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Utlandsfödda överrepresenterade bland
våldtäktsmän
OPINION
Enligt en ny studie på våldtäktsmän i Sverige märks en överrepresentation av utlandsfödda.
60 procent av gärningsmännen är födda utanför Sverige, eller har föräldrar som är det.
Studien, gjord av en forskargrupp vid Lunds universitet, är den största i sitt slag och omfattar
alla (3039 personer) som dömts för våldtäkt, grov våldtäkt och försök till våldtäkt mellan år
2000 och 2015. Den är intressant inte minst för att underlaget är såpass stort att man kan
lita på resultatet. Det är inte bara etnicitet som undersökts, utan också ett ﬂertal andra
parametrar, som intelligenskvot, social utsatthet och allmän brottsbenägenhet.
Ardavan Khoshnood, som är en av studiens upphovsmän, kriminolog och docent i
akutsjukvård vid Lunds universitet, beskriver den genomsnittlige våldtäktsmannen som en
utlandsfödd person som gått ut gymnasiet och har låg inkomst. Vanligaste födelseåret är
1976. Han har ofta problem med alkohol eller droger och kan ha dömts någon enstaka gång,
men har sällan ett längre brottsregister. Khoshnood menar att det är ett problem ur
brottsbekämpningssynpunkt att så många av gärningsmännen saknar brottsregister: det är
svårt att arbeta förebyggande när de är okända för polisen. Det är självfallet ett jätteproblem.
Förhoppningsvis kan och vill forskarlaget fortsätta djupdykningen i våldtäktsmäns bakgrund
för att ta reda på om det är enbart etnicitet eller även klass/social status som avgör. Även en
diskussion om koppling till anmälningsbenägenhet, som kan öka när gärningsmannen som
upplevs som hotfullt främmande, vore högintressant. Förhoppningsvis får de göra det ifred
utan påtryckningar och trakasserier från utomstående som vill se ett visst resultat. Ingen
sida bör ägna sig åt önsketänkande, även om det är svårt: främlingsﬁentliga vill se en
förklaring, meningsmotståndarna en helt annan. Målsättningen måste vara att komma så
nära den (neutrala) sanningen som möjligt.
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