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Abstract 
The aim of this essay is to investigate how victims’ tendencies to report a hate crime to the 

police is influenced by their level of trust towards the Police. The method used was based on a 

qualitative data-collection, consisting of eleven interviews. The interviews were carried out 

with people who considered themselves to have been exposed to hate crimes, but also with 

police employees specialised in hate crime. The questions asked in these interviews were 

targeted at acquiring information about what reasons the interviewees based their intention to 

report hate crimes upon. The results were then analysed using the Theory of Planned 

Behavior and showed – to some extent – a correlation between a negative attitude or distrust 

towards the Police and a lack of intent to report hate crimes. Nevertheless, the results 

indicated that factors such as social norms and perceived behavioural control also had an 

influence on the tendency of a victim of a hate crime to report the case to the police. The 

study, therefore, showed that a negative attitude and lack of trust towards the Police or the 

judicial system did not have to be the main determinant when the victims decided on whether 

or not they would report an incident. However, the results still revealed a general lack of trust 

in the police and judicial system’s capability to handle cases of hate crimes.  
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Förord 
Jag vill tacka alla intervjupersoner som har deltagit i studien och Stockholms Polismuseum 

för att jag fick chansen att medverka i arbetet av er kommande utställning om hatbrott. Jag 

vill även rikta ett stort tack till Reza Banakar som har varit en fantastisk handledare.  

 

Tack! 
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Kapitel 1. Inledning 
1.1 Introduktion 

Första gången jag kom i kontakt med företeelsen hatbrott var i samband med att jag fick en 

anställning som researcher vid Polismuseet i Stockholm. Min arbetsuppgift var att hitta 

intervjupersoner till museets kommande utställning om hatbrott. Jag satte mig in i ämnet 

genom att läsa om hatbrott i BRÅ:s rapport (2015). När jag därefter började leta efter 

intervjupersoner insåg jag hur svårt det var att hitta människor som ansåg sig ha blivit utsatta 

och som även kunde tänka sig att gå med på en intervju till utställningen på polismuseet samt 

min uppsats. I samband med att jag läste om att det finns ett stort mörkertal av fall som inte 

rapporterats samt den låga anmälningsbenägenheten (Djärv et al. 2015, s. 24) kom jag till 

slutsatsen att jag ville inrikta min forskning på att undersöka hatbrott och 

anmälningsbenägenhet.  

 

Hatbrott är ett viktigt ämne eftersom att det utgör ett allvarligt hot för samhället och 

demokratin i och med att brott som begås med hatbrottsmotiv är resultat av ”bristande respekt 

för mänskliga rättigheter och människors lika värde” (Djärv et al. 2015, s. 15). Personer som 

blir utsatta för hatbrott får genomlida en dubbel kränkning, eftersom att de inte endast blir 

utsatta för ett brott, utan även att de blir utsatta på grund av ett existerande hat mot deras 

identitet. Hatbrott påverkar därmed en persons psyke och skapar känslor av otrygghet och 

rädsla inte minst för individen själv utan även inom befolkningsgrupper mot vilka 

gärningsmännens hat riktas (Djärv et al. 2015, s. 15). Utifrån ämnets relevans hoppas jag 

genom denna uppsats kunna bidra till att uppmärksamma problemet. 

 
1.2 Vad är ett hatbrott? 

Att definiera ett hatbrott är inte utan svårigheter. I BRÅs rapport (2015) exemplifieras olika 

definitioner av vad ett hatbrott är. Något som först och främst är relevant att uppmärksamma 

är att hatbrott inte är en brottstyp i sig, utan snarare ett samlingsbegrepp för brott som begås 

med ett särskilt bakomliggande motiv (Djärv et al. 2015, ss. 14, 19).   

 

Hatbrott regleras av två brottstyper och en straffskärpningsregel. De båda brottstyperna är 

Hets mot folkgrupp (Brb 16 kap. 8 §) och Olaga diskriminering (Brb 16 kap. 9 §). 

Straffskärpningsregeln står skriven i Brottsbalkens 29 kap. 2 § p. 7 och innehåller en 

beskrivning av vilka motiv som ska anses ge strängare straff när ett brott har begåtts. Studier 
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visar dock att straffskärpningsregeln, sällan blir använd och att begångna hatbrott därmed 

oftast inte leder till en strängare påföljd (Djärv et al. 2015, s. 114).  

 

Eftersom att straffskärpningsregeln har en mindre utvecklad beskrivning av vad ett hatbrott är 

kommer även BRÅs definition presenteras här. Jag vill genom presentationen av de båda 

beskrivningarna även visa på hur pass mycket definitioner av hatbrott kan variera. 

Straffskärpningsregeln definierar hatbrott som ett brott som begås mot en människa där 

gärningsmannens motiv har varit att kränka ”en person, en folkgrupp eller annan sådan grupp 

av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell 

läggning eller annan liknande omständighet […]” (Brb 29 kap. § 2 p. 7). BRÅs definition av 

hatbrott utvecklar straffskärpningsregeln och inkluderar brott mot egendom, personer, 

grupper, institutioner eller representanter för tidigare beskrivna, ska tilläggas. BRÅ anser 

också att motiv som ”rädsla för, fientlighet eller hat mot den utsatta grundat på hudfärg, 

nationalitet eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning samt könsöverskridande 

identitet eller uttryck som gärningspersonen tror, vet eller uppfattar att personen eller gruppen 

har” (Djärv et al. 2015, s. 15) ska inkluderas. En annan definition av hatbrott inkluderar även 

motiv att kränka personer med funktionshinder, ålder och politiska tillhörighet (Djärv et al. 

2015, s. 14-15). De definitionerna är däremot inte representerade i dagens 

straffskärpningsregel. Även hatbrott med motivet att kränka någon på grund av könsuttryck är 

inte heller tydligt utskrivet i lagboken då det hamnar under ”annan liknande omständighet” 

(Brb 29 kap. 2 § p. 7).  

 

I följande stycke kommer en inledande diskussion föras angående anmälningsbenägenhet och 

mörkertal. Det görs för att läsaren ska få en uppfattning av att det finns ett mörkertal samt vad 

det har för betydelse för hatbrottsutvecklingen.  

 
1.3 Anmälningsbenägenhet och mörkertal enligt BRÅ 

Hatbrott begås dagligen men endast ett fåtal av fallen kommer till rättsväsendets kännedom på 

grund av olika faktorer. En av de anledningarna är rädslan för sekundär viktimisering, det vill 

säga att den som anmäler brottet fruktar att hen inte kommer att bli trodd eller tagen på allvar 

av rättsliga myndigheter. En annan orsak kan vara att personer i den utsattes omgivning 

avråder vederbörande från att anmäla eftersom att uppfattningen finns att polisanmälningar 

inte leder någonvart eller att det kan förvärra situationen (Djärv et al. 2015, s. 17-18). BRÅ 

hävdar att förtroendet för rättsliga myndigheter kan vara en påverkande faktor på utsatta 
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personers anmälningsbenägenhet (Djärv et al. 2015, s. 24). Därmed valde jag att inrikta min 

forskning på att undersöka huruvida attityden till polisen kan påverka 

anmälningsbenägenheten för personer som har blivit utsatta för hatbrott. Ur ett 

brottsförebyggande perspektiv är ämnet av relevans då det uppmärksammar anledningar till 

varför mörkertalet är stort i hatbrottsfall, vilket har betydelse eftersom att det försvårar 

möjligheten att göra bedömningar av hatbrottens utveckling i samhället samt hatbrottets 

struktur. Det indikerar också att ifall fler fall kom till polisens kännedom genom en ökad 

anmälningsbenägenhet, kan strukturen av problemet hatbrott inte bara uppskattas på ett mer 

ackurat vis, utan åtgärder kan även vidtas där de behövs (Djärv et al. 2015, s. 24). Kunskapen 

om i vilken utsträckning förtroendet till polisen påverkar anmälningsbenägenhet kan därmed 

vara ett relevant första steg mot en lösning.  

 

Bilden som visas nedanför är fotograferad av mig själv och illustrerar en klisterlapp som vid 

fotograferingstillfället satt fast på rutan av en busskur i Lund. Den är tänkt att ge läsaren en 

exemplifiering av vilken attityd som kan finnas i samhället mot polisväsendet. Det som står 

skrivet på lappen, när även symbolen skrivs ut i text, är ”STILL NOT LOVING POLICE!” 

vilket översätts till svenska som följande: ”Älskar fortfarande inte polisen”. Budskapet 

indikerar en negativt inställd attityd mot polisväsendet (Keller och Miller 2015, s. 196).   

 

 
Figur 1: Illustrerar en klisterlapp med ett negativt budskap mot polisväsendet. 
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1.4 Syfte och frågeställning 

Forskningen kring hatbrott indikerar ett stort mörkertal, vilket kan tolkas som låg 

anmälningsbenägenhet hos de som drabbas. Orsaken till att anmälningsbenägenheten är låg 

kan vara att hatbrottsoffren känner lågt förtroende för de rättsliga myndigheterna (Djärv et al. 

2015, s. 24). Ansatsen i föreliggande uppsats är att undersöka hatbrottoffrens attityder till 

polisen och analysera relationen mellan deras attityder och anmälningsbenägenhet. 

Frågeställning: 1) Vilka attityder har hatbrottsoffren till polisen, och 2) i vilken utsträckning 

påverkar attityden deras anmälningsbenägenhet. 

Kapitel 2. Tidigare forskning 

I det här kapitlet presenteras och granskas tidigare forskning som har utförts inom ämnet 

hatbrott. Den forskning som är under observation är skriven av Dahlstrand et al. (2015), 

Stacey (2015), Kunosson (2007), Polisen (2013), Polisen (2015), Färdeman et al. (2014), 

Qvarnström och Lindgren (2004) samt Kuno, et al. (2013). Staceys (2015) och Dahlstrand et 

al. (2015) verk är vetenskapligt förankrade och analyserar ämnet hatbrott utifrån teorier. 

Resterande tidigare forskning består av rapporter.  

En tidigare forskning som utförts inom ämnet är en av Kunosson (2007) från 

Brottsoffermyndigheten. Syftet med forskningen var att identifiera brister och lyckade 

åtgärder i polisverksamheten när det gällde deras arbete med hatbrott. 35 stycken enkäter 

skickades ut till alla Sveriges allmänna åklagarkammare, till de åklagare som hade fått ansvar 

för hatbrottsärenden. Av dessa kom 18 stycken svar tillbaks. Enkäterna skickades även ut till 

Sveriges 21 polismyndigheter och blev adresserade till brottsoffersamordnaren eller till de 

poliser som hade hand om hatbrottsfall. Av dessa kom 18 enkätsvar tillbaka. Runt 15 

polismyndigheter blev därmed representerade utav 21. Samma studie hade använt sig av 11 

stycken intervjuer med olika ideella organisationers företrädare som antingen arbetade med 

hatbrott eller som hade kontakt med brottsoffer. Även några representanter från 

minoritetsorganisationer, vars direkta syfte inte är att arbeta med hatbrott men som ändå 

bemöter många hatbrottsoffer, hade blivit intervjuade. Den tidigare forskningen utförd av 

Kunosson har endast fokuserat på att samla information från rättsliga myndigheter som 

åklagarmyndigheten och polismyndigheten samt från organisationer som på något vis 

arbetade med hatbrott eller berörde ämnet. Trots att vissa minoritetsorganisationer enligt 

forskningen blev inkluderade fanns ingen kvantitativ eller kvalitativ data samlad från 
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människor som faktiskt hade blivit utsatta för hatbrott. Resultatet av det blir att främst 

legitima rättsliga myndigheter tillsammans med organisationer som indirekt arbetar mot 

hatbrott eller diskriminering får uttala sig om vad som kan göras bättre för offer i hatbrottsfall. 

Forskningen har inte genomfört eller haft i intresse att genomföra intervjuer med faktiska 

brottsoffer, vilka annars har primär kunskap om hur de har uppfattat bemötandet med rättsliga 

myndigheter vid ett anmälningstillfälle eller vid en rättsprocess. Det bör dock tas hänsyn till 

att syftet med undersökningen var att hitta brister och lyckade åtgärder i polis och åklagares 

arbete med hatbrott. Intervjuerna som är gjorde är därmed relevanta för genomförandet av 

studien. Däremot är det synligt att direkta åsikter från människor som har blivit utsatta för 

hatbrott inte framträds i den här forskningen (Kunosson 2007, s. 6).  

Rikspolisstyrelsens tillsynsrapport ”Inspektion av polismyndigheternas förmåga att upptäcka 

och utreda hatbrott” riktar sig inte heller till brottsoffer direkt, för att få deras åsikter angående 

bemötandet med eller förtroendet till poliser. Utifrån forskningens syfte som var att granska 

polisens förmåga att identifiera samt utreda hatbrott, har endast personer inom olika 

polismyndigheter intervjuats och observerats. I slutet av forskningen tas endast en ideell 

organisations synpunkter upp (Polisen 2013, s. 7). Kunossons forskning, till skillnad från 

Rikspolisstyrelsens, tar däremot i större utsträckning upp vilken syn som finns på 

rättsväsendets insatser när det gäller hatbrott. I delen av rapporten som handlar om förtroende 

ges det utrymme för personer som arbetar i ideella organisationer att kritisera polisens arbete 

med samt bemötandet av brottsoffer. Dock måste det trots allt tas hänsyn till att de personer 

som ges detta utrymme i rapporten är organisationer som arbetar med antidiskriminering. De 

behöver därför inte nödvändigtvis ha haft direkta erfarenheter av att själva ha blivit utsatta för 

hatbrott och sedan gjort ett val att vända sig eller inte vända sig till polisen för hjälp 

(Kunosson 2007, ss. 20-27). Den kunskapsbrist som existerar är därmed att tidigare forskning 

inte direkt har samlat in kvalitativ data från personer som har blivit utsatta för hatbrott 

(Polisen 2013, s. 7; Kunosson 2007, ss. 20-27).  

Ännu ett problem med Brottsoffermyndighetens forskning är att bortfallet är stort då endast 

ett fåtal av de poliser, åklagare med mer, som arbetar med hatbrottsfall i sina respektive 

myndigheter, har besvarat enkäten. Forskningen kan därför inte generalisera eller helt 

säkerställa huruvida kompetensen för att arbeta med hatbrott ser ut för resterande poliser samt 

åklagare eller andra juridiska personer i Sverige (Kunosson 2007, s. 6).  
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Ett faktum som blir synligt vid forskning av polisens kompetens att arbeta med hatbrott är att 

forskningen ofta består utav rapporter som polisens myndigheter själva antingen har skrivit 

eller så har poliser samt andra rättsliga aktörer utgjort en majoritet av kvalitativa data som har 

samlats in i genomförandet av forskningen. I några fall har ideella organisationer blivit 

intervjuade dock kvarstår en kunskapsbrist när det kommer till offrets syn på polisen i deras 

arbete med hatbrottsfall. Problemet med att rapporterna är skrivna av polismyndigheten, blir 

även att det finns en risk för vinklade åsikter eller tankar samt att författarna från exempelvis 

Rikspolisstyrelsen och Polisen förmodligen ser på uppgiften ur en polisiär synvinkel (Polisen 

2013; Polisen 2015). 

Något som tidigare forskning har gemensamt med varandra är att de alla uppger att det finns 

ett misstroende till rättsväsendet. I Polisens forskning uppges det bland annat att ungefär 30 

procent av respondenterna, i en undersökning som RFSL genomförde, hävdade att de inte 

trodde att de skulle bli bra bemötta av polisen vid en hatbrottsanmälan (Polisen 2015, s. 7) En 

brist i studien är att urvalet av respondenter är uppdelat till endast HBTQ-människor och inte 

HBTQ-människor som anser sig ha blivit utsatta för hatbrott (Kuno et al. 2013, s. 12-13). Det 

utgör ett problem eftersom att det genom forskning har framgått att förtroendet till 

rättsväsendet oftast är lägre hos personer som har blivit utsatta för brott (Färdeman et al. 

2014, s. 115). Statistik som grundar sig på att generellt fråga en grupp människor var av vilka 

några kan ha blivit utsatta för hatbrott och några inte har blivit utsatta, kan därmed vara 

missvisande.  

Qvarnströms och Lindgrens (2004) forskning ”Vad tycker brottsoffren om polisen?” har 

däremot inkluderat enkätundersökningar med brottsoffer som har utsatts för och anmält 

misshandel, bostadsinbrott samt personrån av okänd gärningsman, under året 2003. 

Författarna har gjort ett medvetet val att intervjua fysiska personer och inte juridiska personer 

eller bolag. Urvalet är även begränsat till anmälningar till Polismyndigheten i Västra 

Götaland. Av totalt 808 utsända enkäter besvarades endast 509 stycken. Några av personerna 

som mottog enkäterna svarade med kommentarer så som ”Ni skall få samma ’hjälp’ som jag 

fick av er, det vill säga ingen” (Qvarnström och Lindgren 2004, s. 12-14). Forskningen 

inriktar sig på människor som har blivit utsatta för generell misshandel, personrån samt 

bostadsinbrott och fokuserar därmed inte direkt på liknande brott med hatbrotts motiv 

inblandat (Qvarnström och Lindgren 2004, s. 12). Det kvarstår därmed fortfarande 
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kunskapsbrist om huruvida personer som har blivit utsatta för hatbrott har för attityd till 

polisen. 

 

”Online hate crime – social norms and the legal system” är en rättssociologisk studie utförd 

av Dahlstrand et al. (2015) som fokuserar på internetrelaterade hatbrott. Forskningen är utförd 

med svensk empirisk data samt utgår från en redovisning av svensk lag och social kontext. 

Syftet med forskningen är att hjälpa olika aktörer i hanterandet av kränkningar som sker via 

internet generellt men speciellt för de internetbaserade kränkningar som berör hatbrott. 

Forskningen fokuserar först på att besvara hur vidsträckt problemet med kränkningar på 

internet är och i vilken utsträckning brotten utgörs av hatbrott. Författarna försöker sedan 

fastställa huruvida sociala normer kan vara orsaken bakom att människor utsätter varandra för 

kränkningar på internet. Sist observeras resultaten från en svensk enkätundersökning som 

utfördes år 2013. Det som granskas i forskningen är vilka åsikter som deltagarna hade om det 

rättsliga systemet samt andra aktörers kompetens att kontrollera internetrelaterade hatbrott 

(Dahlstrand et al. 2015, ss. 1859-1860).  

 

Teorin om sociala normer används i forskningen för att undersöka samhällets försök att 

adressera kränkningar och hatbrott på internet. Forskningen strävar efter att skapa kunskap 

om vilka sociala normer som påverkar förekomsten av internetrelaterade hatbrott. En 

granskning förekommer även av huruvida normer begränsar lagens kompetens att påverka 

beteendet. Metoden som har använts i forskningen är kvantitativ. En internetundersökning 

från år 2013 som besvarades av 1035 personer mellan åldern 16-40 utgjorde basen för 

forskningens empiriska data. Svaren var anonyma och könsfördelningen var fördelad mellan 

män och kvinnor (525 män och 510 kvinnor). Inga personer med annan könstillhörighet 

presenteras. Om det har att göra med att endast människor som identifierar sig själva som 

antingen man eller kvinna har svarat eller om alternativet att kryssa i ”annan könstillhörighet” 

inte funnits med, framkommer inte i studien. Urvalet som är begränsat till människor mellan 

16-40 år har gjorts eftersom att forskarna hävdar att personer som faller inom den åldersramen 

är mest aktiva på sociala medier. En annan anledning bakom urvalet är även att den 

åldersgruppen anses påverkas mest av de sociala normer som råder på internet (Dahlstrand et 

al. 2015, ss. 1863-1864).  

 

Ett av resultaten från enkätstudien är att fler kvinnor än män säger att de ibland blir utsatta för 

hatbrott på internet. Fler män än kvinnor svarar däremot att de ofta utsätts. Resultaten visar att 
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främst de yngre personerna som deltog i enkäten säger att de blir utsatta för hatbrott på 

internet, antingen ibland eller ofta. Majoriteten av de yngre personer som har svarat så består 

av unga män. Studien visar även att majoriteten på 80 procent, av respondenterna, antingen 

tror att det rättsliga systemet inte kan hjälpa eller är begränsade till att hjälpa dem som 

brottsoffer ifall de skulle bli utsatta för kränkningar på internet. Många unga svarar däremot 

att de inte vet huruvida det rättsliga systemet är kapabelt till att hjälpa dem som brottsoffer för 

näthat. Ett liknande resultat visas för enkätfrågan som handlar om vad personerna som deltog 

i studien, anser om det rättsliga systemets kompetens att hantera och utreda brottslighet som 

sker på internet. Forskningen visar därmed att det finns ett bristande förtroende för rättsliga 

myndigheters kompetens att hantera brott som har skett på internet. Något som inte 

framkommer i forskningen är ifall det råder samma tvivel på det rättsliga systemets 

kompetens att hantera hatbrott på internet som i deras kompetens att hantera kränkningar i 

samma miljö. De tabeller som visar enkätdeltagarnas åsikter om rättssystemets kompetens, 

presenterar inte resultat som berör ämnet ”hatbrott” utan visar endast resultat för kränkningar 

på internet generellt. Trots det framgår det i inledningen att det är just människors åsikter om 

rättssystemets kompetens att kontrollera hatbrott, som ska undersökas. Forskningen har utökat 

förståelsen för att det finns ett bristande förtroende för rättssystemets kompetens att hantera 

och kontrollera kränkningar online. Den kunskapslucka som dock kvarstår är huruvida ett 

sådant bristande förtroende påverkar anmälningsbenägenheten för människor som har blivit 

utsatta för brott (Dahlstrand et al. 2015, ss. 1860-1870).  

 

”The Effect of Law on Hate Crime Reporting: The Case of Racial and Ethnic Violence” är en 

annan forskning som fokuserar på polisers samt åklagares beteende när det kommer till 

hatbrott. Syftet med forskningen är att undersöka huruvida olika jurisdiktioners varierande 

definitioner av hatbrott påverkar uppfyllelsen av lagar om och rapporteringen av hatbrott samt 

hur det kan påverka statistik om hatbrott på andra vis. Förutom faktorer som påverkar 

statistiken över anmälningar granskas även de som påverkar den faktiska förekomsten av 

hatbrott (Stacey 2015, s. 878). Forskaren analyserar data från Uniform Crime Reports (UCR), 

som hanterar insamlingen av brottsstatistik i USA, samt använder sig av FBIs definition av 

vad som anses klassas som hatbrott. Problemformuleringen som lyfts fram i forskningen är att 

trots att UCRs definition av ett hatbrott finns, återstår ett problem med huruvida olika 

jurisdiktioner väljer att tolka fall utifrån den definitionen (Stacey 2015, ss. 876, 878). En 

analys av USAs olika staters karaktärsdrag som kan påverka rapporterandet av hatbrottsfall 

utförs även i forskningen. Det tas därmed hänsyn till andra faktorer så som ekonomiskt 
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samhällsskick, regionkontroller, den procentuella populationen (som består av vita män 

mellan åldern 18-29 år) samt huruvida urbaniseringen ser ut i staten. Det är relevant när det 

kommer till anmälningsbenägenhet samt hanteringen av hatbrottfall (Stacey 2015, s. 885). 

 

Studiens konklusion är att statistiken över rapporterade hatbrott är ett resultat av antalet brott 

som har begåtts samt brottsoffers och polisers beteende när det gäller anmälningar och 

rapporteringar av hatbrott. Det framgår även att polisers rapporteringar påverkas av 

varierandet av lagar om hatbrott. Forskningen hävdar även att lagar om hatbrott ibland har 

fungerat som ett symboliskt budskap. Deras kraft blir därmed försvagad på grund av sociala 

och strukturella processer i samhället. Hatbrottslagar, som lyckas med att undvika att endast 

tjäna som ett symboliskt budskap, visar däremot ha effekten att rapporteringens- och 

anmälningsstatistiken ökar. Stacey (2015) menar att en utveckling av USAs olika 

hatbrottslagar leder till en ökad förståelse och kunskap om hatbrott. Ett problem är att data 

över hatbrottsfall som används i analysen, är officiell data som kan ha blivit påverkad av fler 

rapporteringsfaktorer än de som finns nämnda i forskningen. Självkritik som studien tar 

hänsyn till är att, eftersom att hatbrott måste gå igenom en anmälningsprocess, kan data som 

används i analysen vara någorlunda bristande. Brottsoffret måste exempelvis välja att anmäla 

och polisen måste kunna bevisa både att ett brott har begåtts samt att det finns ett 

bakomliggande hatbrottsmotiv, för att en händelse ska inkluderas i UCRs hatbrottsstatistik. 

Det resulterar i att hatbrottsfall kan försvinna i processen om en av de tidigare nämnda 

faktorerna misslyckas (Stacey 2015, s. 897-899).  

 

Utifrån kunskapsluckor i den tidigare forskningen, som exempelvis huruvida ett bristande 

förtroende kan påverka människors intention att anmäla hatbrott (Dahlstrand et al. 2015), 

kommer följande uppsats att sträva efter att komplettera kunskap till ämnet. Det kommer att 

göras genom att samla in och analysera kvalitativ data i form av intervjuer (Denscombe 2009, 

s. 367). Intervjuer kommer genomföras med människor som upplever sig ha blivit utsatta för 

hatbrott och som antingen har eller inte har gjort en anmälan till polisen. Intervjupersonerna 

har valts med åtanke att få en synvinkel från människor som har blivit utsatta för hatbrott av 

olika anledningar. Utefter uppsatsens ansats kommer åsikter och tankar att analyseras och 

tolkas gentemot huruvida deras syn på polisen ser ut. Därefter kommer det undersökas ifall 

deras syn på polisen kan komma att påverka anmälningsbenägenheten för dessa människor. 

Mer om det metodologiska tillvägagångsättet som ska användas igenom arbetet kommer att 

presenteras i följande kapitel. 
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Kapitel 3. Teori 
Teorin som kommer att användas för att analysera materialet är ”Theory of Planned Behavior 

Model”. Den kommer att användas för att tyda huruvida beteendet ser ut för polisanmälningar 

av hatbrott samt vilka faktorer som kan påverka en utsatt persons beslut i frågan. De tre 

faktorerna som enligt teorin kan påverka en persons beslut att anmäla ett brott utgörs av 

attityd, sociala normer och uppfattad social kompetens. Med attityd menas att desto mer 

positivt inställd en person är till polisanmälningar desto mer sannolikt är det att vederbörande 

anmäler ett brott. Attityder mot polisväsendet och rättsväsendet kan enligt teorin påverka 

anmälningsbenägenheten. Ifall en person exempelvis har ett lågt förtroende för polisen eller 

rättsväsendet, kan konsekvensen bli att vederbörande inte anmäler när hen blir utsatt för brott. 

Uppsatsen kommer därmed fokusera på vilka attityder som intervjupersonerna har till 

rättsväsendet samt vilka effekter de har på anmälningsbenägenheten. Sociala normer kan 

också påverka anmälningsbenägenheten på olika sätt. Sociala normer definieras i det här 

sammanhanget som de uppfattade sociala förväntningar och kulturella värderingar som styr 

individens och gruppers beteende och agerande i olika sammanhang. Ifall en person upplever 

att det är förväntat och accepterat av hen att anmäla ett brott desto mer sannolikt är det att hen 

gör en polisanmälan. Personer som har en positiv syn på rättsväsendet och förväntar sig att 

rätten ska skydda dem eller upprätthålla deras rättigheter visar större benägenhet att vända sig 

till rättsväsendet (Keller och Miller 2015, s. 196). Attityder och sociala normer är därmed 

internt relaterade och utgör grunden till den enskildes ”rättskultur”. Det gör de så till vida att 

individens och olika grupperingars interna värderingar och normer om polisen och 

rättsväsendet i allmänhet inte enbart styrs av deras förhållningssätt (eller attityder) utan även 

av deras handlingar i detta sammanhang (Nelken 2004, s. 1; och Banakar, 2008). 

 

Med uppfattad social kompetens granskas människors uppfattning av deras förmåga att utföra 

ett visst beteende eller handling, som i det här fallet blir att anmäla ett brott. Uppfattad social 

kompetens utgör en reflektion av en persons tidigare erfarenhet samt hens uppfattning av 

hinder för att utföra en viss handling (Keller och Miller 2015, s. 196). Uppfattad social 

kompetens grundas på faktorer som kan påverka en persons motivation till att utföra en 

handling. Exempelvis kan uppfattningen av tid, stöd från andra i ens omgivning samt 

skicklighet eller förmåga ha konsekvenser på anmälningsbenägenheten (Ajzen 1991, s. 182). 

Kunskap om hur polisen och rättsväsendet fungerar, en allmän kännedom om rättsliga 

institutioner och processer (till exempel hur en polisanmälan utförs) kan också vara avgörande 
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i sammanhanget. Den delen av teorin kommer därmed att användas för att tolka huruvida 

intervjupersonerna resonerar kring varför de har valt att inte anmäla brott i förhållande till vad 

de bland annat känner sig praktiskt kapabla samt känslomässigt förmögna till att göra (Keller 

och Miller 2015, s. 196). 

 

De tre faktorer som utgör modellen för ”Theory of Planned Behavior” överlappar varandra då 

både attityder och sociala normer är snarlika och exempelvis kan ha ett inflytande på 

uppfattad social kompetens hos en person (Keller och Miller 2015, s. 196; Ajzen 1991, s. 

182). Attityder mot polisen kan därmed bli produkter av sociala normer samt rättskulturer i 

antingen samhället eller hemmet. Då uppfattad social kompetens berör människors personliga 

uppfattning om sin egen kapabilitet kan det vara svårare för rättsväsendet att ha en inverkan i 

den faktorn. Sociala normer kan rättsväsendet däremot ha mer möjligheter till att påverka då 

normer och rätten är sammanlänkade. Det är enbart genom att främja en allmän rättskultur, 

där de flesta i samhället har högt förtroende för polisen, som anmälningsbenägenhet kan öka 

hos olika personer (Ehrlich 1936, s. 61). 

 

Anledningen till att teorin valdes var för att få bättre förståelse och därmed kunna tyda ett 

mönster för huruvida benägenheten, samt intentionen att anmäla hatbrott, beror på olika 

anledningar. Uppsatsen kommer granska svaren från människor som blivit utsatta för hatbrott 

och analysera utifrån teorins tre faktorer om attityd, sociala normer och uppfattad social 

kompetens. Det görs för att uppskatta ett bakomliggande mönster för 

anmälningsbenägenheten i området. I sin tur skulle det kunna leda till en utökad förståelse för 

vilka åtgärder som polisväsendet och rättsväsendet kan vidta, för att få in fler hatbrotts-

anmälningar (Keller och Miller 2015, s. 196). 

Kapitel 4. Metodologiska tillvägagångssätt 
4.1 Val av datainsamlingsmetod  

Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer eftersom en fördel med det var att jag 

bland annat, genom följdfrågor, kunde få ut detaljerad och djupgående data. En annan 

anledning till varför jag valde att utföra kvalitativa intervjuer och inte kvantitativ forskning 

var att i intervjuerna kunde deltagarna uttrycka sina egna åsikter och synpunkter samt själva 

prioritera hur de valde att lägga fram dem. De fick därmed möjligheten att centralisera och 

poängtera faktorer som de ansåg vara viktigast enligt dem själva. En negativ aspekt med att 

använda sig av intervjuer är att kontexten och min närvaro som intervjuare kan ha påverkat 
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respondentens svar till att bli mindre objektiva. Det i sin tur leder till att tillförlitligheten i 

svaren påverkas negativt. Det kan därmed inte antas att de svar som har samlats in helt 

återspeglar sanningen, då exempelvis min identitet som ”anställd vid polisen” kan påverka 

huruvida respondenterna valde att svara. Användandet av kvalitativa intervjuer valdes även 

eftersom att jag trodde att svarsfrekvensen skulle vara högre, än om jag valde att skicka ut 

enkäter (Denscombe 2009, s. 267-268). Det blev dock både bevisat och motbevisat när 

intervjupersonerna skulle hittas.  

 

4.2 Att hitta intervjupersoner och urval 

Uppsatsens avgränsning blev människor som ansåg sig ha blivit utsatta för hatbrott och inte 

endast målsäganden vars fall hade lett till åtal eller dom. Den begränsningen gjordes dels för 

att jag ville ha både människor som hade anmält sin utsatthet så väl som de som inte anmält. 

Den andra anledningen var att det skulle bli svårare att hitta personer vars fall hade lett till 

åtal eller fällande dom då ungefär hälften av de hatbrott som anmäls blir nedlagda efter 

utredningen och cirka en tredjedel läggs ner utan inledd utredning (Djärv et al. 2015, s. 47). 

Jag försökte hitta människor som kunde tala om de olika hatbrottsmotiven, det vill säga 

motivet att kränka någon på grund av hens religion, hudfärg, etnicitet, sexuella läggning eller 

annan liknande omständighet (med andra ord könsuttryck) (Brb 29 kap 2 § p. 7). Den tid jag 

la ner på att hitta intervjupersoner sträcker sig från mitten av februari till slutet av april. Jag 

lyckades slutligen genomföra 11 stycken intervjuer.  

 

Några intervjupersoner hittade jag inom vänners bekanta som ville ställa upp och bli 

intervjuade. Intervjuerna med de som arbetade inom polismyndigheten fick jag kontakt med 

genom en före detta ledare samt en av de nuvarande ledarna för en av Polisens 

Hatbrottsgrupper. En av intervjupersonerna hittade jag från ett tips om en förening för 

transpersoner. En annan sökte jag upp efter att ha läst en artikel om henom i en tidning.  

 

Eftersom det har varit svårt att hitta intervjupersoner har inget urval gjorts inom olika 

brottstyper eller hatbrottsmotiv. Ingen begränsning har heller gjorts för en speciell stad eller 

liknande eftersom att utställningen på polismuseets syfte var att försöka få ett utspritt urval 

över hela Sverige vilket har lett till att intervjupersonerna har kommit från olika städer. Dock 

blev det ändå så att majoriteten av intervjupersonerna samlades in från Skåneregionen, vilket 

kan utgöra en brist i forskningen eftersom jag inte ville begränsa till ett specifikt område.  
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4.3 Bortfall  

Ett problem som blev synligt när intervjupersoner skulle hittas var att det var svårare än vad 

som hade förväntats. Jag gjorde först ett försök tillsammans med Polismuseet i Stockholm att 

nå ut till människor på ett separatistiskt forum men bemöttes av kritik. Trots att ingen hörde 

av sig, ansåg jag ändå att det samt den kritik som framfördes var relevant resultat i och med 

att det visade huruvida attityden såg ut mot polisen (Keller och Miller 2015, s. 196). Inlägget 

eftersökte människor som ville dela med sig av sina erfarenheter och utsatthet av hatbrott 

inför museets kommande utställning om hatbrott. När jag sökte efter andra intervjupersoner 

eftersöktes människor som skulle kunna tänka sig att gå med på en intervju för både min 

uppsats och museets utställning. Faktumet att jag har gått ut med att det är ”Polismuseet” som 

har kontaktat personerna, kan ha haft en påverkan på vilka som valde att vara med.  

 

De andra bortfall som har skett är bland annat en person som inte dök upp för intervjun på 

grund av förhinder, en annan återkom med beskedet att hen inte kände sig trygg med att ställa 

upp på grund av oro för risken av en hotbild. Försök har även gjorts att nå ut till människor 

genom Brottsofferjouren, Ungdom Mot Rasism med fler men ingen respondent hittades 

därigenom. En intervju valde jag att inte ha med i uppsatsen eftersom att den mest hade 

utförts i syfte att införskaffa kunskap om varför ett visst brottsfall inte blev klassat som 

hatbrott. Intervjun ansågs därmed vara irrelevant för uppsatsens frågeställning. Däremot gav 

den grundläggande förförståelse. Något som inte heller finns presenterat i materialdelen men 

som även bidrog med förförståelse var att jag närvarade på en föreläsning om hatbrott som 

hölls på Växjös Polishögskola. Bortfall av svar på frågor har även skett när intervjupersoner 

har valt att inte svara på en viss fråga.  

 

4.4 Utformandet av intervjufrågor samt utförandet 

När intervjufrågorna skulle skrivas var bakgrundstanken att försöka skriva så öppna frågor 

som möjligt för att få respondenten att svara med egna ord (Bryman 2008, s. 244). Det var 

tänkt att det skulle bidra till diskursanalysen då ordvalet och dess implicita betydelse är 

relevant (Denscombe 2009, s. 393). Med användandet av öppna frågor var förhoppningen att 

lämna utrymme för intervjupersonen att fritt få svara och formulera sig. En nackdel med 

användandet av öppna frågor var att svaren blev långa och det blev tidskrävande i 

transkriberingsprocessen. Dock ansåg jag att långa svar också kunde vara en fördel eftersom 

att det blev mer material till att tyda tankar och åsikter utifrån (Bryman 2008, s. 244). Jag 

valde att genomföra en semistrukturerad intervju. Det valet gjordes eftersom att jag genom 
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öppna frågor hoppades få samtalsliknande intervjuer där följdfrågor kunde ställas, frågor 

kunde omformuleras (utefter vad personen berättade) eller flyttas i ordning efter samtalets 

gång. (Bryman 2008, s. 206).  

 

Intervjufrågorna lämnades ut till tre personer som pilotstudie innan själva intervjutillfället för 

att få konstruktiv kritik på dem och se vad som borde ändras, tas bort eller omformuleras 

(Bryman 2008, s. 258). Därefter genomfördes alla utom en intervju ansikte mot ansikte. 

Intervjupersonen var oftast om möjligt placerad snett bredvid mig för att förhindra känslan av 

att vara konfronterad, vilket kan bli en effekt av att parterna sitter mitt emot varandra 

(Denscombe 2009, s. 252). Intervjuerna varade mellan 45-90 minuter och blev inspelade med 

mobil samt senare transkriberade.  

 

Intervjuerna påbörjades med att den deltagande fick berätta lite om sig själv för att få 

personen i fråga att slappna av och bli mer bekväm inför resten av intervjun (Denscombe 

2009, s. 258). Därefter ombads respondenten att berätta om en eller två händelser då hen 

ansåg sig ha blivit utsatt för hatbrott. Följdfrågor ställdes utefter berättelserna för att få 

information om huruvida den deltagande resonerade kring sitt beslut att anmäla eller inte 

anmäla händelserna till polisen. Intervjupersonen blev även ombedd att svara på frågan om 

varför hatbrott finns i dagens samhälle. Den frågan ställdes främst för att se huruvida 

personen i fråga skulle välja att formulera samt rikta in sitt svar på, efter en så öppen fråga. 

Det samma gällde frågorna om varför personen hade valt att inte anmäla händelsen (Bryman 

2008, s. 244). Intervjun avslutades till sist med att intervjupersonen ombads tillägga något 

som inte hade tagits upp i intervjun men som hen ansåg borde nämnas. 

 

4.5 Forskningsetiska överväganden  

Intervjurespondenter så väl som platser och personer som nämns i intervjuerna, kommer av 

etiska skäl vara censurerade eller pseudonyma för att minska risken att någon ska lida men på 

grund av sin medverkan i studien. För att värna om respondenternas integritet, har jag av 

etiska skäl valt att inte källreferera till eller skriva ut namnet på ett forum, från vilket 

medlemmars kommentarer har samlats in. Anledningen till det är att det skulle offentliggöra 

personernas identitet. Vid intervjutillfällena har deltagarna haft möjligheten att låta bli att 

svara på frågor. De medverkande har även fått chansen att ta del av intervjumallen innan 

intervjutillfället, för att förbereda sig eller för att kommentera frågorna. Det gjordes främst för 

att värna om deltagarnas rättigheter och värdighet, genom att de i förväg skulle ha tillfälle att 
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säga till om någon fråga var opassande eller om vederbörande inte ville eller kunde svara på 

något specifikt (Denscombe 2009, s. 193).  

 

4.6 Val av analysmetod 

Jag valde att använda mig utav metoden diskursanalys som är en detaljerad analys av 

kvalitativ data så som intervjuer (Bryman 2008, ss. 474, 476). Till skillnad från samtalsanalys, 

är diskursanalysen mer flexibel när det kommer till betydelsen i språket. Metoden tillåter även 

forskaren att höja blicken från det explicita språket för att tolka och analysera det som även 

sker vid sidan av samtalet. Det vill säga exempelvis i vilken kontext intervjun sker då det har 

en påverkan på en persons diskurs. ”Diskursen får alltför ofta bli underordnad de kontexter 

som deltagarna inte skapat själva utan som är en följd av forskarens intressen” (Bryman 2008, 

s. 486). Diskursen utgör därmed självt ett undersökningsfokus och inte bara ett medel. 

Diskursanalys valdes även som metod och undersökningsfokus till uppsatsen eftersom den 

tillåter en granskning av det konstruktiva språket. Det betyder att ett fokus kommer läggas på 

intervjudeltagarnas språk när de ska beskriva sina versioner av den sociala verkligheten och 

på huruvida den verkligheten formas utifrån deras tolkningar. Diskursanalysen tillåter även 

forskaren att leta efter bakomliggande syften eller anledningar, till sättet som 

intervjupersonerna väljer att tala om ett visst ämne eller presentera ett argument (Bryman 

2008, s. 474-476). Den implicita betydelsen i intervjupersonernas tal hamnar därmed i fokus 

under analysen (Denscombe 2009, s. 393). 

 

Jag kommer därmed att observera upprepningar av särskilda ord, vilka ord respondenterna 

väljer att använda sig av i olika sammanhang och deras innebörd samt huruvida de formulerar 

sig i vissa frågor. En tolkning av deras verklighetsuppfattning kommer även att utföras samt 

en analys av huruvida respondenterna tolkar andras verklighetsuppfattningar. Deras syn på 

verkligheten kommer att tillsammans med respondenternas inställning för polisanmälan att 

analyseras utifrån uppsatsens teori: Theory of Planned Behavior Model (Keller och Miller 

2015, s. 196). Svaren från poliserna som blivit utsatta för hatbrott kommer även utifrån en 

granskning av sociala normer ställas i kontrast till och jämföras med svaren från resterande 

intervjupersoner som blivit utsatta. 

Kapitel 5. Material 
I det här kapitlet kommer resultaten från 10 intervjuer samt från försök till genomförandet av 

intervjuer att presenteras. Varje intervjuperson eller tema kommer att delas upp i mindre 
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kapitel. En mindre analys av intervjuerna kommer att utföras, för att försöka framhäva 

personernas åsikter tydligare genom att koppla ihop deras svar från olika frågor. 

 

5.1 Yasmin 

Yasmin, som egentligen heter något annat, är en 29 årig kvinna som kom till Sverige år 1996 

med sin familj som flykting. Just nu arbetar hon som läkare på ett sjukhus. Yasmin bär slöja 

och har vid ett antal tillfällen blivit utsatt för hatbrott med islamofobiskt motiv. 

 

Utifrån vad Yasmin berättar om hur hon kände sig efter hon hade blivit utsatt, märks det att 

händelsen har lämnat effekter i form utav kraftlöshet och sorg. När frågan ställs om tidigare 

gånger då hon har blivit utsatt för hatbrott svarar Yasmin att det har inträffat ett flertal gånger 

både på jobbet och på gatan. Hon svarade följande: ”Det har hänt flera gånger, det har hänt 

under jobben, under liksom patienten har kallat mig för saker och ting typ ”jävla muslim, jag 

vill inte ha dig som läkare. Jag vill ha en svensk läkare”. Det har hänt. Eller att folk på gatan 

har sagt ”terrorist!” eller folk på gatan som har ja men skrikit nånting ”svartskalle! Åk hem 

till ditt land”. Det har hänt och tyvärr så ser man en tendens eller ett mönster att det här håller 

på att bli värre och värre för varje dag”.  

 

När frågan ställs ifall Yasmin någonsin har funderat på att anmäla när hon har blivit utsatt för 

rasistiska kränkningar svarar hon följande: ”Ehm jag har aldrig anmält! Och i efterhand så 

tänker jag att det är fel, det bör anmälas! Eh men eh eftersom det här har börjat bli mer och 

mer och det händer oftare och oftare så tycker man att ja, nä-, nä-, när, var ska man dra 

gränsen? Alltså ska man anmäla varje gång någon kollar snett på en på stan o säger nånting? 

Ska man anmäla när det liksom börjar bli hotfullt, när man känner sig hotad?”. Yasmin 

uttrycker att hon känner att hon borde ha anmält men att det har varit svårt att veta var 

gränsen ska dras, för vad som bör anmälas och vad som inte ska anmälas. En osäkerhet över 

sin sociala kompetens att uppfatta vad som bör och inte bör anmälas tycks därmed utgöra ett 

hinder för Yasmins intention att anmäla (Keller och Miller 2015, s. 196; Ajzen 1991, s. 182). 

Från vad Yasmin säger om att anmäla varje gång någon ”kollar snett på en” indikerar det att 

hon känner sig tveksam till att anmäla händelser som frekvent upprepas. Hon berättar dock 

om att hon funderade starkt på att anmäla en gång när en patient hade hotat henne. Däremot 

hävdar hon att det som hindrade henne var att hon var orolig över att hennes namn skulle bli 

officiellt utskrivet i rättegångar eller domar.  
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Yasmin uttrycker att oviljan till att anmäla även grundade sig i att fler känslor skulle väckas i 

och med anmälan. ”[…] sen var det ju det hära att; okej men om jag anmäler, kommer mitt 

namn stå med? Kommer man väcka ännu mer känslor då för den liksom människan?”. Det 

påståendet tycks även grunda sig i en osäkerhet i hennes uppfattning av sin sociala kompetens 

att orka med att göra en anmälan (Keller och Miller 2015, s. 196). Yasmin hävdar även att 

hon tycker att sjukhuset borde ha anmält de hatbrottsfall som har uppstått på arbetsplatsen åt 

henne: ”Så att jag tror att jag som individ i mitt jobb, om jag blir liksom… ja men att nån 

verbalt är rasist mot mig och säger saker och ting till mig som är kränkande så tycker inte jag 

att JAG ska göra det utan jag tycker att min arbetsplats ska gå in och polisanmäla eh och jag 

tror att Sverige är väldigt dåligt på det”. Yasmin anser inte att hela ansvaret ska ligga på 

individen som har blivit utsatt för hatbrottet att anmäla det. Hon uttrycker att ansvaret ska 

finnas hos alla. ”[…] det är ju viktigt att vi tillsammans gör nånting åt det och inte att man 

som individ här och där ska försöka liksom kriga för nånting själv. Problemet är ju inte bara 

mitt problem utan det är lika mycket alla andras problem”. Hon uttrycker även att hon är dålig 

på att anmäla liknande händelser men att det beror på att hon ”inte får tillräckligt med stöd 

runt omkring sig”.  

 

När det frågas om vad hon anser är polisens ansvar i frågan om hatbrott svarar hon att det är 

svårt för henne att säga men att hon tycker att de bör ta ansvar och att det är ”väldigt viktigt” 

att de tar det på allvar men hon hävdar även att hon tror att de gör det. ”Polisens ansvar är ju 

precis som alla andra, alltså alla andra individer och det är att vi tillsammans ska försöka ehm 

motverka det här”. Hon uttrycker att alla bär ett ansvar i att motverka hatbrott och hon 

uttrycker förståelse för polisen: ”[…] jag förstår att det är ganska mycket om polisen ska 

utreda varenda händelse som eh nån har blivit kallad ”svartskalle” eller nån har blivit, det blir 

ju svårt för det händer ganska mycket nu för tiden”. 

 

5.2 Ervin 

Ervin är en 21 år gammal man som är född och uppvuxen i Sverige. Hans föräldrar flydde år 

1992 till Sverige från Bosnien. Ervin är muslim och berättar i intervjun om händelser då han 

har blivit utsatt för hatbrott med främlingsfientliga och islamofobiska motivbilder.  

 

Ervin börjar med att säga att han inte vet ifall en av händelserna som han ska berätta om kan 

kategoriseras som ett hatbrott eller diskriminering. Han uttrycker även efter att han har 

berättat att ”[j]ag tror inte att det är ett hatbrott eftersom det, jag tror inte, jag… hatbrott är väl 
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när nån blir nedslagen på grund av…”. Ervin verkar ha uppfattningen att hatbrott är något 

som endast klassificeras som mer grova fysiska brott. Successivt genom intervjun uttrycker 

Ervin mer säkert att han blev diskriminerad men att han inte visste om det vid tillfället det 

skedde, utan att det är något som han har kommit på några år efteråt. ”[…] jag insåg det 

senare att jag var diskriminerad, så på den tiden så var allt bara roligt och vi skrattade åt det o 

brydde oss inte så mycket om det […]”.  

 

Ervin berättar att han har blivit utsatt för ett flertal kränkningar med islamofobisk karaktär. 

När frågan ställs ifall Ervin har tänk att han ska anmäla någon händelse till polisen svarar han 

snabbt ”nej”. En anledning som han ger är att han inte vill vara ett offer för att han tycker att 

den sociala normen (Keller och Miller 2015, s. 196) i samhället anser att det är fult att bli 

kränkt ”[…] en av de stora anledningarna är: Jag vill inte va ett offer. […] Asså det är, eh, en, 

en position som man inte vill va i eftersom det anses vara fult att vara kränkt.” Ervin fortsätter 

att berätta om att han känner att om han som muslim reagerar på rasistiska påhopp så blir 

konsekvensen, på grund av sociala normer (Keller och Miller 2015, s. 196), att han kan anses 

vara lättstött och kränkt: ”Det är den känslan vi får och det är den känslan som jag känner att 

jag har anammat, att det är inte genom, att om jag anmäler så bekräftar jag att jag är kränkt, 

jag bekräftar att jag är ett offer och det, jag känner att det är inte många som vill va dä och jag 

vill själv inte va dä”. 

 

Den andra anledningen som han ger till varför han väljer att inte anmäla är att han inte tror att 

det skulle hända något: ”[…] det finns liksom ingenting som kommer hända, vaddå? Alltså, 

han… va-, va-, vad ska hända? Vem kan, vem kan säga emot, alltså vem kan bevisa att han 

har sagt det här mot mig?”. Han fortsätter med att säga: ”Jag har aldrig hört talas om nån som 

har anmält ett hatbrott, eller en diskriminering eller nånting vad det kunde vara och tatt 

vidare. Det behöver inte va anmält till polisen, det kan va att man har anmält till lärare eller 

rektor eller till arbetsgivare. Det har aldrig gått vidare! Det har aldrig hänt nånting!”. När han 

ska förklara vad han tror att det beror på säger han: ”[…] jag tror det beror på att ”Äh men 

han känner sig kränkt. Han är säkert, fan han får tåla lite. Åh nu kör han offerrollen igen! Åh 

nu tar han blatte-kortet igen!”. 

 

Ervin fortsätter att förklara att ”[…] folk har inte förtroende att anmäla. Varför ska jag ha 

förtroende för nån som har, varför, varför skulle dem vilja lösa mitt problem va; att jag känner 

mig kränkt? Varför ska dem, varför skulle dem? Det hade bara hamnat längst ner i, i deras 
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[polisens och/eller rättssystemets] pappersarbete och aldrig kommit upp igen!”. När frågan 

ställs ifall han skulle kunna tänka sig att anmäla ett hatbrott ifall han skulle bli utsatt igen 

svarar Ervin ”Hm, nae! Nae. Just på grund av att jag känner att det inte är värt det, att gå 

igenom allt det. Eh, för jag menar varken polisen gör av det. Alltså det ligger inte i polisens 

händer, det är ett strukturellt problem. Han kan kanske bara hjälpa mig att jag, att vad heter 

det, å efter kanske vad heter det, efter tre år av att kämpa för att få någon rättvisa kanske får 

jag en liten kompensation eller vad det nu än kan vara, jag vet inte ens vad jag får”. Ervin 

uttrycker ett flertal gånger att han har en negativt inställd attityd (Keller och Miller 2015, s. 

196) till Polisen. Han hävdar även att Polisen skulle vara inkapabel till att hjälpa ifall han 

skulle anmäla ett hatbrott: ”Kan jag anmäla det till regeringen, till statsministern o så hade jag 

kanske gjort det men till polisen, polisen kan inte göra någonting. Tyvärr”. Ervin blir även 

ombedd att berätta om sin vän, som även hen hade valt att inte anmäla ett hatbrott, börjar han 

självmant att berätta om en polis i sin hemstad som brukade säga rasistiska förolämpningar. 

Ervin uttrycker inte bara att han saknar förtroende till polisen för att de, enligt honom, inte är 

kapabla till att utreda hatbrott. Han hävdar även att han känner att polisen inte är 

förtroendegivande, eftersom att det finns poliser som utsätter människor för rasistiska 

kränkningar och hatbrott: ”Det går inte att kritisera polisen, det är omöjligt och sen ska det 

finnas något förtroende till att vi ska anmäla att vi blir kränkta till DEM!? Som också utför de 

här kränkningarna. Jag menar det finns inget förtroende till det, det finns inget förtroende.”. 

Ervin avslutar intervjun med att säga följande ”Mitt absoluta förtroende ligger alltså också på 

noll för polisen […]”. Utifrån vad Ervin hävdar kan hans attityd (Keller och Miller 2015, s. 

196) mot och förtroende till poliser generellt tolkas som väldigt låg. Han anser även att 

problemet med hatbrott och rasism ligger i samhällets struktur och att poliser inte kan påverka 

det.  

 

5.3 Marcin  

Marcin är en 69-årig judisk man som är född i Polen och som har bott i Sverige sedan år 

1970. Han berättar om ett flertal tillfällen då han har blivit utsatt för antisemitism och bland 

annat blivit kallad för ”jävla jude” av elever på skolan där han arbetade förut.  

 

Marcin berättar att skolledningen hade tyckt att en polisanmälan mot eleverna var onödig och 

att de skulle lösa ”det här inom skolans väggar”. Omgivningens sociala norm (Keller och 

Miller 2015, s. 196), som Marcin befann sig i, kan därmed tolkas som negativt inställd till 

polisanmälan och mer positivt inställd till att lösa problemet på egen hand. Marcin hävdar att 
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han hade övervägt att anmäla men att han sedan hade tänkt: ”[…] ”ja men det hjälper inte… 

de är inte straffmyndiga de här barnen”. Så, så även om man gör polisanmälan så, så ringer 

socialen hem till dem och säger ”aja baja!” o that’s it! Så det var ganska meningslöst 

egentligen att, att dra hela, eh, maskineriet”. 

 

Marcin erkänner dock att han har vittnat mot en elev en gång, men att fallet då rörde en 

förstörelse av skolans egendom och inget personligt riktat mot honom själv. Han har aldrig 

anmält något av de hatbrott som han har blivit utsatt för. Om sin vilja att anmäla personen 

som hade förstört skolans egendom kommenterar han själv: ”Så det var nog enda gången som 

jag blev sådär riktigt… kampvillig så men annars så brydde jag mig inte speciellt mycket 

om”. Om en annan händelse då han blev hotad med misshandel och kallad ”jävla jude” valde 

han att låta bli att anmäla med förklaringen att ”jag visste att det leder ingen-vart”. Marcin blir 

ombedd att utveckla vad han menar med att en anmälning ”inte leder någonvart”. Han 

förklarar att han inte tror att hans anmälning skulle bli prioriterad på grund av att det finns 

tyngre brott som polisen måste utreda i första hand, innan hans fall skulle bli 

uppmärksammat. ”Asså polisen har så mycket grejer att göra. Dem har så mycket tunga 

saker… Det skulle ligga vid sidan om någonstans och sen skulle den bli dammig och sen 

skulle den bli gammalt och sen skulle åka in i pappersförstöraren eller nånstans i något arkiv 

så. Det finns viktigare saker, det är fullt av såna viktiga saker här runt omkring. Vem skulle 

bry sig om lilla mig?”. Han fortsätter även med att hävda att han har en uppfattning om att 

”man sopar gärna alla såna hatbrott gentemot judar. Det sopar man under mattan […]”. 

Anledningen bakom det säger han sig tro är för att ”[…] dem flesta hatbrott i [censurerad 

stad] kommer ifrån muslimer och dem är i väldigt stor majoritet, gentemot judar i [censurerad 

stad] så vem bryr sig om judar då?”. Marcins attityd (Keller och Miller 2015, s. 196) mot 

polisväsendet kan därmed tolkas som negativt inställd då han hävdar att polisen inte skulle 

uppmärksamma hans anmälan eller att det skulle hamna i ”pappersförstöraren”. Han anser 

därmed att det inte är lönt att han anmäler hatbrotten han utsätts för.   

 

När frågan ställs om huruvida Marcins förtroende till polisen ser ut i hanteringen av 

hatbrottsfall svarar han följande: ”Jag tror inte att de prioriteras. Jag tror att de ligger lite åt 

sidan för det finns andra fall som är mer så att säga samhällsfientliga eller samhällsfarliga än 

hatbrott. Det här med hatbrott man lär sig o leva med detta och det är ingen som jagar mig 

med pistol eller kniv, än så länge och då är det inte prioriterat. Hade jag blivit jagad med en 

kniv då tror jag nog att polisen hade fått upp ögonen på det här lite mer”. Även om Marcin 
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riktar kritik mot att antisemitiska hatbrott inte blir utredda ordentligt hävdar han däremot att 

han har förståelse för polisen då han säger ”[…] nu lastar jag ju inte polisen för det här att det 

inte prioriteras, utan snarare att dem är underbemannade. Det kan bottna i detta […] Och jag 

tror, att, att polisen gör vad de kan men…. Jag tror inte det händer någonting över huvud 

taget.”. I intervjun ställs frågan om Marcin skulle kunna tänka sig att anmäla ett hatbrott om 

han skulle bli utsatt igen. Som svar på den frågan säger Marcin: ”Hade det varit något väldigt 

grovt som hade, jag hade verkligen känt nån rädsla att jag är hotad till livet eller något, till liv 

och lem, då hade jag nog kanske funderat på det, fast utan några större förhoppningar att det 

skulle hjälpa mig på något sätt. Det tror jag inte.”.  

 

5.4 Ida 

Ida är en 20-årig tjej från Skåne. Ida berättar i intervjun om en kväll när hon var 15 år gammal 

då hon och hennes dåvarande flickvän Maria blev misshandlade av ett gäng tjejer som hade 

ett homofobiskt motiv. Då Ida uttryckte att hon är mer bekväm med att formulera sig i 

textform genomfördes en skriftlig intervju med vederbörande.  

 

Ida och Maria valde att göra en polisanmälan efter att två poliser som var på plats efter 

händelseförloppet, rådde dem att göra det. Hon berättar att anmälan hamnade under 

rubriceringen ”grov misshandel och hatbrott”. Ida berättar att poliserna på plats sa åt dem att 

anmäla men att de troligtvis hade gjort det även om poliserna inte hade uppmanat det. Ida 

berättar att i och med att hon och Maria hade kunnat peka ut de skyldiga, hade hon haft 

förhoppningar och förväntningar om att det skulle leda till fällande dom. Hon uttrycker 

någorlunda skuldbeläggande mot poliserna att ”[d]e [gärningspersonerna] blev förhörda och 

fotograferade under kvällen, men skickades inte hem utan fick, i sällskap av hela gänget som 

sett hur jag och [Maria] såg ut, fortsätta sin kväll i parken som om ingenting hänt”. På frågan 

om vilka förhoppningar de hade haft för polisens bemötande svarar Ida följande: ”Poliserna 

på plats levde upp till de förväntningar och förhoppningar man har på rättssamhället. De var 

lugna, trygga och vänliga. Emellertid tänker jag såhär några år efteråt att de istället för att 

ledsaga oss tillbaka till våra vänner borde sett till att vi kom tryggt hem och fick smälta det 

som hänt, jag var trots allt bara femton år - långt ifrån myndig. De borde även sett till att vi 

dokumenterade våra skador direkt, bevisen blev mer bristfälliga när läkarrapporter skrevs 

först två dygn senare då vårdcentraler åter var öppna”.  

 

Vad som hände sedan var att förundersökningen lades ner på grund av bristande bevis. Ida 
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uttrycker i följande citat ett missnöje med huruvida situationen hanterades av rättsväsendet: 

”En dag bara låg det där. Brevet som med en mening berättade att ”förundersökningen läggs 

ner i brist på bevis”. Det var allt en femtonåring fick veta om vad som hänt med hennes 

anmälan om ett hatbrott och en grov misshandel”. Ida uttrycker även att hon känner en 

besvikelse på rättssystemet i Sverige som enligt henne inte ”[…] ser till att fånga upp unga 

människor som varit med om traumatiska upplevelser”. Hon hade önskat att någon i samband 

med anmälan hade anordnat samtalsterapi för henne i och med att det, som hon själv uttrycker 

det, ”[…] är svårt som tonåring att själv söka och finna den hjälp man behöver, och det är lätt 

att klandra sig själv även fast man innerst inne vet att man inte gjort något fel. Det kan 

behövas att en person från rättsväsendet ringer och säger det när utredningen läggs ned”.  

 

Ida berättar avslutningsvis att hon absolut skulle anmäla, ifall hon skulle bli utsatt för hatbrott 

igen. Trots det medger hon att hennes förtroende till polisanmälningar undermedvetet har 

minskats och att hon förmodligen inte skulle ha ”särskilt höga” förhoppningar på att 

anmälningen skulle leda till fällande dom. Hon resonerar att hon fortfarande skulle agera 

utifrån normen (Keller och Miller 2015, s. 196) att göra en anmälan eftersom att anmälningar 

leder till att problem uppmärksammas i statistik: ”Begångna brott ska alltid anmälas, det 

uppmärksammar att problemet finns. Visar sedan statistiken på att få av de anmälda brotten 

leder till fällande dom måste rättsväsendets system för den här typen av brott ses över, det 

kommer bara hända om det finns ett uppenbart behov av det”. 

 

5.5 Elliot – Aktiv inom transföreningen FPES  

Elliot är aktiv inom transföreningen FPES som beskriver sig själv som en ideell förening samt 

mötesplats för människor som identifierar sig som transpersoner (Fpes.se, 2016). Intervjun 

med Elliot genomfördes för att få ett perspektiv på hur anmälningsbenägenheten, enligt 

henne, ser ut hos transpersoner samt vad som påverkar den.  

 

Elliot uttrycker att det finns ett stort bekymmer med att anmälningsbenägenheten är ”väldigt 

liten och framförallt utav dem som inte har kommit ut ordentligt”. Enligt Elliot är 

offentligheten ett stort hinder för många transpersoner och inte minst för de som inte har 

kommit ut helt offentligt med sin könsidentitet. När frågan ställs om vad hon tror att 

människor är rädda för när det gäller att anmäla hatbrott svarar Elliot: ”[o]ffentligheten. Om 

du inte har kommit ut och lever i garderoben då är det offentligheten som ställer till bromsen 

så man inte ens gör en anmälan. Man tar det där blåa ögat, den avslagna näsan[…]”. Elliot 
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säger även följande i intervjun: ”[…] för gör man en anmälan då blir ju namn offentliga helt 

plötsligt när förundersökningen lyckas. Eh och lämnas till åklagare då. Först så ska man ju 

övertala en polis att det här är ett hatbrott och sen ska åklagaren övertalas, åtala för hatbrott 

också förutom då till exempel en misshandel… eh, och sen ska man få domstolen att förstå 

då”. Elliot tillfrågas vad hon tror att problemet med en låg anmälningsbenägenhet grundar sig 

i, när det kommer till personer som har kommit ut offentligt med sin könsidentitet. Elliot 

hävdar att hon tror att uppfattningen av vad en person tror sig orka med emotionellt (Keller 

och Miller 2015, s. 196) utgör det stora bekymret i de fallen. ”Bara för det är ju en lång 

process å driva i ett sånt mål i och med att det är ju två bevisbördor som ska fram: dels att det 

har begåtts ett brott enligt brottsbalken och dels att det är ett hatbrott å de, det är komplicerat”. 

Hon nämner även kort, efter förfrågan om sekundär viktimisering, att de synpunkterna också 

finns samt påverkar anmälningsbenägenheten.  

 

Elliot uttrycker kritik mot lagtexten som reglerar hatbrott. Hon hävdar att eftersom 

könsuttryck inte direkt nämns i straffskärpningsregeln (BrB 29 kap. 2 § 7 p.) utan hamnar 

under ”annan liknande omständighet” är det inte bara rent praktiskt svårt att utreda hatbrott 

mot transpersoner, det tillför även till osynliggörandet av dem i samhället. Elliot uttrycker 

även att polisen inte hanterar eller förhindrar hatbrott effektivt. Anledningen som hon ger till 

det är att i och med att ”[vi] tyvärr inte har en polis som beivrar våra brott idag så ehm… 

vänjer ju sig folk vid att man kan begå brott utan att bli straffad”.  

 

5.6 Sara – Hatbrottsutredare 

Sara arbetar inom polisen som utredare och är specialiserad inom hatbrott. Sara har själv vid 

ett flertal tillfällen blivit utsatt för hatbrott med motivet att kränka henne på grund av hennes 

hudfärg.  

 

Sara blir tillfrågad varför hon tror att utsatta människor väljer att inte anmäla hatbrott. Hon 

tror att den största anledningen är att allmänheten har en ”skev bild av att när man gör en 

polisanmälan så händer ingenting”. Hon uttrycker förståelse för det och att även de som 

jobbar inom myndigheten, inklusive hon själv, kan känna så själva ibland. ”Jag tror att 

anledningen till att folk anmäler lite det är för att de har en gammaldags bild av att eh ärenden 

läggs ner helt enkelt”. Hon hävdar dock att polismyndigheten inte arbetar så längre, när det 

gäller hatbrott utan att ifall ”[…] man lägger ner dem så ringer man ändå och pratar med 

målsäganden och förklarar varför vi gör det och då är det ofta bevisbördan som gör att vi blev 
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tvungna att lägga ner det.” Hon fortsätter att säga ”[j]ag tror att det är så att polismyndigheten 

i sig har eh ett relativt lågt förtroende utåt […]”. Däremot hävdar hon att polismyndigheten 

har ”fantastiskt duktiga poliser” men att det alltid finns någon som inte är bra och att det 

ibland råkar bli just den som en brottsutsatt person träffar. Hon nämner återigen att personer 

har en skev bild av polismyndigheten samt att människor är rädda för att anmäla. Sara 

upprepar även att polisens låga förtroende utåt är en anledning som påverkar 

anmälningsbenägenheten i hatbrottsfall.  

 

Angående vad som kan förbättras inom polisväsendet för att öka anmälningsbenägenheten 

säger Sara att det bör satsas mer på förebyggande arbete samt att ”sätta rätt löner till alla 

poliser […], fixa schyssta scheman och så att poliserna man träffar ute […]” inte är 

överarbetade och att de får tillbaka viljan att arbeta. Hon hävdar även att polisen är på rätt väg 

när det gäller att öka förtroendet men att det krävs att allmänheten får en ”[…] ny bild av 

polisen än den som kanske funnits innan”. Sara uttrycker även att hon tycker att allmänheten 

ofta skickar in att de är ”[…] väldigt nöjda med polisens arbete ute […]”. Hon hävdar att hon 

själv har anmält de hatbrott som hon själv har blivit utsatt för och att hon kommer att fortsätta 

med att göra det. Anledningen till det är att hon tycker att det är väldigt viktigt att ha en 

nolltolerans när det kommer till arbetet med hatbrott. En annan anledning till varför hon 

anmäler säger hon är för att hon anser att det skulle vara fel av henne att säga att allmänheten 

bör anmäla, om hon själv inte gör det. Saras benägenhet till att anmäla tycks därmed vara 

influerad av de sociala normer (Keller och Miller 2015, s. 196) som råder på hennes 

arbetsplats. Hon uttrycker även att hon har fullt förtroende för att hon och hennes kollegor 

tillsammans skulle lösa en situation på bästa sätt ifall någon av dem i tjänst skulle bli utsatt. 

Attityden (Keller och Miller 2015, s. 196) i form av ett gott förtroende till polisväsendet 

(hennes kollegor) tycks därmed också utgöra en anledning till varför Sara väljer att anmäla.  

 

När frågan ställs om vad rättsväsendet kan göra för att få fler fällande domar, svarar Sara att 

även om åklagare börjar bli bättre på att lyfta hatbrottsmotivet kvarstår en kunskapsbrist om 

hatbrott hos domare. ”Jag tror att både åklagarna och domarna måste börja titta på det här 

med, framförallt domstolen. […] Det är sällan domare ens tar upp det och åklagarna börjar bli 

bättre och bättre jag vet att dem har varit på hatbrottsutbildningar och så. Men domarna känns 

inte alltid så utbildade kring det. Ehm… så mer utbildningar, tror jag, i rättsväsendet, 

absolut”.  
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5.7 Adam - Polis 

Adam har arbetat som polis i cirka 3 år och har under den tiden själv blivit utsatt för hatbrott 

med motivet att kränka honom på grund av hans hudfärg.  

 

Adam har anmält de flesta gånger som han har blivit utsatt för hatbrott. Han berättar att han 

anmälde två händelser som skedde i tjänst, eftersom att han tyckte att det hade gått för långt 

och för att han redan hade den misstänkte i förvar. Han berättar dock att en stor anledning till 

varför han valde att anmäla var för att han som polis är skyldig att skriva anmälan på alla 

brott. Han uttrycker även att straffskärpningsregeln som reglerar hatbrott är luddig, vilket gör 

att han ibland inte känner sig helt säker på vad som ska tolkas som hatbrott i praktiken. ”Det 

är ju svårt också där är ju liksom inte definierat asså vad är ett hatbrott, vad är jag skyldig att 

rapportera? […] Jag tycker att det är en väldigt luddig lagstiftning”. Han uttrycker att 

utförandet av en anmälan är en procedur som tar mycket kraft på målsäganden och att han 

själv inte känner sig fullt emotionellt kapabel (eller uppfattar sig ha social kompetens) till att 

gå igenom rättsprocessen som följer en hatbrottsanmälan: ”[…] svenskt rättsväsende är så 

ineffektivt så att man mår, man pallar liksom inte.” Adam säger att han tror att fler upplever 

samma känsla, det vill säga att målsäganden måste gå igenom mängder av förhör som kan 

kännas överflödiga: ”[…] att jag ska på mängder av förhör och allting och sen i slutändan så 

ska jag ju, så spelar det bara roll vad jag säger i rättegången”. Respondenten säger även att 

han tror att en anledning till varför mörkertalet är stort, är för att människor inte känner att de 

orkar med att anmäla på grund av uppfattad social kompetens (Keller och Miller 2015, s. 

196). Själv hävdar han att varje gång han anmäler går han igenom en utmattande process, som 

skadar honom i och med att han upprepade gånger måste tala om det som sårar. ”[…] det blir 

en väldig process där jag ständigt, ständigt ska ta upp det som har vart jobbigt för mig, jag ska 

hela tiden riva upp mina sår”. Den emotionella orken att utföra en anmälan samt okunskapen 

om vad som kan klassas som ett hatbrott, är inte enbart anledningarna till varför Adam avstår 

från att anmäla alla brott. Han hävdar även att det finns en uppfattning eller social norm 

(Keller och Miller 2015, s. 196) i samhället som säger att poliser ska tåla mer kränkningar än 

civila personer.   

 

När frågan ställs om varför fler inte anmäler hatbrott svarar Adam att han dels tror att 

människor inte vet vad ett hatbrott är för något. Han hävdar även att han tror att i och med att 

”väldigt få domar” leder åtal så tappar människor förtroendet. ”Jag tror eftersom vi har så låga 

resultat i just att utreda hatbrott ehm sen är min känsla av att den är nog inte jättehög det 
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förtroendet. Ett förtroende får man ju av att nånting händer, nemen att det är värt det. Händer 

det ingenting nej men då försvinner förtroendet”. Han påpekar även att han inte tror att 

anmälningsbenägenheten kommer att öka genom att ”göra reklam för hatbrott” men att det är 

hans personliga åsikter.  

 

Adam berättar avslutningsvis att om han inte vore polis och skyldig att anmäla de hatbrott 

som han utsätts för skulle han förmodligen i flera fall avstå från att göra det. ”Nu är jag ju 

polis, jag är ju skyldig till att upp rätta en anmälan till. Så är jag skyldig så gör jag det ju 

ehm… men skulle jag inte vara polis så hade jag nog inte anmält rätt mycket”. Han säger även 

att om han kunde skulle han helst, i de fall där han blivit utsatt för hatbrott, endast anmäla 

själva brottet i fråga och strunta i hatbrottsdelen. ”[J]ag tycker inte det är värt det. Då kan jag 

lika gärna bara anmäla honom för förtal eller våld mot tjänsteman eller nått sånt för att den 

straffskärpningen där, det blir, det blir mer, kostar mer än vad det smakar.” 

 

5.8 Oliver - Polis 

Oliver kom till Sverige när han var liten. Han har arbetat som polis i sju år och har under den 

tiden, i tjänst, blivit utsatt för hatbrott med islamofobiska bakomliggande motiv. Oliver har 

även skrivit en promemoria för ett fall där en person hade utsatt två andra personer samt han 

själv för hatbrott.  

 

Han berättade att han skrev promemorian för att styrka hatbrottsmotivet i rättegången där de 

två andra personerna var målsäganden. Han gjorde ingen egen anmälan trots att han själv blev 

utsatt för kränkningar med samma motiv. Han hävdar att anledningen bakom det var för att 

han inte ansåg att det fanns ett tydligt brott som hade begåtts mot honom. ”[I] detta fallet så 

känner jag mer att ah men det viktigaste i det här ärendet handlar om, där han slått nån där 

kommer det va en faktiskt effekt som sker, en konsekvens”. Han fortsätter med att ge en till 

förklaring som lyder: ”Jag tror att det där i början är att man vill inte se sig själv som att ah..  

den gnälliga liksom ”ah, nu gnäller han”. Ah! Det är så att man förlöjligas liksom som att 

man, jag vet inte, man går runt och tänker det att folk kommer tänka det att ”Ah! Ska du 

också gnälla om det?” liksom ”det är väl ingenting”. Han berättar även senare i intervjun att 

han efter händelsen inte såg sig själv som ett offer. Det ledde till att Oliver endast skrev en 

promemoria för de två andra personernas rättegång. Enligt Oliver hade ett befäl på 

polismyndigheten avrått honom från att skriva promemorian över huvud taget. I intervjun 

berättar han följande: ”[…] det var typ ”ah men det är inte...” det är de här inställningarna 
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”det är inte lönt, det har inte lett så mycket… till några fällande domar innan” liksom ”det 

kommer inte spela någon större roll” liksom. Men tillslut så var det mer ”ah men skriv den. då 

om du… känner, om du verkligen vill så”. Det var inte det här ”Ja nu jävlar! Nu tar, driver du 

det här ärendet fullt ut!” liksom utan det var mer… det var en del handbromsar på vägen 

liksom kan man säga”. Utifrån citatet kan det tolkas att Oliver inte kände fullt stöd bakom sitt 

beslut att skriva en promemoria. Det som kan noteras är att det här skedde hos polisen.  

 

När frågan ställs om vilka anledningar som Oliver tror ligger bakom att en person inte väljer 

att anmäla hatbrott, säger han att det kan bero på att människor inte vill tycka synd om sig 

själva eller vara besvärliga. Han hävdar även att samhället inte bidrar med ett fullt stöd till 

personer som har blivit utsatta för hatbrott och rasism. ”Man nonchalerar det man tar det för 

lätt liksom. Och när man inte känner stödet från samhället fullt ut så kan man tänka att ”äh! 

Jag orkar inte. Det kommer inte leda någonstans! Det är inte lönt liksom…” att man känner 

att det inte är lönt verkligen, det är inte värt, utfallet är inte värt energin man lägger för det 

liksom”. Oliver, likt Adam, ger anledningen att orken är en påverkande faktor vad gäller 

intentionen att anmäla hatbrott.  

 

5.9 Anita – Anställd inom en av Polisens Hatbrottsgrupper  

Anita arbetar inom en av hatbrottsgrupperna i Sverige. Hon berättar att Hatbrottsgruppen är 

en enhet inom polisväsendet som är specialiserade inom hatbrottsärenden. Gruppen arbetar 

även med att skapa kontakter med ”externa föreningar, kommuner och bygga förtroendet” för 

att öka anmälningsbenägenheten. Hatbrottsgrupper finns i storstäderna Stockholm, Malmö 

och Göteborg.  

 

Anita berättar att det finns ett stort antal människor som väljer att inte anmäla när de har blivit 

utsatta för hatbrott. Anledningar bakom det säger hon kan vara att brottsoffret inte känner att 

det är värt att göra en anmälan. Hon hävdar även att en orsak är att personen tror att ingenting 

kommer att hända, det vill säga att hens ärende kommer att bli nedlagt. En annan anledning 

som Anita nämner är att det kan finnas ett bristande förtroende till polisen. ”Har man inget 

förtroende för oss så väljer man inte heller att gå hit och anmäla […]”. Skam och rädsla 

uppger hon även kan vara en anledning bakom en ovilja att polisanmäla. ”[…] eller så skäms 

man… eller så vågar man inte berätta till exempel du har kanske inte kommit ut som 

homosexuell så ska du sitta och berätta det för en polis”. Ett ökat förtroende till polisen skulle 
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kunna höja anmälningsbenägenheten, tror Anita. Hon talar även om att okunskap om vad ett 

hatbrott är kan vara en anledning till att utsatta inte anmäler.  

 

Anita berättar att det likt hatbrottsgruppen även finns åklagare som är specialiserade inom 

hatbrott men att domstolar inte har den utbildningen. Hon uttrycker kritik för bakomliggande 

orsaker till varför hatbrottsfall sällan leder till åtal eller fällande domar: ”Så att domstolen har 

eh där kan jag känn att dem har ett jättestort kunskapstapp när det gäller hatbrott […] Så 

åklagaren tycker jag att vi har med på vagnen men domstolarna har vi inte med på vagnen 

över huvud taget och där kan det också falla ifrån att man då tycker att ”jaja men vi kan, vi 

kan döma för ett olaga hot men mm hatbrott, nae”. 

 

5.10 Andreas – F.d. anställd inom en av Polisens Hatbrottsgrupper 

Andreas har tidigare varit anställd inom en av Polisens Hatbrottsgrupper och han har arbetat 

aktivt med hatbrott sedan 2008.  

 

Även Andreas anser att det finns ett stort mörkertal och att hatbrottsgruppen arbetar med att 

skapa förtroende till polisen för att ”förhoppningsvis” kunna höja anmälningsbenägenheten. 

Andreas berättar att en av anledningarna till att ett stort antal utsatta väljer att inte anmäla är 

på grund av normalisering. ”[M]an normaliserar sin utsatthet det vill säga, man räknar med att 

man blir utsatt men man anmäler inte det utan man har lagt det i sin vardag […]”. Andra 

orsaker säger han kan vara att brottsoffret inte känner att det är lönt ”på grund av att polisen 

inte bryr sig, man tar det inte på allvar, utredningarna läggs ner, det är inte så högt prioriterat 

varken i rättssystemet eller hos samhället i stort, […] det är lätt att tycka att man blir kränkt 

och då känner dem att nae då ska man inte anmäla”. Andra anledningar säger Andreas är att 

det finns väldigt få domar inom hatbrott och att personerna som blir utsatta kanske inte har 

något förtroende eller en negativt inställd attityd (Keller och Miller 2015, s. 196) till 

rättsväsendet eller till polisen ”från det området man kommer”. En rädsla för polisen, uppger 

han även kan hindra personer från att anmäla.  

 

I intervjun ställs frågan om vad ett bristande förtroende för polisen kan utgöra för problem i 

längden när det kommer till hatbrott. På det svarar Andreas att om inga anmälningar kommer 

in så blir inte problemet synligt för polisen. Det kan i sin tur leda till att kritik riktas mot 

polisen eftersom att ingenting görs. ”Problemet finns men ingen har flaggat för det alltså gör 

inte polisen någonting. Och ändå så tycker man det är förjäkligt att polisen inte gör nånting”. 
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Han hävdar även att en återkoppling till målsägande vars fall blivit nedlagt, på grund av att 

det inte anses finnas någon framgångsfaktor i fallet, är viktig. ”[D]et gäller att få allmänheten 

och få målsäganden till att förstå detta [varför fallet blev nedlagt] också och då, då går det inte 

bara o trycka på en knapp där det står ”nedlagt” och sen så skicka hem papper till målsägande, 

för då tappar de förtroendet”. Han berättar att hatbrottsgruppen arbetade mycket med det när 

han arbetade där och att det visade sig ha en positiv effekt från målsäganden, trots att hens fall 

blivit nedlagt. Han hävdar även att svensk polis är ”rätt så hyggligt rustade” med kunskap 

inom hatbrott. När det frågas om vad som kan göras bättre inom polisen, säger Andreas att 

han tycker att poliser bör gå ut och komma närmare medborgarna och inte bara dyka upp när 

ett brott har begåtts. Han tror att det skulle kunna påverka allmänhetens förtroende till polisen 

positivt.   

 

Den sista kommentaren Andreas gör i intervjun utformar han som kritik mot samhällets och 

polisens nonchalans i hatbrottsärenden och rasism. Kommentaren lyder följande: ”[…] det 

som skrämmer mig mest det är just det som man nonchalerar mest både från samhället som 

man tycker ”ja men det ska dem väl tåla” eller polisen ”ja men detta, den här rubriceringen är 

inte hög nog, eh det krävs mer för att kunna bli ett ofredande eller en förolämpning”. Eh alltså 

det, vi har människor här i vårt samhälle som dagligen blir utsatta men som inte tas på allvar, 

helt enkelt, för att vi inte ser det eller för att det inte går hand i hand med juridiken eller för att 

vi har skapat ett samhälle här där man tycker att ”nae detta får ni tåla!” och då blir det 

automatiskt A och B och C och D-lag så att eh Ja!” 

 

5.11 Svar på inlägget 

På det separatistiska forumet, från vilket jag inte lyckades få några intervjupersoner, svarade 

några på inlägget följande: ”Exakt känns skevt att unna dom ens historia när det ofta är snuten 

som är förövare”. Två andra kommentarer löd: ”En anmälan om hatbrott gör man bara för 

statistikens skulle för man tror på deras ’rättvisa’ eller ’hjälp’ så om ni inte brydde er om min 

historia när den anmäldes varför ska ni bry er nu!!!” och ”Håller med alla ^^^ känns fel att 

dela med sig, göra sig sårbar inför de som redan spottat på en”. De svaren tyder på en negativt 

inställd attityd (Keller och Miller 2015, s. 196) till polisväsendet. Två positivt inställda 

kommentarer fanns också skrivna under inlägget. En person har till exempel skrivit ”[…] 

denna utställningen ska vi gå på!”. Inlägget har även fått 173 ”gilla-markeringar”. Dessvärre 

hörde ingen av sig och ville delta.  
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Kapitel 6. Analysdel 
Följande kapitel har delats upp i 4 underavsnitt för att göra analysen mer strukturerad. Det 

första avsnittet hanterar ämnet ett negativt förtroende till polisen som en anledning att inte 

anmäla. Avsnittet därefter kommer att belysa andra anledningar som kan påverka 

anmälningsbenägenheten. Det analyseras för att testa i vilken utsträckning förtroendet till 

polisen har en påverkan på anmälningsbenägenheten i förhållande till andra anledningar. Det 

tredje avsnittet kommer att fokusera på huruvida de nuvarande och före detta polisanställda 

resonerar kring oviljan att anmäla hatbrott. Det avsnittet har inkluderats för att ge ett 

perspektiv på i vilken utsträckning poliserna som arbetar eller har arbetat med hatbrott anser 

att ett bristande förtroendet för polisen är orsaken till att personer inte anmäler hatbrott. I det 

sista avsnittet kommer påverkan av de olika faktorerna attityd, sociala normer och uppfattad 

social kompetens jämföras gentemot varandra (Keller och Miller 2015, s. 196). Det kommer 

att göras genom att analysera vilka faktorer som var dominerande i besluten att polisanmäla 

hatbrotten för de intervjupersoner som valde att göra det.  

	
6.1 Förtroendet till polisen och anmälningsbenägenhet 

Utifrån av materialet som har samlats in, går det att hävda att attityden till polisen har en 

påverkan på anmälningsbenägenheten i hatbrottsfall. Ifall en person inte har ett förtroende för 

polisensväsendet eller rättsväsendet, blir konsekvensen att vederbörande väljer att inte anmäla 

sin utsatthet för hatbrott (Djärv et al. 2015, s. 24).  

 

Ervin uttrycker vid upprepade tillfällen att han inte har något förtroende alls till polisen. Han 

hävdar även att poliser själva är de som utsätter människor för förtryck och att han därför inte 

tror på att anmäla till dem. En anledning till varför Ervin väljer att förklara sig så kan vara att 

han själv har bevittnat att en polis har sagt rasistiska kränkningar. Det, tillsammans med de 

gånger han säger att människor har förbisett hatbrott och diskriminering i vardagen, kan ha 

lett honom till att få en negativ attityd mot polisväsendet. Ervins attityd mot, samt bristande 

förtroende, till polisen är sannolikt en anledning till varför han väljer att inte anmäla (Keller 

och Miller 2015, s. 196).  

 

Även Ida talar om ett bristande förtroende. Däremot kan det uppmärksammas att hon inte 

säger att hennes förtroende till polisen har minskat i sig, utan att hennes förtroende till 

polisanmälan kan ha minskat. Något som bör noteras i Idas fall är att hon sa att hon hade varit 
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tämligen nöjd med polisens insats på plats. Faktumet att Ida endast fick hem ett kort 

formulerat brev om att hennes fall hade blivit nedlagt på grund av bristande bevisning, tycks 

vara det som Ida förknippar mest som ett svek av ”rättssamhället” som hon väljer att säga. I 

och med att Ida uppmanar alla att anmäla och själv säger att hon skulle göra det igen, trots 

minskade förhoppningar på resultat, indikerar att hennes något bristande förtroende till 

rättsväsendet inte helt står i vägen för hennes beslut att anmäla. Den sociala normen som är 

positivt inställd till polisanmälan, tycks därmed väga tyngre än ett bristande förtroende i Idas 

fall (Keller och Miller 2015, s. 196).  

 

Marcin uttrycker även han att han inte litar på att poliserna skulle prioritera hans fall. Han tror 

att det dels beror på att polisen har mycket att göra med ”grövre brottslighet” och dels för att 

han tycks ha uppfattningen om att antisemitiska hatbrott underprioriteras. Marcins negativt 

inställda attityd mot att polisanmäla hatbrott tycks grundas i att han har en uppfattning om att 

polisanmälningar inte leder någon vart (Keller och Miller 2015, s. 196). Även om han 

noggrant uttrycker att han inte tror att det är polisernas fel, utan att de gör sitt bästa, återstår 

ändå faktumet att han, likt Ida, saknar förtroende för polisanmälningar i sig. Ett bristande 

förtroende är i det här fallet även en anledning som har påverkat anmälningsbenägenheten.  

 

Direkt kritik mot polisen riktas av Elliot när hon uttrycker sin oro över att polisen inte är 

kapabel till att hantera eller förhindra hatbrott. Hon använder även uttrycket ”övertala en 

polis” när hon talar om huruvida brottsoffret kan bli behandlad under förhörsprocesser, vilket 

i kontext med beskrivning av polisbemötande är negativt belastande. Elliots uppfattning om 

polisens och rättsväsendets arbete, tycks vara ett resultat av det utanförskap och den 

exkludering som transpersoner blir utsatta för i lagtext samt i dagens samhälle. Elliot säger att 

könsuttryck inte nämns direkt i straffskärpningsregeln som berör hatbrott och att det utgör ett 

dilemma när det kommer till transpersoners förtroende till rättsväsendet. Även en 

hälsoundersökning som berör transpersoner, fastslår att mer än hälften av de 800 

respondenterna har ett lågt förtroende för polisen (Folkhälsomyndigheten 2015, ss. 12, 34). 

Uppfattningen om att polisen inte uppfyller sitt syfte att motverka brottslighet utgör enligt 

Adam, polisen, ett stort problem. Han menar att ett förtroende byggs utifrån att befolkningen 

ser att fall blir lösta och leder till åtal samt fällande dom men att det inte är verkligheten i 

nuläget.  
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Utifrån svaren som kommenterades under inlägget på forumet, går det även där att dra en 

koppling till att förtroendet till polisen är en barriär som hindrar människor från att ta kontakt 

med rättsliga myndigheter. Faktumet att ingen hörde av sig och att kontentan i svaren som 

skrevs på forumet innehöll kritik mot polisens arbete i hatbrottsfall, tyder utifrån teorin på att 

attityden till polisen var negativt inställd (Keller och Miller 2015, s. 196). Användandet av 

ordet ”förövare” när det kommer till en beskrivning av polisen och att de ”spottar på en”, 

indikerar även det att det finns ett förakt mot polismyndigheten inom ämnet hatbrott.  

 

Resultaten visar därmed att även om polisen arbetar aktivt med att skapa förtroende, öka 

anmälningsbenägenheten samt förebygga hatbrott (Djärv et al. 2015, s. 95) finns trots allt en 

negativ attityd kvar mot dem och rättsväsendet. Den kan antingen vara formulerad som så att 

en person inte anser att polisen har intresset att hjälpa henom, att uppfattningen är att polisen 

själva utsätter människor för rasism eller att polisen och rättsväsendet inte är kapabla till att 

utreda hatbrottsfall. Viktigt att ta hänsyn till är att den här uppfattningen har tolkats främst 

utifrån intervjuerna och kanske hade sett annorlunda ut med andra respondenter. Något som 

även ska uppmärksammas från intervjuerna är att attityd och förtroende till polisen eller 

rättsväsendet inte utgör det enda hindret när det kommer till anmälningsbenägenhet i 

hatbrottsfall (Keller och Miller 2015, s. 196). 

 

6.2 Andra anledningar till att inte anmäla 

Även om attityd i form av förtroende till polisen och rättsväsendet utgör ett genomgående 

tema igenom intervjuerna som anledning till att hatbrott inte anmäls, finns även fler 

påverkande faktorer.  

 

En anledning som både Yasmin och Adam påpekar, är att det finns en oro om att de ska bli 

emotionellt skadade av att gå vidare med fall till rättegång. Uppfattad social kompetens kan 

på ett sätt tolkas utifrån deras uttalanden (Keller och Miller 2015, s. 196). Dock handlar det 

mer om att de inte anser sig emotionellt kapabla till att orka med pressen som målsäganden 

kan uppleva i rättegångsprocessen. Adam säger själv att det är en krävande process och att det 

har tagit mycket kraft från honom när han har varit målsägande i fall. Han anser inte att det är 

värt att anmäla hatbrott i och med att den utredningen tillför mycket emotionell skada och att 

det ändå inte är värt det i slutändan. Den emotionella pressen som hinder att utföra en 

anmälan visas när Adam hävdar att om han inte som polis hade varit ”skyldig” att anmäla 

hatbrott som han själv utsätts för, hade han inte anmält de flesta. När Adam frekvent använder 
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sig av ordet ”skyldig” när han talar om sina anmälningar, indikerar det att han förknippar 

anmälningar av sin utsatthet för hatbrott som något negativt som han själv inte har en fri vilja 

att bestämma över. Han förknippar det även med en långvarig och plågsam process som i 

slutändan inte ger ett utfall som är värt mödan.  

 

En annan anledning till varför en person väljer att avstå från att anmäla hatbrott kan vara 

rädslan för offentlighet. Yasmin säger att oviljan att gå ut offentligt med namn och identitet i 

rättegångar även är något som påverkade hennes val när hon avstod från att göra en 

polisanmälan. Även Elliot hävdar att offentligheten är något som utgör det främsta hindret när 

det kommer till transpersoners anmälningsbenägenhet. I synnerhet när det gäller personer som 

inte har kommit ut med sin könsidentitet.  

 

Något som också tas upp vid upprepade tillfällen som anledning till varför personen i fråga 

har valt att inte anmäla sin utsatthet för hatbrott är oviljan att se sig själv eller att bli sedd som 

ett offer. Den bakomliggande tanken tycks vara uppfattningen av att den sociala normen i 

samhället säger att det är fult att anse sig själv vara kränkt av rasistiska påhopp. I bland annat 

Marcins fall bör det uppmärksammas att Marcin tidigare har anmält ett annat brott som inte 

var ett hatbrott mot honom själv. Tillsammans med faktumet att han hävdar att utsatta 

personer lär sig att leva med rasistiska påhopp, indikerar det att han är benägen att anmäla 

händelser som inte direkt rör hans religiösa eller kulturella identitet. I alla fall inte om det inte 

skulle handla om ett grövre brott, som han själv säger. Utifrån vad fyra av intervjupersonerna 

har berättat, går det att tolka att det finns en uppfattning om att den sociala normen säger att 

det är fult av en person att bli kränkt. I ett fall menar Ervin att han inte anmäler eftersom att 

han därmed visar människor runt omkring att han blir kränkt och att han i så fall lever upp till 

samhällets förväntningar av att muslimer är ”lättkränkta”. Normen i samhället är på så sätt 

även en påverkande faktor till varför personer väljer att inte anmäla hatbrott (Ajzen 1991, s. 

182).  

 

Oliver och Adam delar samma uppfattning om att samhället har en negativ syn på människor 

som reagerar på rasism och anmäler. Däremot blandas deras uppfattning av den sociala 

normen som berör utsatthet för hatbrott och rasism i samhället med den normen som de anser 

existerar på deras arbetsplats. Både Oliver och Adam tycker att normen i polismyndigheten är 

att poliser ska tåla mer och att en polis inte ska ”gnälla” om hen blir utsatt för brott i tjänst. De 
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har en kritisk syn på normen men tycks, efter vad de berättar, ändå följa den någorlunda 

(Ajzen 1991, s. 182).  

 

Något som jämför Ervin, Oliver och Marcin är att de i tillfällen av intervjuerna ibland 

normaliserar och bagatelliserar allvaret i de händelser som de berättar om. Även Yasmin 

hävdar att hon inte vet vart gränsen för vad som bör anmälas ska dras. Det har i sin tur lett till 

att hon har genomlidit ett flertal emotionellt påfrestande situationer där människor har utsatt 

henne för hatbrott, utan att anmäla. En av poliserna hävdar i intervjun att han tror att 

anledningen bakom att sådant förekommer ligger i okunskap om vad ett hatbrott verkligen är. 

Vilket leder in på nästa ämne, som kommer hantera vilka anledningar de nuvarande och före 

detta polisanställda intervjupersonerna tror är orsaker till att utsatta väljer att inte anmäla 

hatbrott. 

 

6.3 De polisanställdas tankar om varför utsatta inte anmäler 

Personerna som antingen är eller har varit anställda hos polisen och arbetat med hatbrottsfall 

har liknande åsikter om varför hatbrottsoffer väljer att inte anmäla. Ett bristande förtroende 

till polisen och rättsliga myndigheter är en anledning som ges av dem alla. Anledningen att 

Polisens Hatbrottsgrupp även arbetar med att bygga förtroende, som både nuvarande och före 

detta anställda inom Hatbrottsgruppen säger, med olika grupper i samhället är för att få 

anmälningsbenägenheten att öka. Faktumet att det är en prioritet indikerar i sig att mycket av 

problemet är på grund av polisens och rättsväsendets bristande förtroende utåt.  

 

Även om förtroendet till polisen anges utgöra ett problem, är de polisanställda dock eniga om 

att det finns andra bakomliggande anledningar till varför en person väljer att inte anmäla sin 

utsatthet. En anledning som ges när det handlar om människor med homosexuell läggning är 

oviljan att dela med sig av sin sexuella läggning till en främmande polis. En annan 

kommentar som även hävdas är att samhället har en ”gammaldags” och ”skev” bild av att 

hatbrottsärenden läggs ner. Användandet av de två orden tyder på att personen i fråga som 

yttrade dem inte delar den uppfattningen av rättsväsendets arbete. En annan någorlunda 

frustrerad kommentar som yttras är att polisen inte kan utföra sitt arbete på grund av att 

människor inte anmäler och att ryktet efteråt sedan sprids om att polisen inte gör något åt 

hatbrott. Den sistnämnda kommentaren är därmed någorlunda skuldbeläggande mot de 

utsatta.   
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Normalisering av sin egen utsatthet är enligt Andreas en anledning till varför personer väljer 

att inte anmäla hatbrott. Även om faktorn inte direkt benämns i teorin är anledningen även 

synligt återkommande i majoriteten av intervjupersonernas svar, när de har ombetts berätta 

om hatbrott som de har utsatts för och huruvida de resonerade angående polisanmälan. Något 

som kan överlappa den här normaliseringen av utsatthet är även som Adam säger att bristen 

på kunskap om vad ett hatbrott är, leder till att personer som utsätts blir tveksamma ifall de 

bör anmäla eller inte. Uppfattad social kompetens (Keller och Miller 2015, s. 196) som 

påverkas av kunskapsbrist och en ”luddig” lagstiftning som nämns i intervjun, är därmed en 

faktor som en polisanställd tror kan influera anmälningsbenägenheten.  

 

6.4 Intervjupersonernas förklaringar till varför de anmäler eller anmälde 

Ida hävdar att anledningen till att hon anmälde hatbrottet var för att poliserna ”övertygade” 

dem att göra det. Användandet av det ordet indikerar att det fanns en osäkerhet från hennes 

eller deras sida att göra en anmälan. Däremot säger hon även att de förmodligen hade anmält 

händelsen ändå, även om poliserna inte hade varit där och skrivit anmälan direkt på plats. 

Hennes anledning bakom det beslutet tycks grunda sig i sociala normer. Det blir tydligt när 

Ida säger att begångna brott alltid ska anmälas. Hennes övertygelse av den normen samt att 

hon har uppfattningen om att hon hade varit socialt kapabel till att anmäla hatbrottet, även om 

poliserna inte hade ”övertygat” dem på plats, leder till att hennes bristande förtroende (attityd) 

till polisanmälningar ändå inte hindrar Ida från att göra en polisanmälan i framtiden, enligt 

henne själv. Det skulle därmed kunna hävdas att Idas bristande förtroende vägs upp av den 

sociala normen som säger att brott ska anmälas, tillsammans med hennes uppfattning av sin 

egen förmåga att genomföra en anmälan.  

 

Saras anledning till varför hon valde att anmäla hatbrotten som hon har blivit utsatt för, verkar 

även den grundas i sociala normer. Hon arbetar själv med hatbrott inom polismyndigheten 

och hävdar att hon inte kan uppmana människor till att anmäla om hon själv inte lever efter 

samma regel. Hon är därmed övertygad och på ett vis låst av sin egen och omgivningens 

förväntningar på henne att utföra en handling, det vill säga anmäla (Keller och Miller 2015, s. 

196). Faktumet att hon arbetar inom polisen tyder på en positiv attityd till rättsväsendet, även 

om hon uppger att hon tvivlar på domstolarnas kompetens när det gäller hatbrottsfrågor. I och 

med att hon är arbetar specifikt med hatbrottsutredningar, indikerar även att hon har 

uppfattningen av att hon har social kompetens till att anmäla hatbrott om hon själv skulle bli 

utsatt. Sara hävdar även att hon har ett starkt förtroende till sina kollegors kompetens att 



	 36	

utreda hatbrott. Sociala normer, attityd och uppfattad social kompetens tycks därmed alla tre 

ha en verkan i hennes beslut att anmäla (Keller och Miller 2015, s. 196). Något som måste tas 

hänsyn till är att Sara kan anses vara partisk, i och med att hon arbetar inom polisen och att 

hon själv hävdar att arbetsplatsens sociala norm på ett sätt styr hennes beslut att anmäla. 

 

Även Adam påstår att den främsta anledningen till att han polisanmäler är för att han är 

skyldig på grund av sitt yrke. Han hävdar dock att en annan anledning till varför han anmälde 

en specifik händelse var för att han tyckte att det som hade skett, hade gått över gränsen för 

vad han ansåg sig behöva tåla. Däremot tycks han, utifrån vad som berättas i intervjun, vara 

mest styrd av normen (Keller och Miller 2015, s. 196) på polismyndigheten som han säger 

gör honom ”skyldig” att anmäla.  

Kapitel 7. Slutsatser och diskussion 
Resultaten visar att det finns ett samband mellan förtroende till polisen och 

anmälningsbenägenheten för hatbrott. ”Förtroende” är ett frekvent återkommande ord som 

används i intervjuerna, när intervjupersonerna talar om polisen och varför de har avstått från 

att anmäla. Även de polisanställda hävdar att polisen har ett lågt förtroende utåt och att det är 

en påverkande faktor vad gäller anmälningsbenägenheten. Förtroendet tycks vara styrt av 

attityden som personer har gentemot polismyndigheten men även den attityd som personer har 

mot resten av rättsväsendet. Det kan därmed vara svårt att urskilja i vilken grad förtroendet 

för polisen är en påverkande faktor och i vilken grad förtroendet för åklagare, domare etcetera 

påverkar. Det blir tydligt när en av respondenterna hävdar att hon inte har förtroende för 

polisanmälningar och inte direkt nämner vilken del av polisanmälningsprocessen, som hon 

anser är bristande. Däremot kvarligger en djupgående uppfattning hos de civila 

respondenterna att hatbrottsfall är något som inte prioriteras eller utreds ordentligt inom 

polisväsendet. En återkommande anledning till varför personerna har valt att inte anmäla är 

att de tror att deras anmälan kommer att avskrivas, i och med att polisen inte har intresse för 

hatbrottsfall.  

 

Något som emellertid har framkommit igenom forskningen är att attityd eller förtroende till 

polisen och rättsväsendet inte är de enda faktorerna som påverkar anmälningsbenägenheten i 

hatbrottsfall. Emotionell ångest och press för målsäganden att gå igenom rättegångsprocesser 

är även en anledning som hindrar eller minst sagt försvårar viljan till att anmäla. Rädslan för 

offentlighet kan även vara en anledning som påverkar anmälningsbenägenheten negativt. Att 



	 37	

som privatperson gå upp i rättegång och få sina namn och uppgifter och kanske sexuella 

läggning eller könsidentitet offentliggjorda, är något som kan verka avskräckande för utsatta i 

hatbrottsfall. I några av intervjuerna tycks fördelar och nackdelar mätas mot varandra och till 

och med en av poliserna säger att han hellre hade avstått från att anmäla i och med att 

rättsprocessen är emotionellt utmattande. Ett bristande förtroende till rättssystemet tycks 

därmed också vara en bakomliggande faktor. Normalisering av sin utsatthet är även det en 

anledning till att hatbrott inte anmäls till polisen. Personer i fråga anser att det som de har 

blivit utsatt för sker så frekvent att de inte vet vilka händelser som bör anmälas. Kunskap om 

vad ett hatbrott är, utgör även ett exempel på hur uppfattad social kompetens kan påverka 

anmälningsbenägenheten. Några av respondenterna uttrycker att det kan vara svårt att veta i 

praktiken vad ett hatbrott är och därför tvekar personerna i fråga med att anmäla händelser. 

Sociala normer tycks även ha ett inflytande i och med att några respondenter hävdar att de 

inte har anmält eller yttrat sig om att de har blivit kränkta, eftersom att de anser att samhällets 

eller omgivningens norm inte har stöttat det.  

 

Även om det finns andra anledningar än synen på polisen som påverkar anmälnings-

benägenhet, är bristen på förtroende för polisens kompetens att beivra brottslighet ett 

upprepande tema i intervjuerna. De flesta av respondenterna har uppfattningen av att 

ingenting blir gjort och att deras fall inte skulle bli lösta om de anmälde. Eftersom att 

attityden är negativt inställd till rättssystemet blir effekten, som tidigare nämnt, att personerna 

i fråga väljer att inte anmäla (Keller och Miller 2015, s. 196). Det utgör ett problem, vilket 

bland annat en anställd inom Hatbrottsgruppen uppmärksammar, när hon i intervjun säger att 

problemet med hatbrott blir svårhanterat ifall anmälningar inte hamnar i polisens register och 

statistik. Faktumet att Hatbrottsgruppens fokus bland annat i stort läggs på att skapa 

förtroende, visar på att till och med polisen har uppmärksammat att attityden mot 

myndigheten utgör en fara för anmälningsbenägenheten och bekämpningen av hatbrott. 

 

Något som däremot framgår från intervjuerna är att flera faktorer samtidigt kan påverka en 

persons anmälningsbenägenhet. Det betyder att om förtroendet till rättsväsendet är lågt så 

måste omgivningens härskande sociala norm ha en nolltolerans för rasism och en positiv 

synvinkel på anmälningar av hatbrott för att en person ska anmäla. Exempelvis är den sociala 

normen anledningen till varför Ida och Adam svarar att de skulle anmäla hatbrott, trots att 

deras förtroende och attityd till rättssystemet brister. Normen är dock även en anledning till 

varför Ervin och Oliver väljer att inte anmäla sin utsatthet, då deras uppfattning av den sociala 
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normen är att det är tabu att hävda att man har blivit kränkt. Oliver och även Marcin befann 

sig i någorlunda icke stöttande miljöer då skolan och överbefälet avrådde de både från att 

anmäla. 

 

Det går även att utifrån teorin se att Ervin och Sara utgör varandras motsatser. Då Sara har 

fullt förtroende för polisens (deras eget) arbete i hatbrottsfall och delar den sociala normen 

som säger att hatbrott ska anmälas, väljer hon att anmäla alla brott som hon utsätts för. Ervin 

däremot som påstår att han inte har något förtroende alls för polisen och som samtidigt 

uppfattar att den sociala normen i samhället säger att det är fult att vara kränkt, säger att han 

inte skulle anmäla om han blev utsatt för hatbrott.  

 

Sammanfattningsvis är det möjligt att utifrån studiematerialet hävda att förtroendet för polisen 

och rättsväsendet till en viss grad är en avgörande faktor för intervjupersonernas intention att 

anmäla hatbrott. Intentionen att anmäla ett hatbrott kan dock fortfarande existera ifall den 

sociala normen i omgivningen, som präglar den vederbörandes beslut, är positivt inställd till 

polisanmälan. Då attityd till polisväsendet och den sociala normen är internt relaterade kan 

det däremot vara svårt att helt urskilja huruvida respondenternas intention att anmäla har 

påverkats av antingen attityden (förtroendet) eller den sociala normen. En lågt uppfattad 

social kompetens i form av emotionell ångest för att anmäla, kan däremot vara en försvårande 

omständighet när det handlar om en persons anmälningsbenägenhet. Något som någorlunda 

inkluderas i den kategorin är även en kunskapsbrist om vad ett hatbrott faktiskt innefattar, 

vilket kan leda till att en person blir osäker på om hen bör anmäla en viss händelse eller inte.  

 
7.1 Fortsatt forskning 

Något som skulle vara intressant och viktigt att utföra framtida forskning om, är vilka insatser 

som rättsliga myndigheter bör vidta för att påverka människors förtroende till att göra 

anmälningar. Forskning om polisens, åklagares och domstolars kompetens att hantera 

hatbrottsfall hade även varit ett relevant ämne att utforska då det skulle kunna leda till 

kunskap i var och hur fler insatser bör läggas för att öka anmälningsbenägenheten, minska 

mörkertalet samt öka andelen fällande domar. Något som även hade varit intressant att forska 

vidare om är huruvida sociala normer, uppfattad social kompetens och attityder till 

polisanmälan skiljer sig åt i olika miljöer och olika åldrar samt hur det påverkar 

anmälningsbenägenheten.  
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Som tidigare nämnt har jag inte helt kunnat redogöra huruvida personer som har anmält, har 

påverkats i sina val. För fortsatt forskning skulle det därmed vara relevant att utföra intervjuer 

eller enkäter där syftet är att undersöka vilka faktorer som är avgörande för att en person 

väljer att anmäla hatbrott. En utvidgning av andra bakomliggande faktorer som exempelvis 

förhållandet till gärningsmannen (Djärv et al. 2015, s. 18), hade varit ett intressant 

forskningsämne. Önskvärt hade även varit att genomföra en parallell kvantitativ studie med 

samma inriktning och syfte som förevarande uppsats har haft, för att få fler respondenter och 

därmed möjligheten till ökad tillit till resultaten som ges ifall utfallen visar det samma som i 

den här kvalitativa studien (Denscombe 2009, s. 364).  
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