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SVERIGE Första och andra generationens invandrare utgör en majoritet av de som döms
för våldtäktsbrott. Det visar kriminologen Ardavan Khoshnood och hans forskargrupp på
Lunds universitet i en färsk studie.
– Det är ingen som kan säga emot detta. Nu behöver vi gå vidare och ta reda på varför det
är så, säger Khoshnood.
Ardavan Khoshnood berättar att studien, publicerad under titeln ”Swedish rape o enders – a
latent class analysis”, gjordes som en del av hans ”postdok” på Lunds universitet. Tanken var
inte att primärt fokusera på våldtäktsmäns härkomst.
– Det var absolut inget som var planerat. Vi ville bara ta fram karakteristika på våldtäktsmännen
som har dömts i Sverige. Ett av de många karakteristika vi tittade på var frågan om etnicitet. Det
var först då vi såg att cirka 60 procent hade invandrarbakgrund, och det stack ju ut ganska rejält,
säger Khoshnood.
Av drygt 3 000 dömda våldtäktsmän visade sig nära hälften, 47,8 procent, vara födda
utomlands. Ytterligare 11,5 procent var födda i Sverige med åtminstone en förälder som fötts
utomlands.
– Att invandrare skulle vara överrepresenterade i den här datan var inte direkt överraskande för
min del, men att det skulle vara så pass mycket var lite överraskande.
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Studien begränsade sig till personer som dömts för våldtäkt, grov våldtäkt eller försök till dessa x
brott mot vuxna kvinnor under perioden 2000–2015.



– Att vi bara fokuserade på våldtäkt mot kvinnor är för att våldtäkt mot män och våldtäkt mot
barn, där är det andra karakteristika som gäller. Det är andra typer av etiologi, så att säga.
Därför tänkte vi att vi får ta dem var för sig, säger Khoshnood.
Att tidsperioden tar slut just 2015, som råkar vara samma år som den stora migrantvågen drog
över Sverige, beror på att det var fram till dess som data fanns tillgänglig.
– På sociala medier med mera har det varit väldigt mycket diskussioner om vi har censurerat
och därför inte tagit med efter 2015. Men hade vi varit ute efter censur hade vi aldrig publicerat
den här artikeln från början. Det är det ena. Det andra är att vi verkligen inte har den datan.
Men om ett par år har vi tillgång till den datan och då kommer vi titta på det också.
När det kommer till de invandrade våldtäktsmännen var Mellanöstern/Nordafrika den
vanligaste födelseregionen (34,5 procent). Därefter kom resten av Afrika (19,1 procent) och
Östeuropa (15 procent). På grund av risk för bortfall valde man att fokusera på just regioner och
inte enskilda länder.
I studien konstateras det alltså att det nns en stor överrepresentation bland invandrare, men
inte varför det ser ut så.
– Man skulle behöva titta närmare på varför de här brotten begås och mot vem de begås.
Handlar det till exempel om våldtäkt i äktenskap? I väldigt många länder är det ju inte olagligt
att våldta inom äktenskap. Då behöver vi kanske på något sätt få fram det till de som kommer
till Sverige att det faktiskt är olagligt. Eller handlar det om helt andra aspekter? Det är det vi inte
vet.
– Vi vill inte spekulera av den enkla anledningen att spekulationer inte vilar på vetenskap. Men
nu kan vi slå fast en gång för alla att vi har en kraftig överrepresentation av invandrare i
våldtäktsstatistiken. Och inte bara det – de utgör majoriteten, punkt slut. Det är ingen som kan
säga emot detta. Och nu behöver vi gå vidare och ta reda på varför det är så.
Hur går man till väga för att ta reda på det?
– Ett sätt att göra det på är att man får tillgång till en stor del av gärningsmännen för att kunna
göra intervjuer med dem. Ett annat sätt är att gå igenom domarna för att förstå vad som har
sagts i förhören och så vidare. En tredje grej handlar om att förstå vem o ren är. Är det främst
folk de känner eller är det överfallsvåldtäkter, till exempel?
Det är lite mer kvalitativa studier som behöver göras alltså.
– Fullständigt. För det vi har gjort är en rent kvantitativ studie. Dessvärre har Sverige ett sådant
system som gör att det är lite svårt att få tag på data när det gäller brott. Om vi ska ha tag på
domar ska kontakt tas med respektive tingsrätt – det nns inget centralt ställe där man kan
skicka en begäran. Och som oftast behåller de domarna i fem år och efter fem år gallras de.

– Här behövs egentligen en satsning från regeringshåll så att man kan ge ett betydligt större
forskningsbidrag till folk som vill forska på det här, så att man kan anställa människor som på
heltid kan vara i kontakt med tingsrätterna, begära ut domar, intervjua gärningsmännen och
deras o er.
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Jag är lite osäker på att regeringen skulle vilja göra den satsningen.
– Jag tror inte att detta är ett politiskt prioriterat område, rentav för att det kan vara svårt att ta
fram de här resurserna, fördela pengarna och så vidare. Det är väldigt tråkigt.
Är det känsligt att forska om den här frågan?
– När man väljer att publicera det här är det ju ett känsligt ämne. Dels för att det handlar om ett
av de allvarligaste brotten som vi har i vårt land, nämligen våldtäkter, och för det andra att vi
visar att invandrare utgör en majoritet av det här. Det gör det hela väldigt känsligt. Lyckligtvis
har det inte varit några konstigheter alls sedan den här artikeln publicerades. Men lite
bekymrad är man ju för att man ska anklagas för saker och ting.
– Jag har inte blivit utsatt för repressalier eller någonting från vare sig universitetet, ledningen
eller mina forskarkollegor. Tvärtom har det var väldigt positivt från forskarkollegorna som tycker
det är utmärkt att man tittar på de här frågorna.
Läs även: Ny studie visar: Löfven hade fel om knarket i Djursholm (https://nyheteridag.se/nystudie-visar-lofven-hade-fel-om-knarket-i-djursholm/)
BLI PLUS-MEDLEM
Gillar du det vi gör?
Till skillnad från många traditionella medier och numera även en rad alternativa medier tar
Nyheter Idag inte emot presstöd. Det betyder att vi nansieras av de som läser oss och ser
ett värde i det vi gör.
Om du vill hjälpa oss att fortsätta, bli PLUS-medlem (https://nyheteridag.se/plus-info/) och
få samtidigt tillgång till all vår journalistik.
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