör en 

kunskapslucka i dagens forskning på området. 
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3. Teoretiska perspektiv 

3.1 Det idealiska offret 

Ett teoretiskt perspektiv som kan appliceras på studien och även förklara eventuella 

utfall av subjektiva bedömningar av poliser, är Nils Christies (2001, s. 47) teori om det 

idealiska offret. Denna teori beskriver att olika typer av personer, utifrån samhällets 

normer, lättare kan erhålla fullständig och legitim offerstatus. Med begreppet ”det 

idealiska offret” syftar författaren (Christie, 2001, s. 47) inte till de personer som löper 

störst risk för att utsättas för viktimisering eller de som i praktiken blir det. Med 

begreppet menar han istället de individer eller kategorier av personer som, när dessa 

viktimiseras, lättast tillskrivs en legitim offerstatus (ibid). Christie (ibid, s. 48) menar 

vidare att en situation, för att individen skall kunna uppnå en fullständig status som ett 

idealiskt offer, bör besitta åtminstone fem egenskaper. Den första består av att offret 

anses vara svagt, en egenskap som sjuka, gamla eller mycket unga individer ofta 

besitter. Den andra egenskapen är att individen vid tillfället är upptagen med en legitim 

syssla och den tredje att individen befinner sig på en plats denne inte kan klandras för 

att vara på. Den fjärde och femte egenskapen utgörs enligt författaren (ibid) av 

gärningspersonens karaktärsdrag. Gärningspersonen skall då vara stor och ond, inte ha 

någon personlig relation till offret samt för denne vara okänd. Dessa egenskaper 

illustrerar det idealiska offret, vilken är fysiskt underordnad sin gärningsperson samt 

aktivt försökt skydda sig för att undvika att bli ett offer. 

Detta blir dock problematiskt vid diskussion om familjevåld. Inom dessa brott är det 

oftast kvinnor som blir utsatta av deras män. De kan således vara fysiskt underordnade, 

ses som svaga utifrån dess kön samt utföra legitima sysslor i hemmet, som att vårda 

barn och hem, men trots detta inte uppnå fullständig offerstatus. Christie (ibid, s. 49) 

menar att dessa kvinnor inte tillskrivs fullständig offerstatus då dessa befinner sig i en 

mansdominerande kultur, vars normer utgörs av männens uppfattningar om kvinnors 

underordnande position. Detta menar författaren (ibid) vidare bidra till ett rättfärdigande 

av en hårdhänt behandling inom relationen, och därav uteblivande tillskrivning av 

offerskap. Kvinnor som befinner sig i en relation där våld brukas mot dem är således 

inte idealiska offer, än. Samhällsutvecklingen har bidragit till ett rikare samhälle, där 

även kvinnor har materiellt kapital som möjliggör att de kan agera självständigt. Denna 

utveckling har lett till att kvinnor inte längre finner det acceptabelt att utsättas för våld i 

hemmet samt vara underordnad mannen. Detta gör att kvinnor, som i dag lever under 
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dessa förhållanden, i större utsträckning kan tillskrivas ett idealiskt offerskap. Christie 

(ibid, s. 50) menar dock att denna förändring har påkallat en sjätte egenskap, vilken 

främst blir aktuell då brottet har skett inom familjen, som krävs för att uppnå ett 

idealiskt offerskap. Han menar att denna egenskap utgörs av att individen, vilken har 

förutsättningar att agera självständigt, är tillräckligt stark för att kunna uppmärksamma 

sin situation, agera för att motverka fortsatt utsatthet och därmed kräva status som ett 

idealiskt offer (ibid). 

Det idealiska offrets gestaltning påverkas således av såväl samhällsutveckling som 

betraktarna och den utsattes uppfattning av dess betydelse. Ett offerskap är således inte 

ett ting som kan beskrivas ur en objektiv mening. Det är snarare, enligt Christie (ibid, s. 

47), ett fenomen vars betydelse definieras utifrån deltagarnas upplevelse av situationen. 

Offerskapets tillskrivning kan även vidare, enligt författaren (ibid), påverkas av den 

livssituation som individen befinner sig i och därigenom även graden av personlig 

identifiering som offer. Offerskapets definition påverkas även på samhällsnivå, där viss 

typ av viktimisering uppmuntras och annan uteblir eller degraderas. Han menar således 

(ibid) att de personliga egenskaperna och den situation som denne befinner sig i samt 

samhällsstrukturen kan påverka den personliga och allmänhetens tillskrivning av ett 

offerskap. 

Detta teoretiska perspektiv kan därmed komma att spegla polisers subjektiva 

bedömningar genom föreställningar om vilka individer som utgör offer i 

sammanhanget. Genom att förhålla oss till denna teori, om att uppfattning om det ideala 

offret påverkar den grad som offerskap tillskrivs en individ, har vi delvis ett deduktivt 

förhållningssätt då vi syftar till att undersöka om det är några faktorer hos offret och 

omständigheterna runt denne som påverkar utfallet av bedömningarna. 

4. Metod 

Då studien har för avsikt att undersöka vilka egenskaper eller omständigheter som har 

störst betydelse för att ett brott av hederskaraktär skall bli uppmärksammat som ett 

sådant, utgår den från ett kvantitativt angreppssätt. Bryman (2008, s. 150) beskriver att 

utmärkande drag för den kvantitativa forskningsansatsen är att den syftar till att samla in 

numerisk data samt att dessa analyseras utifrån en ofta förutbestämd deduktiv teoretisk 

ansats. Att i denna studie utgå ifrån ett sådant angreppssätt möjliggör därmed att, utifrån 
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insamlat datamaterial, studera polisers bedömning av brott av hederskaraktär samt om 

dessa påverkas av olika egenskaper eller omständigheter inom brottet. 

4.1 Tillvägagångssätt 

Under denna rubrik beskrivs metoder för studiens tillvägagångssätt. Inledningsvis 

beskrivs hur vi gått till väga i urvalsprocessen samt dess påverkan för studien. Vidare 

beskrivs hur datan har kategoriserats och kodats följt av en förklaring av den statistiska 

bearbetningen och dess moment. Slutligen beskrivs den valda analysmetoden, varför 

den är tillämpbar på vår studie samt hur dess resultat skall tolkas.  

4.1.1 Urval 

För att samla in data görs en sökning av anmälningar i Polisens anmälningssystem RAR 

utifrån förutbestämda brottskoder1, vilka enligt BRÅ (2012, s. 80) är förekommande 

inom hedersrelaterad brottslighet. Vår studie, till skillnad från BRÅ:s undersökning, 

innefattar även brottskoder där pojkar och män är offer. Dessa brottskoder berör 

misshandel mot personer över 15 år som begås av en till offret bekant gärningsperson, 

grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning, egenmäktighet med barn, olaga hot, 

människorov, olaga tvång, äktenskapstvång, vilseledande till tvångsäktenskapsresa samt 

försök, förberedelse och stämpling till mord eller dråp. Det material som vi har granskat 

är alla de ärenden som kommit till polisens kännedom som inte är åtkomstskyddade. 

Som diskuteras vidare nedan blir ett ärende åtkomstskyddat när dess innehåll anses vara 

av sådan karaktär att endast ett fåtal inom polismyndigheten ska ha åtkomst till detta. 

Det totala antalet som sökningen resulterade i, utifrån ovan nämnt kriterier, var 4430 

ärenden.  

För att begränsa urvalet ytterligare används sökord2 med anknytning till strukturer av 

hederskaraktär, vilka vi har replikerat från BRÅ:s studie (2012, s. 81). Dessa sökord har 

anknytning till familj- eller släktförhållanden (till exempel far, bror, bröder), hederstänk 

(till exempel heder, vanära, skam), nedsättande ord (till exempel slampa, billig, fnask) 

eller bortgifte (till exempel tvångsäktenskap, arrangerat äktenskap). Till skillnad från 

BRÅ har vi inte tillgång till att göra fritextsökning i en brottsanmälan. Sökorden 

kommer trots detta att används genom en manuell granskning av anmälningarna, och 

därmed begränsa urvalet som genomgår en mer grundlig granskning. Då minst ett av 

sökorden återfinns i fritexten i en anmälan kommer dessa att studeras vidare, genom att 

                                                 
1 Se bilaga 1 för lista över studerade brottskoder. 
2 Se bilaga 2 för lista över använda sökord. 
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granska dess förundersökning. Därefter görs en bedömning av brottet utifrån 

“varningssignaler” som kan ge indikation på att ett brott har en hederskaraktär, vilka 

beskrivs i Åklagarmyndighetens handbok (2006)3 samt Rikspolisstyrelsens metodbok 

(2007). Varje ärende, där det i fritexten har återfunnits minst ett av sökorden, granskas 

utifrån dessa indikatorer. Dock bör påpekas att det inte alltid så att ett brott har 

hederskaraktär enbart för att en eller flera indikatorer har identifierats, utan en djupare 

analys krävs innan detta med större säkerhet kan konstateras. I Åklagarmyndighetens 

handbok (2006, s. 8) beskrivs att dessa indikatorer talar mer eller mindre starkt för att 

brottet har en hederskaraktär, och en vägning av de för ärendet aktuella 

“varningssignalerna” görs. Brott som, efter en djupare analys, identifieras ha en 

hederskaraktär kommer att ingå i datamaterialet. I datamaterialet kommer även 8 

ärenden som genomgått en Patriark-bedömning i Dalarna att ingå. Det har i Dalarna 

under år 2014 och 2015 genomförts 17 Patriark-bedömningar men i 9 fall var ärendena 

åtkomstskyddade vilket ledde till att dessa inte kunde granskas av oss och därmed inte 

vara en del av vårt datamaterial. När ett ärende är åtkomstskyddat har få personer inom 

Polismyndigheten tillgång till utredningen på grund av dess känsliga karaktär. Av den 

anledningen kommer dessa inte att inkluderas i materialet. 

På grund av det stora datamaterial som studerats har vi valt att dela upp granskningen av 

materialet årsvis mellan oss. En av oss har studerat brott från 2014 och den andra har 

studerat brott från 2015. Detta kan medföra en viss grad av ojämnhet i värderingar av 

indikatorerna och därmed även om ett brott har en hederskaraktär. För att minimera 

denna grad av osäkerhet har vi i samtliga fall, där en eller flera indikationer identifierats 

fört en diskussion över huruvida brottet har en hederskaraktär eller inte med bakgrund i 

ovan beskrivna problematik.  

Vårt urval baseras vidare på brott vilka har identifierats inom ärenden. Ett ärende kan 

bestå av flera brottskoder som är sammanlänkade till varandra via en händelse. Inom 

dessa ärenden kan det således finnas ett flertal brott som för studiens syfte har kodats 

enskilt. Detta då studien syftar att undersöka hur olika faktorer som kan kopplas till det 

enskilda brottet har betydelse för uppmärksammande av brott av hederskaraktär. De 

brott som har uppmärksammats och genomgått en Patriark-bedömning, genomgår detta 

tillsammans med övriga brott inom ärendet. Detta skulle således kunna påverka utfallet 

av bedömningarna, samt även utfallet för denna studie, genom att ett ärende som 

                                                 
3 Se bilaga 3 för beskrivning av ”varningssignaler” 
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innehåller flera brott kan påverka uppmärksammandet av det enskilda fallet. För att 

testa för detta kommer studien även att testa för hur de olika modellerna, vilka beskrivs 

vidare nedan, påverkas av att inkludera ytterligare en variabel som beskriver huruvida 

fler brott finns inom ärendet. 

4.1.2 Kodning 

Då studien syftar till att undersöka hur olika faktorer och omständigheter inom ärendet 

påverkar utfallet av uppmärksammade brott med hederskaraktär, kommer den beroende 

variabeln att utgöras av huruvida ett ärende har blivit uppmärksammat eller icke 

uppmärksammat som hedersrelaterat genom en Patriark-bedömning. De oberoende 

variablerna kommer att utgöras av olika faktorer och omständigheter inom brotten4. 

Variablerna skiljer sig således från sökorden, vilka enbart används som en metod för att 

urskilja brott med hederskaraktär.  

De två första frågeställningarna involverar variabler som beskriver omständigheter inom 

ärendet, vilka är anpassade utifrån de enskilda frågornas fokus. Den tredje 

frågeställningen och dess analys kommer att baseras på de variabler som involverats i 

de två första frågeställningarna och dess eventuella koppling till teorin om det idealiska 

offret. 

Den första frågeställningen, vilken syftar till att förklara vilka egenskaper hos 

brottsoffer samt gärningsperson som har störst betydelse för uppmärksammande, 

kommer att besvaras utifrån följande oberoende variabler; kön, ålder och etnicitet hos 

den brottsutsatte och gärningsperson samt relation mellan gärningsperson och 

brottsoffer. 

Den andra frågeställningen, vilken berör olika omständigheter kring brottet, kommer att 

besvaras utifrån följande oberoende variabler; antal misstänkta gärningspersoner, antal 

målsägare, brottskod, rumslig plats för brottet (bostad, inomhus, utomhus, offentlig 

plats), antal vittnen, tid från brott till anmälan, vem som har anmält brottet (målsägare, 

gärningsperson, vittne, juridisk person) påtryckning av familj att ta tillbaks anmälan, 

samt om den brottsutsatte står fast vid anmälan under hela utredningen. 

Nästan samtliga ovanstående oberoende variabler har omkodats till dummy-variabler, 

vilka är binära variabler som enbart kan ha värdena 0 eller 1 (Djurfeldt 2010, s. 110) . 

                                                 
4 För utförlig beskrivning av hur variablerna har kodats, se bilaga 4. 
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Detta för att anpassa regressionsmodellen vilken enbart kan innehålla kvantitativa 

variabler samt även för att underlätta tolkningen av modellerna. 

Inom samtliga frågeställningar kommer även variabeln ”Antal brott inom ärendet” att 

inkluderas i modellerna.  

4.1.3 Statistisk bearbetning 

Datan för denna studie har bearbetats enligt bilaga 5 i det statistiska programmet SPSS. 

Som ovan beskrivits har variablerna delats upp i tre olika modeller för att besvara de 

enskilda frågeställningarna. Dessa modeller har sammansatts utifrån tidigare forskning 

samt utifrån en teoretiskt ansats. Variablerna har valts ut genom ett teoretiskt antagande 

om dess relevans för att förklara begreppet. Modellerna har sedan anpassats ytterligare 

genom att bearbeta eller koda om vissa variabler som medför statistiska problem, vilket 

diskuteras vidare nedan. Vissa variabler som medför statistiska problem har även 

uteslutits efter övervägande om dess bristande relevans samt utifrån övervägande om att 

metoden inte medför något specifikationsfel.  

Den första modellen syftar till att beskriva hur olika egenskaper hos målsägare och 

gärningsperson påverkar utfallet av uppmärksammade brott av hederskaraktär. Inom 

denna modell har vi haft vissa svårigheter med multikollinearitet5, det vill säga 

korrelation mellan de oberoende variablerna. Idealt hade samtliga variabler inkluderats i 

en och samma modell, men på grund av att flera egenskaper hos målsägaren och 

gärningspersonen korrelerar med varandra får modellen en hög och problematisk 

multikollinearitet vilket medför en osäkerhet i skattningarna. Vi har därför valt att dela 

upp variablerna för den första frågeställningen i två modeller; en som beskriver 

egenskaper hos målsägaren och en som beskriver egenskaper hos gärningspersonen 

samt dennes relation till målsägare, vilket har reducerat den problematiska 

multikollineariteten. Denna uppdelning leder till vissa begränsningar i tolkningen av 

resultatet inom den första frågeställningen, då alla variabler inte kan ställas mot 

varandra. Resultatet kommer således enbart kunna påvisa variablernas enskilda 

betydelse givet inverkan från övriga variabler inom modellen. Detta har därmed lett oss 

till att dela upp frågeställning 1 i två delfrågor. Multikollinearitet har även funnits inom 

den andra modellen, så som den ursprungligen var konstruerade. Detta problem har 

åtgärdats genom en statistisk bearbetning inom vilken en viktig del har varit att skapa 

kategorier av variablerna.  

                                                 
5 Se bilaga 6 för beskrivning. 
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Datan har även genomgått tester för att se om den innehåller några outliers eller 

inflytelserika observationer6. Observationer som har en standardavvikelse över 2 från 

residualen har genom SPSS identifierats. Dessa observationer skiljer sig från de övriga 

observationerna och dess värde på variabler som ingår i modellen (Edling & Hedström, 

2003, s. 168). Vidare test har även gjort för att se om dessa, eller andra observationer, 

har en påtaglig påverkan på resultaten genom inverkan på regressionslinjen. Dessa tester 

har genomförts med hjälp av måtten DFFIT och DFBETA. Inga observationer har enligt 

dessa mått ett värde som överstiger 1 eller understiger -1, vilket indikerar att modellerna 

inte innehåller några inflytelserika observationer.  

Även eventuella effekter som kan komma av interaktion mellan de oberoende 

variablerna har testats för7. Någon sådan effekt har inte kunnat urskiljas i modellerna.  

4.1.4 Analysmetod 

För att besvara frågeställningarna genomförs en logistisk regressionsanalys med syfte 

att ge en beskrivande bild av utfallet av uppmärksammade fall i form av oddskvoter. 

Dessa visar hur stor sannolikheten för uppmärksammande av ett hedersrelaterat brott 

och i förlängningen en Patriark-bedömning är då de undersökta variablerna håller ett 

visst värde. Logistisk regressionsanalys passar denna studie väl då den beroende 

variabeln som vi har för avsikt att studera, det vill säga huruvida ett fall är 

uppmärksammat eller icke uppmärksammat som hedersrelaterat, är en binär variabel 

som enbart har värdena 0 och 1. När den beroende variabeln enbart består av 

intervallvärdena 0-1, som i vårt fall, är det av relevans att använda en metod som 

predicerar sannolikheten i form av odds för den beroende variabeln givet olika värden 

hos de oberoende variablerna (ibid, s. 179). 

Enligt Edling och Hedström (2003, s. 177f) är den logistiska regressionsanalysen alltid 

att föredra framför den linjära regressionsmodellen när man har en dikotom variabel. 

Detta då den logistiska regressionsmodellen har egenskaper som ger en mer realistisk 

bild av sambandet då modellen har en dikotom variabel. Författarna (ibid) menar att det, 

då den beroende variabeln är dikotom, är att föredra en modell som möjliggör att man 

kan få ett icke-linjärt s-format samband mellan den oberoende variabeln och 

sannolikheten att den beroende variabeln antar värdet 1. Vidare är det även att föredra 

en modell som möjliggör att effektiva skattningar av regressionsparametrar kan göras 

                                                 
6 För beskrivning av dessa begrepp se bilaga 7 
7 Beskrivning av test för interaktion, se bilaga 8 
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(ibid). Den logistiska regressionsmodellen innehåller samtliga av dessa 

eftersträvansvärda egenskaper. 

Att använda sig av den logistiska regressionsmodellen menar Körner och Wahlgren 

(2006, s. 413) möjliggör att man kan granska resultat genom odds, istället för en 

sannolikhet. Att använda sig utav sannolikhet inom icke-linjära regressionsmodeller 

medför problematiken att det ger orimliga skattningar av p, det vill säga sannolikheten 

för den beroende variabeln (ibid). Genom att använda sig av oddsberäkningar för att 

skatta den binära modellens resultat ges istället en oddskvot vilken förklarar hur stort 

oddset är att, som i vår studie, ett fall blir uppmärksammat i relation till att det inte blir 

det. De resultat som presenteras av analysmetoden kommer således inte att utgöras av 

sannolikhetsmått, utan av oddskvoter vilka anger hur mycket högre eller lägre oddset är 

att den beroende variabeln, i förhållande till värdet hos en oberoende variabel, antar ett 

visst värde då övriga variabler inom modellen hålls konstanta. Barmark och Djurfeldt 

(2009, s. 127) beskriver att skillnaden mellan sannolikhet och odds är att den 

förstnämnda definieras som lika med händelsens relativa frekvens och kan variera 

mellan 0-1. Oddset däremot definieras som sannolikheten för en händelse dividerat med 

dess motsats och kan i princip anta alla värden från noll och uppåt (ibid). Vid tolkning 

av den logistiska regressionsmodellen utgör värdet under kolumnen Exp(B) oddskvoten 

(ibid, s. 136). Körner och Wahlgren (2006, s. 413) menar vidare att denna modell 

möjliggör, genom oddsen, att det inte finns någon övre gräns för skattningarna av 

oddset. För att även reducera den nedre gränsen i modellen, vilken därmed även kan 

visa negativa mått, och erhålla en storhet i skattningarna logaritmeras oddset.  

Barmark och Djurfeldt (2009, s. 137) beskriver att den beroende variabeln inom den 

logistiska regressionsanalysen inte består av dess “råa” form, utan av den naturliga 

logaritmen av oddset för att, som i vår studie, ett brott skall uppmärksammas. För att få 

fram den naturliga logaritmen av ett odds som analysmetoden bygger på används formel 

(a=ex). I denna formel utgörs (a) av oddset för att den beroende variabeln skall inta ett 

värde och som den naturliga logaritmen skall beräknas av. Som beskrivits ovan 

definieras oddset som sannolikheten för ett utfall dividerat med dess motsats, alltså 

(p/(1-p)). Vidare står (e) för basen för den naturliga logaritmen vilken har ett ungefärligt 

värde på ≈2.72 och (x) utgör det tal som (e) skall upphöjas till för att ge värdet på (a). 

Värdet för (x) utgör därmed värdet för den naturliga logaritmen av (a), vilken kallas 

logiten (Borg & Westerlund, 2012, s. 423f). 
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Inom den logistiska regressionen, liksom vid vanlig regressionsanalys, regresseras den 

beroende variabeln på en uppsättning oberoende variabler. Edling och Hedström (2003, 

s. 180) beskriver att en vanlig process som sedan följer är att skatta 

regressionskoefficienterna samt genomföra signifikanstest på dem för att testa deras 

enskilda signifikans. När man genomför studier som innehåller totaldata brukar man 

inte genomföra signifikanstester då det man får fram är sanna värden för den population 

man studerar (Lantz 2009, s. 421). Om man ändå väljer att genomföra signifikanstester 

och tolka dem, på det sätt som vi gjort, bör man vara tydlig med att dessa siffror endast 

ger en beskrivning på hur starka sambanden eller skillnaderna ska anses vara (ibid, s, 

423). Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010, s. 194) beskriver vidare att 

signifikanstest, då detta görs inom en totalundersökning, kan tolkas som huruvida 

sambandet hade varit signifikant om datamaterialet hade bestått av ett urval. Med andra 

ord kan signifikanstestet således indikera om ett samband eller en skillnad är värd att 

uppmärksamma (ibid). En vedertagen signifikansnivå, inom samhällsvetenskapliga 

studier, brukar man säga ligger på en 5%-nivå (ibid, s. 186). Inom denna studie har vi 

dock valt att acceptera en högre grad av osäkerhet i signifikansmåttet vilket medför en 

större risk för typ1-fel, att felaktigt förkasta nollhypotesen, för att minska den större 

risken som följer av att ha ett litet urval, att begå typ2-fel. Djurfelt et al. (ibid, s. 192) 

beskriver att med detta menas att nollhypotesen accepteras trots att denna är falskt. 

Författarna (ibid, s. 193) beskriver vidare att urvalsstorlek kan påverka utfallet av 

signifikanstest, så till vida att stora urval ökar chansen för att de uppmätta skillnaderna 

är signifikanta och motsatsen gäller således för mindre urval. Genom att tillåta en högre 

grad av osäkerhet i signifikansmåttet, 10 % istället för den vedertagna nivån på 5 %, kan 

vi således minimera risken för att missa viktiga resultat och därmed begå typ2-fel. 

Resultatet kommer således att fokusera på de oddskvoter som erhåller en signifikans på 

10%-nivån, samt som ligger nära den nivån. Resterande oddskvoter bedöms vara icke-

signifikanta.  

Inom regressionen kommer även värden för en motsvarighet till 

determinationskoefficienten R2, Nagelkerkes R2, att studeras. Djurfeldt (2009, s. 59) 

beskriver att determinationskoefficienten används för att mäta andelen förklarad varians 

i en beroende variabel som kan föras tillbaks till de oberoende variablerna i modellen. 

Djurfeldt och Barmark (2009, s. 130) beskriver vidare att Nagelkerkes R2 är en variant 

på det tidigare nämnda måttet som används vid logistiska regressionsmodeller, vars 

värden går mellan 0-1. Måttet används för att mäta hur stor andel av den totala 
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variationen i beroendevariabeln som förklaras av modellen (ibid). Beroende på 

kontexten inom vilken studie undersöks, kan tolkningen av värdets mått variera. Inom 

samhällsvetenskapliga studier är det sällan som höga värden uppnås, vilket gör att även 

lägre värden inom dessa studier kan anses vara betydliga (Brå, 2012b, s. 60) 

4.2 Validitet 

Bryman (2008, s. 50) menar att det i kvantitativa sammanhang huvudsakligen brukar 

nämnas tre drag inom validitet; intern-, extern-, och mätningsvaliditet. Den interna 

validiteten handlar om huruvida en slutsats som rymmer ett kausalt förhållande mellan 

de undersökta variablerna är hållbart eller inte (ibid). Då vår forskningsmetod har en 

beskrivande ansats, och därmed inte syftar till att undersöka kausala orsakssamband, 

kommer intern validitet inte uppfyllas. 

Den externa validiteten handlar om huruvida ett resultat kan generaliseras utöver den 

specifika undersökningskontexten (ibid, s. 51). Då målet med vår studie är att undersöka 

hur olika faktorer inom brott med hederskaraktär har påverkan på om ett fall blir 

uppmärksammat och därmed blir bedömt enligt Patriark-manualen, utgör detta ett hot 

mot den externa validiteten. Vidare syftar vår studie till att se om dessa faktorer som 

innebär att ett ärende blir uppmärksammat eller inte går att koppla till utredarnas 

självständiga bedömning av de uppgifter som framkommer har en hederskaraktär. Hotet 

som föreligger för denna studie grundar sig därmed främst i det som Bryman (ibid, s. 

58) benämner som samverkan mellan situation och insats samt samverkan mellan urval 

och insats. Detta då resultatet troligtvis påverkas av den miljö samt personliga 

erfarenheter som de polisanställda besitter och därav påverkar möjligheterna till 

generaliserbarhet. En vidare diskussion kring generaliserbarhet kommer att ske i ett 

senare avsnitt. 

Mätningsvaliditeten, även benämnt som begreppsvaliditet, handlar om förhållandet 

mellan empiri och teori vilket gäller den grad som forskarens påståenden kan anses vara 

rimliga samt om de empiriska förhållandena motsvarar studiens teoretiska begrepp 

(Allwood & Erikson, 2010, s. 142). Författarna (ibid, s. 143) fortsätter med att förklara 

detta med att det ligger ett fokus på hur forskaren förklarar resultatet. Det som händer 

med förhållandet mellan empiri och teori inom detta är att det kan vara både bredare och 

smalare inom begreppet. Det bredare inom begreppet innebär att det kan uppstå för 

mycket oväsentlig information inom begreppet på grund av brus och det smalare 

innebär det man kan missa att få med men som krävs för att begreppet ska kunna 
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kopplas till teorin (ibid). Om det finns andra förklaringar till resultaten än de som 

forskaren påstår, som ovan nämnt kan uppstå då man har varit för snäv eller bred, ökar 

hotet mot begreppsvaliditeten (ibid).  

4.6 Reliabilitet 

En studies reliabilitet rör frågan om huruvida studiens resultat skulle kunna erhållas 

genom upprepad mätning med samma instrument eller om det påverkas av 

slumpmässiga betingelser (Bryman, 2008, s. 49). Detta påverkas vidare enligt 

författaren (ibid, s. 161) av studiens tillförlitlighet, följdriktighet och replikerbarhet. 

Med tillförlitlighet avses om studiens resultat har tagits fram på pålitligt sätt genom en 

mätnoggranhet vilket delvis påverkas av huruvida måtten har en följdriktighet, det vill 

säga om måtten som används för att beskriva ett begrepp faktiskt är överensstämmande 

med det som de avser att mäta (ibid). För att studien skall kunna erhålla en 

tillförlitlighet är det därav av vikt att hålla en god transparens i avseende hur 

operationaliseringen av olika indikatorer har gått till samt en god beskrivning av de 

variabler som använts för att beskriva begreppet. Detta  då det ligger till grund för 

bedömning om de använda måtten är tillförlitliga eller inte (ibid, s. 160). I bilaga 4 

förklaras vilka variabler som har använts i de olika modellerna och en diskussion kring 

hur dessa har tagits fram och därmed legat till grund för analysen. Denna studies mått 

och indikatorer har vidare valts utifrån en teoretisk förankring samt tidigare forskning, 

vilket därmed gör att dessa kan anses vara tillförlitliga. 

Med replikerbarhet menas vidare huruvida ett resultat av en studie även skulle kunna 

erhållas vid ett annat tillfälle, avsett att samma metod används, vilket påverkas av 

måttens stabilitet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, s. 104). Författarna (ibid) 

menar vidare att en bristande reliabilitet kan orsakas av ett dåligt konstruerat 

mätinstrument genom otydliga forskningsfrågor eller inkonsekvent handlande av 

exempelvis forskaren. En hög reliabilitet däremot grundar sig i en frånvaro av 

slumpmässiga fel samt en hög korrelation mellan olika mätningar med samma 

instrument (ibid). En viktig del i detta avseende menar Bryman (2008, s. 160) är den så 

kallade interbedömarreliabilitet vilken avser att resultaten är oberoende och icke 

påverkbara av att olika personers bedömning och skattning (ibid). 

Denna studies möjlighet till replikerbarhet påverkas framförallt av att de finns en viss 

grad av subjektivitet i urvalsprocessen då denna, som tidigare beskrivits, utgörs av en 

manuell genomgång av brottsanmälningar. Interbedömarreliabiliteten stärks dock något 
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genom att vi använder oss av förbestämda sökord, vilka replikerats av studie genomförd 

av Brå (2012a), för att begränsa urvalsprocessen. Vidare används även en uppsättning 

av indikationer på att ett brott har en hederskaraktär, vilka tagits fram av 

Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen, vid bedömningen av anmälningarna. Se 

bilaga 3 för en beskrivning av Åklagarmyndighetens material. Metodstödet från 

Rikspolisstyrelsen är internt material och kan således inte föras vidare. 

Metoden kan dock trots detta innehålla viss grad av subjektivitet i bedömningen av 

indikatorerna, vilket medför svårigheter i att dra slutsatser om denna studie skulle få 

samma resultat om den replikeras. Som tidigare beskrivits är det inte alltid så fallet att 

ett brott har hederskaraktär enbart för att en eller flera indikatorer har identifierats, utan 

att en djupare analys krävs innan detta med större säkerhet kan konstateras. För att i 

största möjliga mån undvika att denna bedömning grundar sig i en individs subjektivitet 

har samtliga fall där minst en indikator identifierats diskuterats mellan författarna för att 

sedan gemensamt göra en bedömning. 

Ytterligare en begränsning som kan påverka graden av reliabilitet är att studien 

använder sig av brottsanmälningar, vilka Bryman (2008, s. 308) beskriver kan medföra 

tidsmässiga variationer. Dessa kan exempelvis påverkas av polisers resursmässiga 

möjligheter att arbeta med brottskategorin eller anmälningsbenägenheten hos de  för 

brottet berörda parterna. Författaren (ibid) menar vidare att variationer kan uppstå 

genom att ett visst brott över tid definieras olika, något som kan antas vara aktuellt inom 

den för studien undersökta brottskategorin. Vidare har vi under studiens gång 

uppmärksammat att även graden av de berörda parternas involvering i utredningen kan 

vara avgörande för om klara indikatorer framkommer eller inte, vilket därmed även 

påverkar bedömningen. Dessa variationer kan därmed komma att påverka möjligheten 

till replikerbarhet, och därmed även reliabiliteten negativt.   

4.7 Generaliserbarhet 

Bryman (2011, s. 168) beskriver att man inom kvantitativa undersökningar vanligtvis är 

intresserad av att kunna generalisera sina resultat till andra situationer och grupper än de 

som involverats i studien. En viktig grundsten för att kunna göra detta är att ha ett 

representativt urval, för att sedan kunna argumentera för att resultatet inte är unikt för 

den specifika gruppen eller situationen utan även applicerbart utöver den (ibid). 

Författaren (ibid, s. 169) beskriver vidare att en metod som möjliggör att ett 

representativt urval, och därmed även generaliserbart, kan tas fram är att använda sig av 
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den teknik som kallas sannolikhetsurval. Denna teknik medför att urvalet kan väljas på 

en slumpmässig bas, vilken gör att skevhet till stor del elimineras (ibid). I vår studie har 

sannolikhetsurval, på grund av dess syfte, inte använts vilket medför att urvalet inte är 

representativt för annan kontext än just den undersökta. Vidare är syftet med studien att 

undersöka vad som kan ha betydelse för uppmärksammandet av hedersrelaterade brott i 

Dalarnas län, med vilket innebär att denna studie bygger på totaldata. Studien syftar 

därmed inte till att generera generaliserbart resultat, utan enbart ge en beskrivande bild 

av dess totaldata. 

4.8 Forskningsetik 

Det material vi kommer att ta del av och granska är ärenden och brott som kommit till 

Polisens kännedom och som har utretts av dem. Vi kommer därmed delvis ha en 

personinriktad forskning, där studien bedrivs genom att granska enskilda fall men där 

datan hanteras på gruppnivå (Helgesson, 2015, s. 97). I vår studie kommer vi att beröra 

personuppgifter som kan vara av känslig karaktär, vilket enligt Helgesson (2015, s. 114) 

gör att det finns ett särskilt krav på att behandla dessa uppgifter på ett sätt som inte är 

skadligt för de berörda personerna. Detta innebär att ingen information som kan 

härledas till enskilda individer får framkomma i studien eller på annat sätt exponeras 

(ibid). Då vi båda är anställda inom Polismyndigheten och har skrivit under 

sekretessavtal har vi även där lagar att förhålla oss till när det gäller den information vi 

tar del av inom polisen. I sekretessavtalet samt i beslut angående tillgång till 

utredningsmaterial, godkänt av jurist verkande inom Polismyndigheten, ingår 

sekretessförbehåll med stöd av 10 kap. 14 § första stycket i offentlighet- och 

sekretesslagen (2009:400). Sekretessförbehållet stadgar att inga dokument eller 

uppgifter får tas med utanför polishuset eller föras vidare till annan, med undantag för 

de personer som omfattas av beslutet samt att tillgång till materialet är begränsat enbart 

till den tid som omfattas av studien. Vidare får även inga personuppgifter i form av 

personnummer eller liknande som kan härledas till enskilda personer samlas in i 

forskningssyfte. 

De data som vi genom utredningarna har för avsikt att koda kommer att utgöras av 

faktorer som inte har enskilda kopplingar till individer, utan övergripande faktorer så 

som kön och ålder. Studiens mål är inte att identifiera individuella karaktärer utan att få 

en överblick i hur arbetet bedrivs när det gäller dessa brottstyper och de omständigheter 

som finns kring brottet. 
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På grund av vårt stora material begränsas möjligheten till informerat samtycke av 

praktiska svårigheter. Hade informerat samtycke samlats in från samtliga berörda hade 

ett stort antal individer behövts tillfrågats, vilket både skulle vara tidskrävande och svårt 

(Helgesson, 2015, s .109). Vidare menar Helgesson (ibid, s. 110) att det ibland kan vara 

bättre att forska utan samtycke då frågan om samtycke kan åstadkomma mer skada än 

att inte fråga. Han menar att forskning som berör känsliga ämnen kan genom förfrågan 

och information kring studien väcka känslor av oro och ångest samt upplevas som 

integritetskränkande (ibid). Vår studie berör just sådana frågor som kan, då dessa 

uppmärksammas av andra, upplevas som stötande. I vårt fall begränsas vi av praktiska 

möjligheter samtidigt som vi, om möjlighet fanns, skulle ha kunnat skapa mer skada än 

nytta för att få ett informerat samtycke. Datan kommer dock vara avidentifierat vilket 

gör att den inte går att härleda till en enskild individ. Det kan därmed ge mindre skada 

för individen att inte ge informerat samtycke. 

5. Resultat 

Totalt har 46 brott i Dalarna, enligt tidigare beskrivna kriterier, identifierats ha en 

hederskaraktär. Av dessa har 17 brott uppmärksammats och bedömts enligt Patriark-

manualen, vilket utgör 37 % av samtliga identifierade brott. 

I följande avsnitt presenteras de resultat som framkommit genom analysmetoden. Dessa 

resultat kommer främst att presenteras i form av tabeller där oddskvoter presenteras. 

Fullständiga outputs för de logistiska regressionerna från SPSS presenteras i bilaga 9.  

De variabler, vars signifikansvärde ligger på en 10%-nivå, kommer sedan att studeras 

utifrån dess betydelse för att ett brott skall uppmärksammas, givet inverkan från de 

övriga variablerna inom modellen. Tabeller för oberoende variablernas procentuella 

frekvens inom den beroende variabeln kommer även att presenteras.  

Först redovisas resultat som beskriver hur olika egenskaper hos gärningsperson samt 

den brottsutsatte påverkar oddset för att ett brott blir uppmärksammat. På samma sätt 

följer vidare resultat för påverkan av omständigheter kring brottet. Slutligen presenteras 

även ett resultat vilken rör sambandet mellan uppmärksammandet av brott av 

hederskaraktär samt teorin om det idealiska offret. Detta resultat grundar sig i resultat 

som framkommit ur de två första frågeställningarna, vilka berör faktorer inom brottet 

där målsägare och gärningsperson har en aktiv roll. För samtliga modeller kommer även 

ytterligare en version att dessa att testas, genom att inkludera variabeln ”antal brott inom 

ärendet”. Detta då flera brott, vilka har kodats enskilt, tillhör ärenden där flera 



 

26 

 

brottskoder ingår. Varje modell kommer således även att studeras utifrån eventuell 

påverkan av att det inom vissa observationer ingått flera brott inom ärendet. De olika 

modellversionerna kommer att presenteras inom samma tabell.  

5.1 Egenskaper hos den brottsutsatte samt gärningsperson  

Under denna rubrik presenteras resultat enligt frågeställningen vilken egenskap hos den 

brottsutsatte, gärningsperson samt relation mellan dessa som har betydelse för att ett 

brott av hederskaraktär blir uppmärksammat eller icke som ett sådant av poliser 

självständiga bedömningar. Dessa resultat presenteras nedan under två delrubriker. 

Under den första rubriken presenteras resultat där den beroende variabeln består av 

huruvida ett brott genomgått Patriark och de oberoende variablerna av kön hos 

målsägare samt olika åldersintervall hos denne. Under den andra rubriken presenteras 

resultat utifrån samma beroendevariabel samt med gärningspersons ålder och dennes 

relation till målsägaren som oberoende variabel. För samtliga fall inom denna studie har 

gärningspersonen varit av manligt kön, varför denna variabel inte inkluderas i modellen.  

5.1.1 Vilka egenskaper hos den brottsutsatte har betydelse för 

uppmärksammande? 

I tabell B1.1 under bilaga 10 presenteras en frekvenstabell över målsägarens kön i 

förhållande till antalet uppmärksammade brott. Av de 46 brott som för studien har 

granskats har målsägande inom 5 brott varit av manligt kön. Av dessa har 4 brott 

uppmärksammats och bedömts enligt Patriark, vilket utgör 80% av samtliga brott där 

målsägande är man. Inom de resterande 41 brotten har målsägande varit av kvinnligt 

kön varav 13 fall har uppmärksammats och bedömts enligt Patriark, vilket utgör 31,7 %. 

En större andel av de fall av hederskaraktär som identifierats i Dalarna där män utgör 

målsägande har därmed uppmärksammats, än inom de fall där kvinnor varit målsägare. 

Vidare kan ses i tabell B1.2 under bilaga 10 att den mest representerade ålderskategorin 

inom de identifierade brotten är 19-29 år. Inom närmare hälften av samtliga 

identifierade brott, 22 av 46, är målsägande inom denna ålderskategori. Denna 

ålderskategori har även högst procentuell andel uppmärksammade brott på 40,9 %, följt 

av ålderskategorin 40 år eller äldre av vilka 40,0 % har uppmärksammats. Lägst andel 

uppmärksammade brott, samt även antal identifierade brott, finnes inom ålderskategorin 

0-18 år. Av de totalt 6 identifierade brotten inom denna ålderskategori har 1 fall 

uppmärksammats, vilket utgör 16,7%. 
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Genom att göra en logistisk regressionsanalys kan även de enskilda variablernas 

betydelse för den beroende variabeln, givet inverkan från övriga variabler, studeras. I 

tabell A1.1 framkommer att det endast är en variabel i modell 1a som har en signifikant 

betydelse på 10%-nivån för uppmärksammande, vilken är kön. Variabeln kvinna har ett 

Exp(B)-värde på 8,187 och variabeln man, vilken är referenskategori, har värdet 1. Med 

detta menas att om målsägaren är kvinna är oddset drygt 8 gånger större för att brottet 

skall bli uppmärksammat och genomgå Patriarkbedömning, än då målsägaren är man, 

givet inverkan från övriga variabler.  

Tabell A1.1 Resultat från logistisk regressionsanalys av uppmärksammande på olika 

egenskaper hos målsägande 

  Modell 1a: 1 Modell 1a:2 

Modell 1a Exp(B) Exp(B) 

   Ålder (Referensgrupp: 19-29 år) 1 1 

Åldersintervall 0-18 år 0,379 0,382 

Åldersintervall 30-39 1,137 1,117 

Åldersintervall 40+ 0,83 0,847 

   Kön (Referensgrupp: Man) 1 1 

Kvinna 8,187* 8,148* 

   Brott inom ärendet (referensgrupp 1 

brott) 

 

1 

Fler än ett brott i ärendet 

 

0,882 

   Konstant 0,528 0,659 

   Nagelkerkes R2 0,148 0,251 

   *= Signifikant på en 10%-nivå 

  **=Signifikant på en 5%-nivå 

  
De övriga variabler, vilka presenteras i tabell A1.1 ovan har inte ett signifikansmått 

under en 10-procentig nivå vilket därmed medför en större risk för att resultatet beror på 

slumpen och att nollhypotesen felaktigt förkastas. Ingen variabel som beskriver 

åldersintervall hos målsägande bedöms därmed vara signifikanta, och kommer därmed 

inte att studeras vidare. 

Variabeln ”antal brott inom ärendet” vilken har inkluderats i modell 1a:2, uppnår inte ett 

signifikant värde. Inom denna modell kan vidare ingen betydande förändring urskiljas 

hos de övriga variablerna. Variabeln som beskriver huruvida ett ärende har fler brott 
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inom sig har således ingen särskild påverkan för de övriga variablerna inom modellen, 

varför denna inte kommer att studeras vidare. 

I tabell A1.1 ovan visas även värdet för Nagelkerkes R2. Detta värde beskriver hur stor 

del av den totala variansen i den beroende variabeln som kan förklaras av modellen, 

vilken kan ha ett intervallvärde från 0-1. Desto högre värde, desto bättre är modellens 

anpassning till datan. Modell 1a:1 har ett Nagelkerkes-värde på 0,148, med vilket menas 

att 14,8 % av den totala variansen i den beroende variabeln förklaras av modellen. 

Modell 1a:2 har genom en inkludering av ytterligare en variabel fått ett ökat 

Nagelkerkes-värde på 0,251. Det senare värdet kan därmed, utifrån dess undersökta 

kontext, anses vara måttlig men ändå inte obetydlig.  

5.1.2 Vilka egenskaper hos gärningspersonen samt vilken relation som 

denne har till den brottsutsatte har betydelse för uppmärksammande? 

I tabell B1.3, vilken kan ses under bilaga 10, presenteras en frekvenstabell över 

gärningspersonens ålder i förhållande till antalet uppmärksammade eller icke 

uppmärksammade brott. Ur denna kan urskiljas att gärningspersoner inom 

ålderskategorin 40 år eller äldre är mest förekommande inom de identifierade brotten. 

Det är även brott vars gärningsperson tillhör denna åldersgrupp som i störst utsträckning 

har blivit uppmärksammade. Vidare har 17 brott, av de totalt 46 identifierad brotten, en 

misstänkt gärningsperson vars ålder ryms inom ålderskategorin 19-29 år. Av dessa är 

andelen uppmärksammade brott låg, 1 av 17 har blivit uppmärksammade vilket utgör en 

procentuell andel på 14,3. Inga brott vars gärningsperson tillhör ålderskategorin 0-18 år 

har identifierats.  

Vidare visar tabell B1.4 under bilaga 10 att relationen förhållande är mest representerad 

inom de identifierade brotten. Av de totalt 46 brotten har relationen i 27 fall utgjorts av 

ett förhållande mellan gärningsperson och målsägare. Av dessa har 8 brott 

uppmärksammats och bedömts enligt Patriark, vilket utgör 29,6 %. Bland de 

identifierade brotten har relation som utgörs av en ex-partner förekommit i 7 fall, varav 

enbart 1 fall har blivit uppmärksammat. Den relation som påkallat uppmärksamhet i 

störst utsträckning är då gärningspersonen är anhörig eller bekant till den brottsutsatte. 

Totalt 12 brott, vars relation utgörs av sådan, har identifierats. Av dessa har 8 brott 

uppmärksammats genom en Patriark-bedömning, vilket utgör en procentuell andel på 

66,7. Av de studerade brotten har en relation som inte utgjorts av ett nuvarande eller 
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tidigare förhållande i större utsträckning uppmärksammats än i sådana fall då relationen 

utgjorts av ett förhållande.  

Genom en logistisk regressionsanalys, vilken presenteras i tabell A1.2 nedan, kan 

urskiljas att åldersintervallen hos gärningspersonen har en signifikant betydelse på 5%-

nivån. Åldersintervallet 30-39 år har ett Exp(B)-värde på 14,844 med vilket innebär att 

brott inom vilka gärningspersonerna tillhör detta åldersspann, har ett nästan 15 gånger 

högre skattat odds för att bli uppmärksammat jämfört med referensgruppen 19-29 år 

vars oddskvot är 1. Även gärningspersoner inom åldersintervallet 40 år eller äldre 

medför ett förhöjt odds för uppmärksammande i relation till referensgruppen. Oddset 

för att ett brott skall uppmärksammas är nästan 33 gånger högre då gärningspersonen 

tillhör ålderskategorin 40 år eller äldre, än då denne tillhör ålderskategorin  19-29 år 

(referensgrupp).  

I modell 1b:2, inom vilken variabeln ”antal brott inom ärendet” inkluderats, har inte 

antal signifikanta variabler förändrats. Dock kan en skillnad urskiljas inom kategorierna 

för åldersintervall vilka, då ovan nämnda variabel tillförts i modellen, har fått en högre 

oddskvot. Inom denna modell får således de enskilda variablerna som beskriver 

gärningspersonens åldersintervall en öka betydelse för uppmärksammande då de övriga 

variablerna hålls konstanta.  

Vidare har även relationen före detta förhållande en signifikant betydelse på 10%-nivån 

för uppmärksammande. Denna relation har ett Exp(B)-värde på 0,114 och förhållande, 

vilken utgör referensgrupp, har en oddskvot på 1. Med detta innebär att relationer som 

utgörs av ett tidigare partnerskap har ett minskat odds med 89 % för uppmärksammande 

jämfört med referensgruppen, givet inverkan från de övriga variablerna i modellen. 

Oddset för uppmärksammande är således lägre då gärningspersonen tidigare har haft ett 

förhållande med målsägande, jämfört med om dessa har ett nuvarande förhållande. 

Tabell A1.2 Resultat från logistisk regressionsanalys av uppmärksammande på olika 

egenskaper hos gärningsperson; ålder samt dennes relation till målsägaren 

  
Modell 

1b:1 

Modell 

1b:2 

Modell 1b Exp(B) Exp(B) 

   Ålder (Referensgrupp: 19-29 år) 1 1 

Åldersintervall 30-39 14,844** 15,150** 

Åldersintervall 40+ 32,561** 35,255** 
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Relation (Referensgrupp: Förhållande) 1 1 

Anhörig/Bekant 2,009 2,004 

Före detta förhållande 0,114* 0,106* 

   Brott inom ärendet (referensgrupp 1 

brott) 

 

1 

Fler än ett brott i ärendet 

 

1,436 

   Konstant 0,059** 0,043** 

   Nagelkerkes R Square 0,481 0,484 

   *= Signifikant på en 10%-nivå 
  **=Signifikant på en 5%-nivå 
  

Modellerna har vidare ett Nagelkerkes R2-värde på 0,481 samt 0,484, med vilket menas 

att drygt 48 % av den totala variationen i beroendevariabeln som förklaras av modellen. 

Detta värde kan därmed anses tyda på att modellens prediktionsförmåga är relativt god. 

5.2 Vilka omständigheter kring brottet har störst betydelse för att ett brott 

av hederskaraktär blir uppmärksammat samt icke uppmärksammat som 

sådant av polisen? 

Av den logistiska regressionsanalysen kan urskiljas att det inom modell 2 enbart är två 

variabler som innehåller signifikanta värden. Dessa är variabeln ”anmälare” som är 

signifikant på en 5%-nivå samt variabeln ”fullföljer” som är signifikant på en 10%-nivå.   

Tabell A2.1 Resultat från logistisk regressionsanalys av uppmärksammande på olika 

omständigheter kring brottet 

  Modell 2:1 

Modell 

2:2 

Modell 2 Exp(B) Exp(B) 

   Brottskategori (Referensgrupp: Olaga hot) 1 1 

Våldsbrottslighet 0,132 0,106 

Frihetsberövande 3123070918 2,60E+10 

Psykologiska brott 0,294 0,098 

Fridskränkning 0,212 0,135 

   Antal vittnen (Referensgrupp: inga vittnen) 1 1 

1 vittne 2,514 2,710 

Fler än 1 vittne 1,443 1,835 

   Anmälare (Referensgrupp: annan än anmälare) 1 1 

Målsägare är anmälare 0,107** 0,067* 

   Anmälningsplats (Referensgrupp: annan plats än på plats) 1 1 
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Anmält på plats vid akut skede 2,56 2,544 

   Fullföljer anmälning (Referensgrupp: fullföljer ej 

anmälan) 1 1 

Målsägaren fullföljer anmälan 6,646* 5,253(*) 

   Påtryckningar (Referensgrupp: inga påtryckningar) 1 1 

Påtryckning framkommer 1,112 1,852 

   Tid till anmälan (Referensgrupp: Samma dag) 1 1 

1 dag till anmälan 0,105 0,100 

Mer än 1 dag till anmälan 0,172(*) 0,068* 

   Brott inom ärendet (referensgrupp 1 brott) 

 

1 

Fler än ett brott i ärendet 

 

6,281 

   Konstant 1,663 1,024 

   Nagelkerkes R2 0,614 0,642 

   *= Signifikant på en 10%-nivå 

  **=Signifikant på en 5%-nivå 

(*)=Signifikant på en 13%-nivå 

   

Regressionen av den förstnämnda variabeln visar att oddset för att brottet skall 

uppmärksammas minskar med 89 % då målsägande själv anmäler, jämfört med om 

någon annan anmäler (referensgrupp). I tabell B2.1 under bilaga 10 presenteras en 

frekvenstabell över vem som anmält brottet i förhållande till uppmärksammande. Ur 

denna visas att av det totala antalet identifierade brott har anmälan i 34 fall inkommit 

från målsägaren själv. Av dessa har sedan 8 fall uppmärksammats och genomgått 

Patriark-bedömning vilket utgör 23,5 %. I de övriga 12 brotten, där anmälan inkommit 

från annan än målsägare, har 9 brott genomgått Patriark-bedömning, vilket utgör 75%. 

Inom de identifierade brotten har en anmälan som inkommit från annan än målsägare i 

större utsträckning lett till en Patriark-bedömning.  

Regression av variabeln som beskriver huruvida målsägande fullföljer anmälningen 

visar vidare att det skattade oddset för att brottet skall uppmärksammas nästan är 7 

gånger högre då målsägande fullföljer anmälan än då denne inte gör det (referensgrupp). 

I frekvenstabellen, vilken kan ses i tabell B2.2 under bilaga 10, kan ses att antalet brott 

där målsägaren fullföljer anmälningen är 30 till antalet. Av dessa har 15 fall blivit 

uppmärksammade, vilket står för 50 % av brott inom denna kategori. Utfallet för  

uppmärksammande eller icke uppmärksammande i förhållande till huruvida målsägande 
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står fast vid sin anmälan är därmed likvärda. Däremot kan det urskiljas ur 

frekvenstabellen att då målsägande inte står fast vid sin anmälan minskar antalet 

uppmärksammade brott. Av de totalt 16 fall, där målsägaren inte fullföljer, har enbart 2 

brott uppmärksammats och genomgått Patriark-bedömning, vilket utgör 12,5 %. Den 

procentuella andelen uppmärksammade brott ökar således då målsägare står fast vid sin 

anmälan.   

Vidare har även variabeln ”Mer än 1 dag till anmälan” en signifikansnivå som ligger 

nära 10%-nivån (0,13), vilken därmed även kommer att studeras trots att denna medför 

en viss ökad risk för typ-1 fel. Regressionen av denna variabel visar att oddset för att ett 

brott skall bli uppmärksammat minskar med nästan 83 % om anmälan inkommer mer än 

1 dag efter att brottet begåtts, jämfört med om anmälan kommer in samma dag som för 

brotten (referensgrupp). Detta tyder då på att om en anmälan inkommer samma dag som 

brottet har skett har detta en positiv inverkan på oddset för uppmärksammande av brott 

med hederskaraktär.  

I modell 2:2 har inkluderande av variabeln ”antal brott inom ärendet” bidragit till att 

variabeln ”mer än 1 dag till anmälan” har fått ett signifikansvärde under 10%-nivån. 

Denna modell ger även variabeln ett lägre odds för att ett brott skall bli 

uppmärksammat, jämfört med modell 2:1. Modell 2:2 har även påverkat variablerna 

”målsägare är anmälare” samt ”målsägare fullföljer anmälan” så till vida att dess 

signifikansvärden har gått från att ligga under en 5%-nivå till att vara signifikant på 

10%-nivån. Dess oddskvoter har även minskat. Den för modellen tillförda variabeln 

erhåller dock inte ett signifikant värde.  

Modellen 2:1 har ett värde för måttet Nagelkerkes R2 som ligger på 0,614, med vilket 

menas att 61,4 % informationen ryms inom modellen. Detta värde ökar något till 0,642 

genom att inkludera ytterligare en variabel i modell 2:2. Dessa är det högst uppmätta 

värdena bland samtliga modeller inom studien, och tyder på en god prediktionsförmåga 

i förhållande till den kontext som studien undersöks inom.   
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5.3 Finns det ett samband mellan utfallet av uppmärksammade samt icke 

uppmärksammade brott av hederskaraktär och uppfattningen om det 

idealiska offret? 

Följande resultat kommer att baseras på de signifikanta resultat som framkommit under 

de två första frågeställningarna för att sedan ställas mot de egenskaper som återfinns 

inom Nils Christies teori om det idealiska offret.  

Regressionen av den första modellen visar att då målsägaren är av kvinnligt kön ökar 

oddset för uppmärksammande i relation till om målsägande är av manligt kön. Inom de 

granskade brotten utgörs samtliga av en manlig gärningsperson. Detta resultat kan 

kopplas till den första egenskapen inom teorin om det idealiska offret (Christie, 2001, s. 

48), vilken beskriver att offret är svagt. I förhållande till den manliga gärningspersonen 

kan ett kvinnligt offer ses som mer svagt än ett manligt offer, vilket enligt teorin därmed 

skulle generera en högre grad av tillskrivning av offerskap hos de brottsutsatta 

kvinnorna. Ett visst samband mellan utfallet av polisers självständiga bedömningar av 

brott med hederskaraktär och teorin om det idealiska offret kan därmed urskiljas inom 

denna egenskap.  

Vidare har även tidigare presenterade modeller påvisat att oddset för att brott blir 

uppmärksammat ökar desto äldre ålderskategori gärningspersonen tillhör. Oddskvoten 

för uppmärksammande inom ålderskategorin 19 till 29 år är 1, då denna utgör 

referensgrupp. Ålderskategorin 30 till 39 år har en nästan 15 gånger högre oddskvot 

jämfört med referensgruppen, och en ytterligare ökad oddskvot i jämförelse med denna 

finnes inom ålderskategorin 40 år eller äldre, vilken är nästan 33 gånger högre. Att 

oddset för utfallet för uppmärksammande är högre desto högre ålderskategori 

gärningspersonen tillhör finner därmed inget samband till de enligt teorin (ibid) 

beskrivna egenskaperna hos gärningspersonen. Denna person skall enligt teorin vara 

stor och ond, vilket är egenskaper som kan avta vid högre ålder. Dock beskrivs den 

ideala gärningspersonen, vilket nämnts tidigare, i förhållande till det idealiska offret och 

som dess motsats. Samband mellan denna egenskap och utfallet av polisers 

självständiga bedömningar kan därmed inte tydligt urskiljas. 

Vidare beskriver Nils Christie (ibid, s. 49) att ett icke idealt offerskap tillskrivs de 

individer, i störst utsträckning kvinnor, som viktimiseras av deras make eller nuvarande 

partner. Om ett samband mellan polisers självständiga bedömningar och denna 
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teoretiska egenskap vara närvarande skulle därmed relationen ”förhållande” generera 

lägst oddskvot för uppmärksammande. Christie (ibid) beskriver vidare att kvinnor som 

lämnat sin partner, och därmed har tagit ett aktivt ställningstagande gentemot denne inte 

utgör ett idealiskt offer, men ändå ett långt mer idealiskt offer än de kvinnor som 

stannar kvar i relationen. I modell 1b framkommer att relationen ”före detta 

förhållande” har en lägre oddskvot för uppmärksammande än referensgruppen som 

utgörs av nuvarande förhållande genom partnerskap eller äktenskap. Samband mellan 

detta utfall och teorin finner därmed inget stöd. 

Ytterligare en egenskap som Christie (ibid, s. 50) beskriver påkalla ett idealiskt 

offerskap är att offret tar en aktiv roll i att framhäva sitt offerskap. Ur resultatet av 

regressionen av modell 2 framkommer att oddset för att ett brott skall bli 

uppmärksammat ökar när målsägaren fullföljer anmälan och medverkar för att driva den 

framåt i relation till att denne inte gör det. Ett samband mellan polisers självständiga 

bedömningar och föreställningen om det idealiska offret enligt denna egenskap kan 

därmed urskiljas. Dock visar resultaten från samma modell även att oddset minskar då 

det är målsägande själv som anmäler brottsutsattheten, vilket därmed strider mot ovan 

beskrivna egenskap och samband enligt denna variabel kan inte urskiljas.  

6. Slutsats och diskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka om egenskaper och omständigheter kring 

brottet, som kan kopplas till uppfattningen om det idealiska offret, påverkar utfallet av 

polisers självständiga bedömningar av brott av hederskaraktär. Resultaten från studien 

visar att signifikanta resultat kunnat erhållas inom 7 variabler totalt inom modellerna. 

Dessa kopplas till egenskaper hos målsägare och gärningsperson samt omständigheter 

kring brottet. 

Som framkommit i resultatet ovan har målsägandes kön samt gärningspersonens ålder 

och viss relation till målsägaren visats ha en signifikant betydelse för 

uppmärksammandet. Från denna regression kan slutsatsen dras av att det finns en viss 

koppling mellan det teoretiska sättet att beskriva offer inom hedersrelaterad brottslighet 

samt utfallet av uppmärksammandet brott. Ur resultatet har framkommit att brott inom 

vilka kvinnor är brottsoffer i större utsträckning blir uppmärksammade än då män är 

utsatta, vilket går i linje med hur offer och gärningspersoner porträtteras utifrån deras 

könstillhörighet inom såväl forskning som metodstöd på området. Gällande 
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gärningspersonens ålder har resultatet kunnat påvisa att oddset för uppmärksammande 

ökar desto äldre ålderskategori som denne tillhör. Detta resultat var något oväntat 

utifrån studiens teoretiska perspektiv, vilken beskriver att den idealiska 

gärningspersonen är stor och ond och därmed är fysiskt överlägsen offret. Resultat från 

denna studie har istället visat att desto äldre gärningspersonen är, desto högre grad blir 

brottet som denne är misstänkt för uppmärksammat. Detta resultat kan dock finna 

förklaring inom definitionen av hedersrelaterad brottslighet samt kontexten som dessa 

brott begås inom. Inom dessa är den manliga dominansen och makten central och i 

många fall besitter en äldre man makten över familjen. Detta kan således bidra till en 

ökad uppmärksamhet av brott med hederskaraktär där gärningspersonen utgörs av en 

äldre man, då denna kan uppfattas utgöra ett stort hot mot offret på grund av dennes 

möjliga makt inom familjen. 

Vidare framkommer det att huruvida målsägande är den som själv anmäler och om 

denne fullföljer anmälan samt tiden som fortlöper mellan brottet och anmälningstillfälle 

har en betydande påverkan för att ett brott skall uppmärksammas. De variabler som 

inom modell 2 har erhållit ett signifikant värde kretsar således kring anmälningen och 

de momenten runt denna handling. Slutsatser som kan dras från denna regression är att 

det är av betydelse för uppmärksammande av brottet att anmälningen inkommer till 

polisen så snart efter brottet som möjligt samt att målsägande medverkar i utredningen.  

Inom samtliga modeller har även ytterligare en variabel inkluderats, ”antal brott inom 

ärendet”, vars syfte var att undersöka huruvida ett uppmärksammande av brotten 

påverkas av att ett enskilt brott tillhör ett ärende inom vilket flera brott även är 

närvarande. Denna variabel har inte i någon modell kunnat erhålla ett signifikant värde, 

och därmed har denna variabel inte studerats närmare. Modellen i sig, där denna ingår, 

har i vissa fall förändrats något gällande oddskvoter och signifikansvärden vilket 

därmed har studerats. Fokus har dock riktats mot de modeller där denna variabel 

exkluderats, då denna ändå inte varit signifikant eller medfört några stora förändringar 

till modellen. Vi kan med bakgrund i ovanstående dra slutsats om att det, på grund av 

att denna variabel inte nått ett signifikant värde, har en betydande påverkan på utfallet 

av uppmärksammade brott.  

Av resultaten kan en central slutsats dras; inom de studerade brotten kan inget tydligt 

samband mellan uppfattning av det idealiska offret i Nils Christies mening samt 

påverkan av polisers självständiga bedömningar urskiljas. Vidare kan studiens resultat 
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finna stöd i tidigare studier och forskning. Dessa kommer att presenteras under följande 

underrubriker. 

6.1 Avsaknad av det idealiska offret 

Som beskrivits under rubrik 5.3 kan enbart utfallet av två variabler anses ha ett samband 

med egenskaper beskrivna inom teorin. Dessa är att oddset för uppmärksammande ökar 

då den brottsutsatte är kvinna i jämförelse med om denne skulle ha varit man. Christie 

(2001, s. 48) beskriver att det idealiska offret är svagt i jämförelse med 

gärningspersonen som beskrivs som stor och ond. Författaren (ibid) beskriver vidare att 

män, ur detta perspektiv, inte kommer att kunna konkurrera om platsen som det ideala 

offret med kvinnor. Då samtliga gärningspersoner i denna studie utgörs av män, 

kommer kvinnor enligt teorin i större utsträckning kunna tillskrivas ett större offerskap 

på grund av könsrelaterade uppfattningar om deras fysiska underlägsenhet. För denna 

studie kan därmed urskiljas att kvinnor i större utsträckning tillskrivs ett offerskap inom 

brott av hederskaraktär genom uppmärksammande och Patriark-bedömning. Vidare kan 

även viss påverkan i de självständiga bedömningarna finnas baserat på egenskapen 

vilken beskriver att offren , för att uppnå ett idealiskt offerskap, aktivt måste delta i 

uppmärksammandet av sin brottsutsatthet. Resultaten påvisar att om målsägaren står 

fast vid sin anmälan och därmed aktivt deltar i uppmärksammandet av sitt offerskap 

ökar oddset för uppmärksammande. Utöver dessa egenskaper finner studien inga starka 

indikationer på att uppfattningen om det idealiska offret påverkar utfallet av polisers 

självständiga bedömningar av brott med hederskaraktär. 

Slutsatsen som kan dras av denna studie är att det inte finns något tydligt samband 

mellan polisers självständiga bedömning samt uppfattningen om det idealiska offret i 

Christies bemärkning och inte heller någon idealisk gärningsperson. Den senare kan 

snarare, utifrån denna studie, utgöras av en äldre man, vilken inom dessa kontexter ofta 

är den person som besitter mest makt och kan således ses som den mest dominanta och 

därför mest idealistiska gärningspersonen. Slutsatsen som kan dras är att Christies teori 

om det idealiska offret möjligt inte är helt förenlig med denna brottstyp. Det kan möjligt 

vara så att bedömningen kan påverkas av en uppfattning om ett idealiskt offer inom 

denna brottstyp vilken således kan ges större utrymme inom hot- och riskbedömningar. 

Uppfattningen om det idealiska offret kan dock skilja sig från övriga brottstyper vilka 

Christie beskriver.  
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Denna skillnad kan ytterligare belysas genom att de allra flesta brott begås av personer i 

den brottsutsattas närhet. En egenskap som Christie (2001, s. 48) beskriver är avgörande 

för tillskrivning av ett idealiskt offerskap är att gärningspersonen skall för den 

brottsutsatte vara okänd och inte ha någon personlig relation till offret. Utifrån 

Rikspolisstyrelsens (2009, s. 8) definition av hedersrelaterad brottslighet begås brotten 

ofta av en släkting då offret enligt denne och den övriga familjens uppfattning har 

vanärat eller riskerar att vanära gärningspersonens, släktens eller gruppens heder. En 

grundsten inom dessa brott är således att offer och gärningsperson inte för varandra är 

okända, utan att det finns en samhörighet mellan de två vilka påverkas av varandras 

handlingar. En uppfattning om det idealiska offret inom denna brottstyp kan därmed 

skiljas baserat på ovan nämna olikhet. Detta kan liknas vid brott i nära relation som 

Christie beskriver innehåller begränsningar inom tillämpbarheten av ett idealiskt offer. 

Dessa, oftast kvinnor, är inte idealistiska offer på grund av en uppfattning av att de 

stannar kvar i en relation med deras gärningsperson. På grund av det sociala 

uppmärksammandet av denna brottskategori har en sjätte egenskap inom teorin 

framhävts kunna tillåta kvinnor i sådana relationer tillskrivas ett mer idealiskt offerskap. 

Detta offerskap kan tillskrivas om en kvinna gör ett aktivt val att avsluta en relation och 

därmed framhäva sitt offerskap. Trots en viss likhet som kan tydas mellan dessa 

brottskategorier har denna egenskap genom studien haft en betydelse för 

uppmärksammandet av brott med hederskaraktär. Detta då studiens resultat påvisat att 

ett brott har ett minskat odds för att uppmärksammats om relationen mellan 

gärningsperson och brottsutsatt utgörs av ett före detta partnerskap i jämförelse med ett 

nuvarande förhållande. Slutsatsen som kan dras av denna studie är att ingen tydlig 

påverkan utifrån uppfattningen om det idealiska offret utifrån Christies beskrivning kan 

urskiljas på polisers självständiga bedömning av brott med hederskaraktär.  

6.2 Resultat i jämförelse med tidigare forskning 

Den tidigare forskningen som finns inom området om tillskrivna offerskap inom 

hedersrelaterad brottslighet, som beskrivits under rubriken tidigare forskning, skulle 

kunna appliceras på delar av denna studies resultat. Denna forskning beskriver att 

kvinnor inom kulturer där hedersnormer är vanligt förekommande, lättare tillskrivs ett 

offerskap enligt västerländska jämställda normer. Detta då kontexten, inom vilka dessa 

kvinnor beskrivs, innehåller ett tillskrivet offerskap utifrån den manliga dominansen 

som råder inom kulturen. Författaren (Hong 2014, s. 320) menar att kvinnor inom dessa 

kulturer har svårare att framhäva sitt offerskap då de redan innan de blivit viktimiserade 
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enligt lagens mening framställs som offer utifrån kulturella aspekter. Inom resultatet för 

denna studie kan urskiljas att oddset för uppmärksammandet är högre då det är någon 

annan än målsägande själv som uppmärksammar brottsutsattheten genom anmälan. 

Detta resultat skulle således kunna kopplas till ovan nämnda problematik angående att 

offer inom brott med hederskaraktär har svårt att hävda sitt offerskap och därmed har 

annan anmälare än målsägare bättre förutsättningar att framhäva individens offerskap.  

Studiens resultat finner även stöd i tidigare studier genomförda på området kring 

polisens arbete med hedersrelaterad brottslighet.  

Resultaten från vår studie har påvisat att det har en betydande effekt av 

uppmärksammandet om anmälan om brottet inkommer så nära inpå brottet som möjligt. 

Detta resultat går i linje med det som framkommit i Brå:s studie angående polisens 

utredningar av hedersrelaterad brottslighet (2012a, s. 71). Deras slutsatser är att polisens 

arbete mot dessa brott ligger i att skapa förutsättningar för att fler kvinnor som är utsatta 

för denna brottstyp ska känna sig trygga i att göra en polisanmälan och att man aktivt, 

tillsammans med andra samhällsinsatser, ska arbeta för att fånga upp de kvinnor som är 

utsatta för hedersrelaterad brottslighet. Denna slutsats kan även dras i vår studie då en 

anmälan som inkommer i ett tidigt skede har betydelse för att brottet uppmärksammas. 

6.3 Fortsatt forskning 

Som ovan beskrivits framkommer inte något tydligt idealiskt offer i denna studie då 

egenskaper och omständigheter i de mest uppmärksammade brotten skiljer sig från de 

egenskaper som Christie menar beskriver ett idealiskt offer. Fortsatt forskning på 

området skulle kunna syfta till att undersöka huruvida det finns ett särskilt idealiskt 

offer inom hedersrelaterad brottslighet i jämförelse med andra brottstyper. Exempelvis 

genom att undersöka skillnader i uppfattningar om det idealiska offret inom 

hedersrelaterad brottslighet och våld i nära relation. Fortsatt forskning inom detta 

område skulle kunna bidra till att belysa de skillnader som finns inom de olika 

brottstyperna och därmed även synen av offerskap inom dem.  

Forskning inom den hedersrelaterade brottsligheten skulle kunna kompletteras genom 

fortsatt forskning av det maskulina offerskapet. Detta är ett område som vi i vår 

litteraturgenomgång inför denna studie anser sakna och skulle kunna tillföra ytterligare 

kunskap inom området. På grund av vissa begränsningar har vi inte i den grad vi velat 

kunna belysa det maskulina offerskapet. Vi kan dock i genomgången av brotten se att 

det i flera fall funnits sekundära offer, ofta av manligt kön, som inte uppmärksammats 
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då de har en roll i den brottsliga handlingen som anmälts. Dessa personer viktimiseras 

genom olaga hot och olaga tvång, då de uppmanas och/eller tvingas att begå brottsliga 

handlingar för att upprätthålla familjens heder. Dessa brott uppmärksammas dock sällan 

vilket därmed påkallar ett intresse att studera detta område vidare.  
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Bilagor 
Bilaga 1 - Brottskoder 

9318 Misshandel, ej grov, utomhus mot flicka 15–17 år, bekant med offret 

9322 Misshandel, ej grov, inomhus mot flicka 15–17 år, bekant med offret 

9320 Misshandel, ej grov, utomhus mot pojke 15-17 år, bekant med offret 

9324 Misshandel, ej grov, inomhus mot pojke 15-17 år, bekant med offret 

9342 Grov misshandel, utomhus mot flicka 15–17 år, bekant med offret 

9346 Grov misshandel, inomhus mot flicka 15–17 år, bekant med offret 

9344 Grov misshandel, utomhus mot pojke 15–17 år, bekant med offret 

9348 Grov misshandel, inomhus mot pojke 15–17 år, bekant med offret 

0356 Misshandel, ej grov, utomhus mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret 

9350 Misshandel, ej grov, inomhus mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret men 

ej i nära relation 

9349 Misshandel, ej grov, inomhus mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret i 

nära relation 

0358 Misshandel, ej grov, utomhus mot man 18 år eller äldre, bekant med offret 

9352 Misshandel, ej grov, inomhus mot man 18 år eller äldre, bekant med offret men ej 

i nära relation 

9351 Misshandel, ej grov, inomhus mot man 18 år eller äldre, bekant med offret i nära 

relation 

0376 Grov misshandel, utomhus mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret 

9354 Grov misshandel, inomhus mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret men ej i 

nära relation 

9353 Grov misshandel, inomhus mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret i nära 

relation 

0377 Grov misshandel, utomhus mot man 18 år eller äldre, bekant med offret 

9356 Grov misshandel, inomhus mot man 18 år eller äldre, bekant med offret men ej i 

nära relation 

9355 Grov misshandel, inomhus mot man 18 år eller äldre, bekant med offret i nära 

relation 

0303, 0307 Försök, förberedelse och stämpling till mord eller dråp mot kvinna 

0304, 0308 Försök, förberedelse och stämpling till mord eller dråp mot man 
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0422 Grov fridskränkning mot flicka under 18 år 

0423 Grov fridskränkning mot pojke under 18 år 

0424 Grov fridskränkning mot kvinna 18 år eller äldre 

0425 Grov fridskränkning mot man 18 år eller äldre 

0426 Olaga hot mot flicka under 18 år 

0427 Olaga hot mot pojke under 18 år 

0406 Olaga hot mot kvinna 18 år eller äldre 

0405 Olaga hot mot man 18 år eller äldre 

0430 Människorov, olaga frihetsberövande 

0431 Olaga tvång 

0412 Grov kvinnofridskränkning 

0711 Egenmäktighet med barn 
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Bilaga 2- Sökord 

1. papp*, far, fader, bror, broder*, bröd* 

2. syster*, syskon*, anhörig*, morbro*, farbro*, släkt*, föräldrar*, kusin*, dotter* 

döttrar*, familj* 

3. mamma*, mor, moder* 

4. heder*, vanheder*, skam*, vanära*, ära*, stolt*, rykte*, anseende*, besudla*, 

smutskasta*, förnedra*, respekt*, värdighet* 

5. hor*, slamp*, slyn*, luder, sköka, billig*, fnask*, skällsord, nedsättande, bitch, 

madrass, fitta 

6. tvångsäktenskap, tvångsgiftemål, arrangerat äktenskap, arrangerat giftemål, 

arrangerat bröllop, trolov* 
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Bilaga 3 – Varningssignaler utifrån Åklagarmyndigheten 
Nedan följer de varningssignaler från Åklagarkammarens handbok 2007 som vi utgått 

från i vår urvalsprocess. För en djupare beskrivning av dessa varningssignaler, läs 

Åklagarkammarens handbok mot hedersrelaterat våld från 2007. 

 Anmälan om försvunnen person 

 Gärningen i sig Förutom förekomsten av dödshot och ”ordinär” misshandel, som 

även är vanligt förekommande i annat relationsvåld, förekommer det i 

hedersärenden att målsäganden 

 Brottet har utlösts av målsägandens livsföring flickor/unga kvinnor: - De trotsar 

de hårt kontrollerande regler som satts upp för deras uppförande 

 Flera gärningsmän 

 Om målsäganden och/eller den misstänkte lever i en starkt Patriarkalisk och 

hierarkisk familjestruktur I familjer där det finns hederstänkande är 

maktstrukturen starkt Patriarkalisk och hierarkisk 

 Om det i målsägandens och/eller den misstänktes släkt är vanligt med 

arrangerade äktenskap och kusingifte I släkter där hederskulturen är stark är 

arrangerade äktenskap regel och kusingifte mycket vanligt förekommande. 

 Begränsningar av målsägandens livsutrymme 

 Släkten sluter upp kring gärningsmannen 

 Förekomsten av tidigare hedersrelaterat våld i släkten 

 Gärningsmannens uppfattning av att vara kränkt, att det är målsägandens fel att 

gärningen ägt rum 

 Ursprung 
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Bilaga 4 - Variabler 
Nedan kommer alla variabler som använts i analysen att benämnas och förklaras. I den 

kodning som skett har vi dels i förväg satt upp principer som vi förhållit oss till för att 

kodningen ska bli relevant. Under kodningens gång har vi dock stött på vissa problem 

vilka, om de inte hanterats, kunnat påverka resultatet och som därmed fått oss att lägga 

till ytterligare principer. 

Inom modell 1a har följande variabler ingått: 

 Kön målsägare 

Dummy: kvinna 

Referensgrupp: man 

 Ålder 

Dummy: <18 år, 30-39 år, 40< 

Referensgrupp: 19-29 år   

Inom modell 1b har följande variabler ingått: 

 Ålder 

dummy: <18 år, 30-39 år, 40< 

referensgrupp: 19-29 år 

 Relation mellan gärningsperson och målsägare 

dummy: Anhörig/bekant (pappa, bror, styvbror, svärson, morbror, farbror, 

kusin, systerson, bekant),  fd förhållande (fd partner, fd make) 

referensgrupp: Förhållande (make, partner) 

Gällande relationen mellan gärningsperson och målsägare har dessa kategoriserats till 

tre olika former; anhörig/bekant, före detta relation samt förhållande. I den förstnämnda 

kategoriseringen ingår familje- och släktmedlemmar samt även en observation vars 

relation till den brottsutsatte utgörs av en bekantskap.  

Åldersindelningen har vi valt att sätta är barn/unga, unga vuxna, medelålder, äldre, med 

bakgrund i studiens teoretiska perspektiv vilken beskriver att åldern hos offer och 

gärningsperson kan påverka synen på offerskap.  

Inom modell 2 har följande variabler ingått: 
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 Antal målsägare  

dummy: Fler än 1 målsägare. 

referensgrupp: 1 målsägare 

 Antal vittnen  

dummy: 1 vittne, fler än 1 vittne 

referensgrupp: inga vittnen 

 Anmälare  

dummy: målsägaren   

referensgrupp: annan än målsägaren 

 Anmälningsplats  

dummy: anmält akut på plats genom 112,  

referensgrupp: anmält vid annat tillfälle och plats 

 Påtryckning  

dummy: framkommer i förhör påtryckning om att ta tillbaks anmälan,  

referensgrupp: framkommer inte någon påtryckning 

 Brottskategori 

dummy: våldsbrott, människorov, psykologiska brott, fridskränkning,  

referensgrupp: olaga hot 

 Brottsplats  

dummy: i hemmet  

referensgrupp: annan plats än hemmet 

 Fullföljer  

dummy: målsägaren drar inte tillbaks sin anmälan och fullföljer således, 

referensgrupp: målsägaren drar tillbaks sin anmälan och fullföljer således inte 

 Tid till anmälan 

dummy: 1 dag, mer än 1 dag   

referensgrupp: samma dag 

Kodningen kring variabeln påtryckning, vilken står för att målsäganden uttryckligen har 

berättat att det har funnits påtryckningar från den egna familjen eller andra närstående i 

syfta att få målsägaren att dra tillbaka anmälan och fortsätta leva sitt liv som innan 

anmälan gjordes. Vi kan, och har inte, dragit några slutsatser och spekulerat kring vad 

som skulle kunna vara påtryckningar utifrån vad som framkommer i utredningen utan 

har valt att benämna variablerna utifrån vad som uttryckligen framkommit i de enskilda 

fallen. 
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I variabeln som benämns som anmälningsplats har vi valt att gruppera ihop alla andra 

anmälningsplatser förutom akutlarm. Resultatet kommer således att tolkas utifrån 

oddset för uppmärksammande då brottet har anmälts på plats vid akut skede, i relation 

till att det anmälts vid annat tillfälle och plats. Utifrån ett teoretiskt angreppssätt har vi 

valt att göra denna kategorisering, för att kunna se om det är av betydelse för den 

beroende variabeln att anmäla direkt, jämfört med att inte göra det.  

De kategoriseringar som vi har gjort inom brottskoder är genomförda utifrån följande 

sätt:  

Våldsbrottslighet innefattar brott som våldtäkt och misshandel, detta utifrån att brott av 

dessa slag innefattar våld av något slag.  

Människorov innefattar människorov, olaga frihetsberövande och egenmäktighet av 

barn, vars brott handlar om att olovligen föra bort eller gömma en person mot dess vilja.  

Psykologiska brott innefattar ärekränkning, skadegörelse, egenmäktigt förfarande och 

ofredande utifrån att vi anser att dessa brott har ett syfte att skada offret på ett 

psykologiskt plan och påverka personen i dennes livssituation.  

Fridskränkning är de brottskoder som innefattar fridskränkning samt grov 

kvinnofridskränkning, detta utifrån att dessa brott, utöver det våld som kan förekomma, 

handlar om en oftast långvarig kränkning av den personliga integriteten. 

Olaga hot är de brottskoder som innefattar olaga hot och övergrepp i rättssak, detta 

utifrån att brott av dessa slag handlar om att genom hot försöka tvinga/skrämma ett 

brottsoffer till något. 
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Bilaga 5 - Statistisk bearbetning 
Enligt Djurfeldt (2009, s. 26) kan man i en multivariat analys få problem med skevt 

fördelade variabler, vilket innebär att materialet innefattar en osymmetrisk fördelning 

inom variablerna. Författaren menar vidare att man, särskilt i ett litet material, kan få 

problem med för få fall inom ett observerat värde, vilket innebär att utrymmet för 

slumpen blir stor (ibid). Materialet för vår studie innehåller 46 observationer och utgör 

därmed ett litet datamaterial, vilket gör att ovanstående problem kan bli aktuellt. 

Djurfeldt (2009, s. 27) beskriver att tumregeln är att problem uppstår då ett observerat 

värde har färre än 10 förväntade fall inom en oberoende variabel. Dock beskriver han 

fortsättningsvis att man även kan sätta en undre gräns på 5 observerade fall per cell, 

samt att denna gräns dock inte går att gå under då detta skulle innebära problem med 

skattningen av variabelns effekt (ibid). För att testa för detta skapas en frekvenstabell 

vilken visar antalet observationer inom variabelns samtliga värden. Inom flera variabler 

finns värden som har mindre än fem observationer. För att åtgärda detta problem, samt 

även för att i ett senare skede underlätta tolkning av resultat, har kategorier skapats av 

en majoritet av variablerna, vilket beskrivs vidare under bilaga 2. Inom den beroende 

variabeln ålder har exempelvis kategorier konstruerats av fyra olika åldersintervall. Den 

ursprungliga variabeln innehöll få observerade fall på många olika värden. Genom att 

konstruera kategorier får vi åldersintervall som innehåller flera observationer, och 

problemet med skevhet minimeras. 

Ytterligare en del inom den statistiska bearbetningen då man arbetar med 

regressionsanalyser är regressionsdiagnostik. För att kunna säkerställa att den modell 

som är tänkt för regressionsanalysen är adekvat och sammanfattar datan på ett sådant 

korrekt sätt som möjligt är det av vikt att diagnostisera modellen. (Djurfeldt, 2009, s. 

140f). Inom den logistiska regressionsanalysen är det av vikt att granska modellen för 

att undersöka om den innehåller specifikationsfel, multikollinearitet, outliers eller andra 

inflytelserika observationer samt interaktion. Inom regressionsanalyser finns det även 

fler metodproblem som bör undersökas inom en regressionsdiagnostik, men just den 

logistiska regressionen är behäftad med något färre (Brå, 2008, s. 47). 

Edling och Hedström (2003, s. 141) beskriver att specifikationsfel innebär att variabler 

som för modellen är relevanta inte har inkluderats eller att variabler som för modellen 

inte är relevanta har inkluderats vilket leder till felaktiga skattningar av modellen. Icke 

relevanta variabler som har inkluderats kan upptäckas med hjälp av signifikanstest. 
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Författarna (ibid) menar dock att detta kan medföra vissa problem, samt att den bästa 

metoden är att jämföra variablers relevans utifrån teori och annan empiri. De variabler 

som inkluderats i studiens modeller, enligt denna princip, valts utifrån teori och tidigare 

forskning.  

Ytterligare moment inom regressionsdiagnostiken är att testa om det i modellen 

föreligger heteroskedasticitet, vilket innebär en ojämn fördelning av residualerna. 

Inom momentet för regressionsdiagnostik har multikollinearitet, interaktion samt 

outliers särskilt identifierats, varför dessa beskrivs vidare i bilaga 6, 7 samt 8.  
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Bilaga 6 - Multikollinearitet 
Edling och Hedström (2003, s. 145) beskriver att med multikollinearitet menas då det 

föreligger en korrelation mellan två eller flera oberoende variabler. Detta tillstånd utgör 

en problematik då standardfelen, det vill säga osäkerheten i skattningarna, kommer att 

öka desto högre korrelationen mellan en oberoende variabel och en annan är (ibid). 

Författarna (ibid) menar vidare att multikollinearitet utgör en problematik då den 

påverkar graden av tillförlitlighet i skattningen av regressionskoefficienterna. Detta då 

sticktesterna vid detta tillstånd kommer att variera mer än om multikollinearitet inte 

förekommer mellan variablerna (ibid). 

För att testa om detta problem föreligger kan en korrelationsmatris skapas, i vilken 

samtliga variabler presenteras samt visar graden av korrelation mellan de oberoende 

variablerna. Djurfeldt (2009, s. 113) beskriver att ett samband som är över 0.7-0.8 

beskriver en problematisk korrelation. Denna metod ger en överskådlig bild, men som 

dock kan missa viss korrelation. Det kan därav vara att fördelaktigt att använda sig av 

andra mått, vilka studerar regressioner snarare än korrelationer genom att sätta 

oberoende variabler som beroende. Dessa mått kallas Tolerance och VIF. Genom att 

avläsa måttet Tolerance ges ett värde på hur stor del som inte kan förklaras av en 

korrelation, det vill säga 1-r2. Djurfeldt (ibid) anger att ett kritiskt värde för Tolerance, 

under vilken variabler kan vara överflödiga, är 0,5. Det sistnämnda måttets värde startar 

på 1, vilket är då ingen multikollinearitet föreligger, samt ökar i värde desto högre 

multikollinearitet som föreligger inom regressionsmodellen. Ett kritiskt värde som av 

Djurfeldt (ibid, s. 114) anges inom detta mått är 2,5. Ett värde över detta innebär att 

multikollinearitet är så stor att den kan orsaka problem.  

I vår studie har multikollinearitet varit aktuellt inom samtliga modeller så som de 

ursprungligen var konstruerade. Detta på grund av att flera av de oberoende variablerna 

ofta samspelar med varandra. Exempelvis fann vi stark korrelation mellan ålder hos 

gärningsperson och målsägare samt inom olika relationer, detta då ålder mellan dessa 

ofta är jämlika när relationen utgörs av ett förhållande. För att reducera 

multikollineariteten har kategorier av variabler skapats vilka består av en uppsättning 

fler variabler. Vidare utgörs kategorierna av dummyvariabler, vars referensgrupp i de 

allra flesta fallen utgörs av de kategorier som innehåller flest observationer. I modell 1 

var dessa metoder dock inte tillräckliga för att reducera multikollineariteten, utan krävde 

en uppdelning av modellerna.  
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Bilaga 7 - Outliers och andra inflytelserika observationer 
Att testa för outliers är av vikt när man genomför en regressionsanalys, vars syfte främst 

handlar om att beskriva samband, då man vill se om det finns någon eller några 

observationer som skiljer sig från de andra och som därmed har en påverkan (Edling & 

Hedström 2003, s. 168). Det man vill studera när man upptäckt en outlier är om dess 

ovanliga värde på de övriga observationerna samt den beroende variabeln (ibid). I 

studiens modeller har totalt 5 observationer vars residual avviker mer än 2 

standardavvikelser och därmed utgör outliers, dock avviker ingen av dem från 

residualen mer än 3 standardavvikelser. Dessa har därmed påkallat ett särskilt 

uppmärksammande för att se vad som kan ha gjort att de utgör en outlier. Vidare har 

även dessa, samt även de övriga observationerna, undersökts för att se om dess residual 

har ett inflytande på modellens regressionslinje. En inflytelserik observation är inte 

desamma som en outlier, en sådan observation kan upptäckas genom nedan beskrivna 

mått vars inflytande kan tvinga regressionslinjen till dess närhet (ibid, s. 169). 

För att testa för detta kan måtten DFFIT och DFBETA användas. Det förstnämnda 

måttet ger ett värde vilket visar hur modellens regressionslinje skulle påverkas av att 

utesluta en observation, och det senare måttet ger ett värde för hur mycket 

regressionskoefficienten för varje enskild variabel skulle förändras om observationen 

utesluts (Allison, 1999, s. 91). Edling och Hedström (2003, s. 170) beskriver att värden 

inom måtten som går över 1 eller under -1 förtjänar särskild uppmärksamhet då detta 

kan tyda på att observationen har en stark påverkan på regressionslinjen och således 

även på skattningen av modellen. I tabell B9.1 nedan presenteras de högst uppmätta 

värdena inom de två måtten. Som kan tydas innehåller ingen modell någon observation 

vars värde överstiger 1 eller understiger -1, vilket inte föranleder att någon särskild 

uppmärksamhet tillskrivs observationerna. Att modellerna innehåller inflytelserika 

observationer kan därmed uteslutas. 

Tabell B9.1 

 Högsta DFFIT-värde Högsta DFBETA-värde 

Modell 1a 0,26261 (obs. 12) 0,19837 (obs. 12) 

Modell 1b 0,32966 (obs. 44) 0,22220 (obs. 44) 
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Modell 2 -0,54715 (obs. 1) -0,21225 (obs. 1) 
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Bilaga 8– Interaktion 
Inom momentet för regressionsdiagnostik innefattas även att testa för eventuell 

interaktion, vilket är då en oberoende variabel påverkar en annan oberoende variabels 

effekt på den beroende variabeln (Edling & Hedström, 2003, s.149). Detta är 

exempelvis fallet då effekten för X1 har en negativ effekt på Y då X2 är hög samt motsatt 

effekt då  X2 är låg. Författarna (ibid) menar vidare att en sådan påverka kan medföra en 

förminskad skattning av den förväntade effekten. En interaktion upptäcks utifrån ett 

teoretisk antagande om variablers påverkan på varandra. Ett sätt att testa för detta är att 

skapa en ny variabel där de två oberoende variablerna multipliceras med varandra. Om 

en interaktion föreligger kommer den nya variabeln, vilken består av produkten av de 

två ursprungliga variablerna (X1*X2), vara signifikant (Barmark & Djurfelt, 2009, s. 

141). 

I denna studie har interaktion testats mellan variablerna “Påtryckning” samt “Fullföljer” 

utifrån ett teoretiskt antagande om att dessa två variabler påverkar varandras effekt. 

Genom att inkludera den nya variabeln, vilken utgörs av produkten av de två 

ovannämnda, samt de två ursprungliga variablerna i en regressionsanalys kan det tydas 

att den nya variabeln inte är signifikant och hypotesen om att interaktionseffekt 

föreligger kan således förkastas.  
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Bilaga 9 – Outputs 
Modell 1a.1 

 

 

Modell 1a.2 

 

 

Modell 1b.1 
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Modell 1b.2 

 

 

Modell 2.1 
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Modell 2.2 
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Bilaga 10 – Frekvenstabeller 
Tabell B1.1 Frekvenstabell över den oberoende variabeln ”Kön målsägare” i 

förhållande till den beroende variabeln.   

Kön Målsägare   Brottet har uppmärksammats 

    Ja Nej Totalt 

Kvinna N 13 28 41 

 

% 31,7% 68,3% 100,0% 

Man N 4 1 5 

 

% 80,0% 20,0% 100,0% 

Totalt N 17 29 46 

 

% 37,0% 63,0% 100,0% 

Tabell B1.2 Frekvenstabell över den oberoende variabeln ”Ålder målsägare” i 

förhållande till den beroende variabeln. 

Ålder målsägare Brottet har uppmärksammats 

    Ja Nej Totalt 

0-18 år N 1 5 6 

 

% 16,7% 83,3% 100,0% 

19-29 år N 9 13 22 

 

% 40,9% 59,1% 100,0% 

30-39 år N 3 5 8 

 

% 37,5% 62,5% 100,0% 

över 40 år N 4 6 10 

  % 40,0% 60,0% 100,0% 

Totalt N 17 29 46 

 

% 37,0% 63,0% 100,0% 

Tabell B1.3 Frekvenstabell över den oberoende variabeln ”Ålder gärningsperson” i 

förhållande till den beroende variabeln. 

Ålder gärningsperson Brottet har uppmärksammats 

    Ja Nej Totalt 

0-18 år N 0 0 0 

 

% 0,0% 0,0% 100,0% 

19-29 år N 1 16 17 

 

% 14,3% 85,6% 100,0% 

30-39 år N 4 5 9 

 

% 55,6% 44,4% 100,0% 

Över 40 år N 12 8 20 

 

% 60,0% 40,0% 100,0% 

Totalt N 17 29 46 

 

% 37,0% 63,0% 100,0% 
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Tabell B1.4 Frekvenstabell över den oberoende variabeln ”Relation” i förhållande till 

den beroende variabeln. 

Relation   Brottet har uppmärksammats 

    Ja Nej Totalt 

Förhållande N 8 19 27 

 

% 29,6% 70,4% 100,0% 

Fd Förhållande N 1 6 7 

 

% 14,3% 85,6% 100,0% 

Anhörig/bekant N 8 4 12 

 

% 66,7% 33,3% 100,0% 

Totalt N 17 29 46 

 

% 37,0% 63,0% 100,0% 

Tabell B2.1- Frekvenstabell över den oberoende variabeln ”vem som har anmält 

brottet” i förhållande till den beroende variabeln. 

Vem som anmäler Brottet har uppmärksammats 

    Ja Nej Totalt 

Målsägare N 8 26 34 

 

% 23,5% 76,5% 100,0% 

Annan än N 9 3 12 

målsägare % 75,0% 25,0% 100,0% 

Totalt N 17 29 46 

 

% 37,0% 63,0% 100,0% 

 

Tabell B2.2- Frekvenstabell över den oberoende variabel ”fullföljer” i förhållande till 

den beroende variabeln. 

Fullföljer målsägaren Brottet har uppmärksammats 

anmälan   Ja Nej Totalt 

Ja N 15 15 30 

 

% 50,0% 50,0% 100,0% 

Nej N 2 14 16 

 
% 12,5% 87,5 100,0% 

Totalt N 17 29 46 

 

% 37,0% 63,0% 100,0% 

 

 

 

 


