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Citat 

”The highest proportion of foreign offenders is 
found for crimes of assault (serious and petty) and 

especially rape” 

Per-Olof H. Wikström, forskare vid kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet, 
1991. 

”Tendensen i resultaten är att ju grövre brott desto 
större andel av de anmälda brotten har begåtts av 

invandrare. De största andelarna återfinns för 
våldtäkter och mord/dråp…” 

Jan Ahlberg, utredare vid Brottsförebyggande rådet, 1996. 

”Den utländska härkomsten är en faktor som inte 
kan förbigås vid våldtäktsdomar.” 

Anne-Christine Hjelm, forskare vid Karlstad universitet, 2006. 
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Förord 
Denna forskningsöversikt sammanställer samtliga akademiska studier som kartlagt 
invandrares våldtäktsbrottslighet i Sverige i modern tid.  Underlaget utgörs av alla de 13 
studier som publicerats mellan åren 1990-2016. Vår förhoppning är att sammanställningen 
ska kunna användas av den som vill klargöra fakta, öppna upp för debatt och skingra tabun 
kring ämnet. 

Översiktens resultat kan sammanfattas med att:  

h all tillgänglig forskning, publicerad från 1990 fram till i dag (november 2016) och som 
mäter invandrares brottslighet i Sverige, redovisar en tydlig och mycket stor 
överrepresentation vid våldtäktsbrottslighet hos personer med utländsk bakgrund. 
Samtidigt finns det ingen studie som pekar på motsatsen. Inte sällan nämns också 
just våldtäktsbrott av forskarna som den typ av brottslighet som är särskilt 
utmärkande för personer med utländsk bakgrund, i synnerhet kulturellt avlägsen eller 
utomeuropeisk sådan.  

Läsare och debattörer som eftersöker underlag i ämnet välkomnas att kopia text fritt ur 
denna översikt efter eget tycke. Faktaavsnittet ”Forskningsöversiktens resultat” kan tänkas 
vara särskilt användbart, eftersom att det sammanställer statistik om kopplingen 
våldtäktsbrottslighet och utländsk bakgrund i lättkopierad och koncis punktform.  
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Syfte, frågeställningar och begrepp 
Syftet med denna översikt är att sammanställa all tillförlitlig forskning, publicerad 
under 90-talet fram till i dag (2016), rörande en eventuell koppling mellan utländsk 
bakgrund och våldtäktsbrottslighet i Sverige.  

Frågeställning som vi ämnar besvara är i första hand: 

1. Finns det en koppling mellan våldtäktsbrottslighet och utländsk bakgrund i 
Sverige? 

Är svaret Ja, bör även följande frågeställning tilläggas: 

2. Finns det en koppling mellan våldtäktsbrottslighet och någon specificerad 
utländsk bakgrund i Sverige? 

 

Med ”koppling” menar vi huruvida personer med utländsk bakgrund begår våldtäkter oftare 
än svenskar eller ej.  

Med våldtäkter menar vi alla de handlingar som omfattats av våldtäktsbrottet i svensk lag, 
och/eller av Polisens brottskoder. 

Med ”utländsk bakgrund” menar vi samma kategorier personer som kartlagts i den 
kriminologiska forskningen översikten utgår ifrån. Utländsk bakgrund har i forskningen 
antingen definierats genom utländskt medborgarskap, eller genom eget eller föräldrars 
födelseland utanför Sverige (”första”, respektive ”andra generationens invandrare”).   

Vidare kan det nämnas att forskningen mäter kopplingen mellan utländsk bakgrund och 
våldtäktsbrottslighet på två olika sätt. Antingen jämför den andelen dömda våldtäktsmän 
som är av utländsk bakgrund med andelen svenska, och utgår då från lagföringsregister, 
eller så jämför den andelen skäligen misstänkta våldtäktsmän som är av utländsk bakgrund 
med andelen svenska, och utgår då i stället från misstankeregister.  Huruvida de enskilda 
studierna mäter utländsk bakgrund genom födelseland eller medborgarskap, och om 
våldtäktsbrottslighet mäts genom skäligen misstänkta eller genom lagföringar, framgår i 
översiktens sista del där varje rapport redovisas enskilt.  
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Bakgrund – generell brottslighet och 
utländsk bakgrund 
Innan översikten sammanställdes, granskades den kriminologiska forskningen för att utröna 
om det fanns tecken på en generell koppling mellan brottslighet (oavsett sort) och utländsk 
bakgrund. En mycket god forskningsöversikt om just detta ämne står att finna i den utförliga 
rapporten Utländsk bakgrund och registrerad brottslighet, utgiven 2011 av kriminologiska 
institutionen vid Stockholms universitet.1 I rapporten redogörs för den kriminologiska 
forskningen om invandrares brottslighet i Sverige från 60-talet fram till i dag. Utländsk 
bakgrund har antingen definierats genom utländskt medborgarskap, eller genom eget eller 
föräldrars födelseland (”första”, respektive ”andra generationens” invandrare).   

Forskningsresultaten är entydiga: I samtliga 21 forskningsrapporter som finns att tillgå, och 
som antingen mäter lagförda eller skäligen misstänka gärningsmän, är personer med 
utländsk bakgrund kraftigt överrepresenterade jämfört med svenskar. Grovt sammanfattat2 
beräknades brottsöverrepresentationen för personer med utländsk bakgrund vara mellan: 

h 1,2 - 2,6 gånger under 60- och 70-talen,  

h 2,1 - 4,7 gånger under 80-talet,  

h 2,1 - 8,1 gånger under 90-talet, samt 

h 2,1 - 19,5 gånger under 00-talet. 

Det kan nämnas att den betydande överrepresentationen kvarstår trots att resultaten i 
många fall justerats för variabler såsom ålder, kön, klass och bostadsort.  

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att all svensk forskning som finns att tillgå pekar 
på att personer med utländsk bakgrund, åtminstone under 1980-, 1990- och 2000-talet, 
begått brott mycket oftare än svenskar.  

Det finns även kvalitativa uppgifter som tyder på att just grova sexualbrott i allmänhet skulle 
kunna vara något som kan kopplas till vissa invandrargrupper. Efter nyårsnatten 2015/2016 
uppmärksammades exempelvis att tusentals sexuella ofredanden begåtts av flyktingar och 
asylsökande mot kvinnor i Köln och andra europeiska städer, samt även att liknande 
anmälningar inkommit under den svenska sommarfestivalen We are Stockholm. Som en 
följd av debatten kring dessa övergrepp kartlade den svenska Polismyndigheten samtliga 
anmälningar om sexuellt ofredande som de registrerat mellan januari 2011 och februari 
2016, samt granskade de anmälningar som inkommit under 2015 på djupet. Detta för att 
bl.a. skaffa sig kunskap om gruppövergreppens utbredning och gärningsmännens 
härkomst. Polisens slutats efter kartläggningen blev att de mycket grova sexuella 
ofredanden, som begås i Sverige på offentliga platser av män i grupp, främst begås av 
personer med utländskt medborgarskap.3 Genomgående är vidare, att när det specificeras 

                                                 
1 Rapport 2011:1 av Kardell, utgiven av Kriminologiska institutionen Stockholms universitet, sid 18, 28 & 32. 
2 BRÅ 2005 mäter misstankeregistret 1997-2001 och beräknar överrepresentationen till 2,1, vilket både räknats in i gruppen 90- 
och 00-tal. Studiens resultat för ”invandrares barn” har inte räknats med, då övriga studier inte använt sig av det måttet för sig. 
3 Polisen (2016) s. 22 
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vilken bakgrund gärningsmännen har i rapporten, så rör det rör sig om personer 
härrörande från arabiska och afrikanska länder, samt från Afghanistan.4  

Avgränsningar och urval 
Forskningsöversikten kring en eventuell koppling mellan utländsk bakgrund och 
våldtäktsbrottslighet avgränsades i tiden till att omfatta all forskning, som beskrivit 
invandrares brottslighet i Sverige, publicerad från år 1990 fram till i dag (november 2016). 
Gränsen vid år 1990 sattes för att kunna göra anspråk på att ha inkluderat all ”modern” 
forskning, utan att för den delen bli alltför omfattande.  

För att finna all forskning med relevans översikten utgick vi ifrån kriminologiska institutionens 
sammanfattande Rapport 2011:1, riksdagsbibliotekets expertsöktjänster, samt riksdagens 
utredningstjänst RUT.  

Totalt återfanns 32 forskningsrapporter, publicerade mellan år 1990 och 2014, som passade 
kriterierna. Av dessa 32 berördes frågan om invandrares överrepresentation i 
våldtäktsbrottsligheten i 13 stycken. I samtliga av dessa rapporter redovisas att personer 
med utländsk bakgrund mycket oftare begår våldtäkter än svenskar. Inte sällan nämns 
också just våldtäktsbrott som en typ av brottslighet som är särskilt utmärkande för personer 
med utländsk bakgrund. 

De enskilda forskningsrapporterna som samlades in och som översikten bygger på 
redovisas nedan var för sig och återfinns även i litteraturförteckningen. 

  

                                                 
4 Polisen (2016) se de olika platsspecifika avsnitt i rapporten benämnda ”Sexuella ofredanden av grupp” och Polisens 
beskrivningar av typiska gärningsmän och händelseförlopp 
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Forskningsöversiktens resultat 
Frågeställning 1) Finns det en koppling mellan våldtäktsbrottslighet och utländsk 
bakgrund i Sverige? 

Svar: Ja 

Nedan redovisas de enskilda undersökningarnas resultat uppdelat efter de årtionden 
våldtäkterna begåtts under. 

Det bör poängteras att vissa rapporter endast mäter bofasta utländska medborgares 
våldtäktsbrottslighet jämfört med bofasta svenska medborgares. Dessa rapporter 
underskattar därför sannolikt den totala utländska våldtäktsbrottsligheten, då många i 
gruppen svenska medborgare är första eller andra generationens invandrare, samt då 
identitetslösa och asylsökande inte inkluderas i studierna.  

Våldtäktsbrott under 80-tal 

h Martens (1990) beräknar att utländska medborgare stod för 22,3 – 33,4 % av de 
skäligen misstänka för våldtäkt och 28 % - 36 % av de lagförda våldtäktsmännen åren 
1983-1988.5 

h Hofer & Tham. (1991) beräknar att utländska medborgare stod för 38 % av de lagförda 
våldtäktsmännen åren 1987-1990.6 

h Brottsförebyggandet rådet, Rapport: 1996:2 beräknar utrikesfödda invandrare till att 
vara 4,5 gånger så ofta, och invandrares barn 1,5 gånger så ofta, skäligen misstänka 
för våldtäkt, jämfört med svenskar under åren 1985-1989.7 Endast de utrikesfödda 
invandrarna stod ensamma för hela 47 % av de skäligen misstänka för 
överfallsvåldtäkter utomhus under samma tidsperiod8.  

Och i Stockholm under 80-tal  

h Wikström (1991) redovisar en tidigare undersökning som kommit fram till att 50 % av 
de skäligen misstänkta för våldtäkt i Stockholm år 1982 var utländska medborgare. 9 

h von Hofer, Sarnecki & Tham (1998) redovisar att utländska medborgare var 4,3 
gånger överrepresenterade vid anmälda våldtäkter i Stockholm åren 1986-1990, 
jämfört med svenskar. Motsvarande siffra för gruppen invandrare med svenskt 
medborgarskap, samt gruppen svenska medborgare med minst en utlandsfödd 
förälder, var 1,9 gånger.10  

                                                 
5 Martens (1990) ss. 131-132  
6 Hofer & Tham. (1991) s. 25 
7 Ahlberg, J. (1996)  ss. 44, 76 & 79 
8 Ahlberg, J. (1996) s. 34 
9 Wikström (1991) s. 20-21 
10 von Hofer, H., Sarnecki, J. & Tham, H. (1998). s. 76  
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Våldtäktsbrott under 90-tal 

h Hofer & Thorsson (1994) beräknar att utländska medborgare i genomsnitt stod för 37 
% av de skäligen misstänkta för våldtäkt, samt för 38 % av de som lagförda 
våldtäktsmännen, åren 1990-1993.11  

h von Hofer, Sarnecki & Tham (1996),(1997) och (1998) beräknar att utländska 
medborgare och invandrare tillsammans stod för 56 % av de lagförda 
våldtäktsmännen 1993.12 

h Martens (1997), beräknar att utländska medborgare bosatta i Sverige stod för 27,1 % 
av de skäligen misstänka för våldtäkt år 1994. Detta innebar en överrepresentation 
om 4,7 gånger.13 

Våldtäktsbrott under 2000-tal 

h Brottsförebyggandet rådet, Rapport: 2005:17, redovisar att utrikesfödda invandrare 
var 5 gånger, och invandrares barn 1,8 gånger, så ofta skäligen misstänka för 
våldtäktsbrott jämfört med svenskar åren 1997-2001.14 

h Hjelm, Anne-Christine (2006) beräknar att 85 % av gärningsmännen som dömdes till 
minst två års fängelse för våldtäkt i Svea hovrätt under 2002 var födda utomlands 
eller var andra generationens invandrare.15 

h Kardell, J. & Martens, P.L. (2013) beräknar att utrikes födda män var 5.1 gånger så ofta 
skäligen misstänkta för våldtäkt jämfört med svenskar under 1997-2001, trots justering 
för ålder och utbildningsnivå. Motsvarande siffra för andra generationens invandrade 
män med två utrikesfödda föräldrar var 2.0 gånger, och för andra generationens 
invandrade män med en utrikesfödd förälder 1.5 gånger.16  

h Ceccato, V., (2014) beräknar att över 66 % av de misstänkta våldtäktsmännen i 
Stockholm under åren 2008-2009 utgjordes av utländska medborgare, samt 
karaktäriserades av att vara ”etniskt olikartade”, medan deras genomsnittliga 
våldtäktsoffer karaktäriserades av att vara en yngre kvinna av svensk nationalitet.17 

Frågeställning 2) Finns det en koppling mellan våldtäktsbrottslighet och någon 
specificerad utländsk bakgrund i Sverige? 

Svar: Ja 

Som redovisats ovan visade det sig att personer med utländsk bakgrund mycket oftare 
begår våldtäkter än svenskar. Vi har därför även tittat närmare på om det i någon av 

                                                 
11 Hofer & Thorsson (1994) s. 3 
12 von Hofer, H., Sarnecki, J. & Tham, H. (1998). s. 76  
13 Martens (1997), s. 209 
14 BRÅ rapport: 2005:17 s. 43 
15 Hjelm, Anne-Christine (2006)  ss. 92-97 
16 Kardell, J. & Martens, P.L. (2013)  s. 43 
17 Ceccato, V., (2014) s. 100  
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undersökningarna finns uppgifter om att någon enskild utländsk bakgrund skulle vara 
särskilt utmärkande vid våldtäktsbrottslighet. 

Av de totalt 13 forskningsrapporterna om utländsk bakgrund och våldtäktsbrott som 
publicerats under 1990- och 2000-tal, så berörs frågan om en specificerad utländsk 
bakgrund i två rapporter: 

h Brottsförebyggandet rådet, Rapport: 1996:2 beräknar att invandrare födda i 
Nordafrika (Algeriet, Libyen, Marocko och Tunisien) var 23 gånger så ofta, Irak 20 
gånger så ofta, Bulgarien och Rumänien 18 gånger så ofta, Afrika exklusive 
Nordafrika 16,5 gånger så ofta, samt iranier, peruaner, ecuadorianer och bolivianer är 
10 gånger så ofta, skäligen misstänka för våldtäkt, jämfört med svenskar åren 1985-
1989. 18 

h Hjelm, Anne-Christine (2006), beräknar att 85 % av de dömda till minst två års 
fängelse för våldtäkt i Svea hovrätt under 2002, var av utländsk bakgrund. De med 
ursprung i Mellanöstern och Nordafrika utmärker sig och står för minst 23 % av 
våldtäktsfallen, samt Afrika exklusive Nordafrika som står för minst 15 % av 
våldtäktsfallen. Tillsammans står alltså Mellanöstern och Afrika alltså för minst 38 % 
av våldtäktsfallen. Läggs Syd- och Mellanamerika (7 %) samt Asien (7 %) till, står 
utomeuropeiska invandrare för minst 52 % av våldtäktsfallen.  Då 22 % av 
våldtäktsmännen är av okänd, eller sekretessbelagd, icke-nordisk, utländsk 
bakgrund, är den egentliga andelen icke-europeiska våldtäktsmän, eller 
våldtäktsmän med ursprung i Afrika eller Mellanöstern, antagligen avsevärt högre. 
Endast 15 % av de dömda gärningsmännen var av svensk bakgrund.19 

Övrigt att notera 

Offrens nationalitet 

h Hjelm, Anne-Christine (2006) noterar, vid sidan av att 85 % av de dömda till minst två 
års fängelse för våldtäkt i Svea hovrätt under 2002 var av utländsk bakgrund, att det 
är svårt att utläsa våldtäktsoffrens etnicitet av domarna eftersom att de omfattas av 
stor sekretess, men drar slutsatsen att de flesta av offren bör vara svenskor då de 
fingerade namnen som domstolen valt att använda är svenskklingande.20  

h Ceccato, V., (2014) beräknar att över 66 % av de misstänkta våldtäktsmännen i 
Stockholm under åren 2008-2009 utgjordes av utländska medborgare, samt 
karaktäriserade av att vara ”etniskt olikartade”, medan deras genomsnittliga 
våldtäktsoffer karaktäriserades av att vara en yngre kvinna av svensk nationalitet.21 

  

                                                 
18 Ahlberg, J. (1996). Bilaga 2, tabell 2,3 (promilleandelarna i tabellen har vi omräknat till överrepresentation).  
19 Hjelm, Anne-Christine (2006)  ss. 92-97 
20 Hjelm, Anne-Christine (2006)  s. 93 
21 Ceccato, V., (2014) s. 100  
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Överfallsvåldtäkter utomhus 

h Brottsförebyggandet rådets Rapport: 1996:2 visar att utrikesfödda invandrare stod för 
47 % av de skäligen misstänka gärningsmännen för överfallsvåldtäkter utomhus 
under åren 1985-1989 . Personer med utrikesfödda föräldrar räknades dock ej med i 
siffran.22 

Diskussion om resultaten – en slutsats 
och en varning för ideologiskt 
motiverade bortförklaringar 
Denna forskningsöversikt har sammanställt samtliga akademiska studier som kartlagt 
invandrares våldtäktsbrottslighet i Sverige i modern tid.  

Frågeställningarna som besvarats genom sammanställningen har varit om det finns en 
koppling mellan generell eller specifik utländsk bakgrund och våldtäktsbrottslighet i Sverige. 

Översiktens resultat kan sammanfattas med att:  

h all tillgänglig forskning, publicerad från 1990 fram till i dag (november 2016) och som 
mäter invandrares brottslighet i Sverige, redovisar en tydlig och mycket stor 
överrepresentation vid våldtäktsbrottslighet hos personer med utländsk bakgrund. 
Samtidigt finns det ingen studie som pekar på motsatsen. Inte sällan nämns också 
just våldtäktsbrott av forskarna som den typ av brottslighet som är särskilt 
utmärkande för personer med utländsk bakgrund, i synnerhet kulturellt avlägsen eller 
utomeuropeisk sådan.  

Även om varje enskild rapport av naturliga skäl kan bära på metodologiska brister, så är 
deras samlade empiri så pass omfattande och samstämmig, att kopplingen mellan 
utländsk bakgrund och våldtäktsbrottslighet inte bör kunna förbises av någon 
samhällsdebattör.  Slutsatsen som måste dras blir därför att inte heller något politiskt samtal 
i Sverige, som behandlar grova sexualbrott som våldtäkt, kan betraktas som seriöst om det 
inte även tar upp den betydande överrepresentationen av våldtäktsmän med utländsk 
bakgrund.  

Författarna vill vidare konstatera att översiktens ansats varit helt och hållet ”deskriptiv”. Den 
har således samlat och sammanfattat tillgängliga studier i syfte att beskriva ett problem och 
dess omfattning, inte för att försöka förklara det. Att söka förklaringar lämnas istället upp till 
dem som åtminstone i teorin borde vara bäst lämpade att finna sådana: 
samhällsvetenskapliga forskare och journalister. 

                                                 
22 Ahlberg, J. (1996). s. 34 
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Författarna är samtidigt medvetna om att delar av forskarsamhället och den grävande 
journalistkåren är mer intresserade av att vilja bortförklara, snarare än förklara, den 
påvisade kopplingen mellan utländsk bakgrund och våldtäktsbrottslighet.  

För inte alltför länge sedan har sådana bortförklarandestrategier vanligen gått ut på att 
förneka eller ”mörka” att någon överrepresentation överhuvudtaget existerar. Man har 
också hänvisat till diskriminering och rasism som källan till våldtäkterna för att på så sätt 
flytta fokus från invandrargruppernas förövare och istället lägga skulden på den svenska 
majoritetsbefolkningen.  

I dag tar dock knappt någon dessa bortförklaringar på allvar längre, eftersom att 
kopplingen mellan utomeuropeiska invandrargrupper och sexualbrott blivit smärtsamt 
uppenbar för alla i vårt samhälle  

Kvar återstår dock en listig bortförklarandestrategi som ideologiskt drivna kriminologer, 
journalister och andra tendentiösa samhällsdebattörer inte drar sig för att använda för att 
finta bort den sanningssökande läsaren. Författarna vill därför uppmärksamma läsaren på 
just denna strategi; nämligen att med hjälp av akademiska begrepp låtsas att de många 
och komplicerade faktorer som ligger bakom våldtäktsbrottsligheten på något sätt ursäktar 
eller sopar den reella våldtäktsepidemin under mattan. 

Detta görs genom att hänvisa till att invandrargrupper inte begår fler våldtäkter än svenskar 
om man ”justerar” eller ”kontrollerar” för olika bakomliggande faktorer.  

Läsaren bör därför få klart för sig att vad detta i själva verket innebär.  När skillnaderna i hur 
ofta invandrargrupper begår brott jämfört med svenskar (överrepresentationen) försvinner 
eller minskas om man justerar för bakgrundsfaktorer, så innebär detta att forskaren skapar 
en helt påhittad population av invandrare på pappret genom att minska gruppens negativa 
tal i form av antal arbetslösa, låginkomsttagare, lågutbildade etc, så att den till sist får lika 
liten mängd av dessa som den inhemska, svenska populationen.  Listan av sådana faktorer 
som justeras kan göras lång och vara exempelvis: kön, ålder, yrke, inkomst, utbildningsnivå, 
bostadsområde, föräldrars ekonomi, hemlandets utvecklingsnivå, och så vidare in 
absurdum, så att man till sist i princip har en population som är identisk med gruppen 
svenskar och således på pappret inte begår fler brott. 

Det stora problemet med att bortförklara invandrares våldtäktsbrottslighet på detta sätt är 
att den justerade invandrarpopulationen alltså bara är en fiktiv sifferkonstruktion som saknar 
egentlig koppling till den verkliga befolkningen ute i det svenska samhället. Detta eftersom 
att massinvandring till Sverige de facto inte består av invandrargrupper som är identiska 
med eller snarlika den svenska majoritetsbefolkningen avseende dessa faktorer. Och inte 
heller gruppen ”invandrares barn” eller ”andra generationens invandrare” är det, som idag 
ofta växer upp i kulturella enklaver karaktäriserade av låg produktivitet och utanförskap. 

Detta innebär naturligtvis också att det är just den faktiska våldtäktsbrottsligheten och 
överrepresentationen bland personer med utländsk bakgrund, som beskrivs i denna 
översikt, som vanliga svenskar tvingas att förhålla sig till i vardagen och som de facto utgör 
ett akut hot mot svenska kvinnors säkerhet och integritet. Inte kriminologernas fiktiva, 
justerade/kontrollerade populationer. 

Författarna vill därför slutligen komma med en uppmaning till varje läsaren, nästa gång han 
eller hon stöter på en samhällsdebattör som vill förminska våldtäktsproblematiken i vårt land 
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genom att hävda att invandrares överrepresentation försvinner om man ”justerar” eller 
”kontrollerar” för bakgrundsfaktorer: Gör klart för dem som säger detta att det är ett svek 
mot det demokratiska samtalet att försöka avleda uppmärksamheten från de verkliga 
våldtäktsbrotten och de offer som får sina liv sönderslagna. Och påminn dem slutligen om 
att det endast är den verkliga brottsligheten som utspelar sig där ute i samhället som 
betyder någonting när vi samtalar om hur vi ska utforma en framtida, mer realistisk 
kriminal- och migrationspolitik.  
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Appendix Bilaga 1 av 1 - De enskilda 
rapporterna  
Nedan redovisas samtliga elva forskningsrapporter som berör frågan om 
våldtäktsbrottslighet kopplat till utländsk bakgrund mer i detalj. 

1. Martens, P. (1990). Brottslighet bland ungdomar med 
invandrarbakgrund, i Wikström, P-O. (red.) (1990), Brott och 
åtgärder mot brott i stadsmiljön. Stockholm: 
Brottsförebyggande rådet. 

Vilken datakälla används? 

Lagföringsregistret och misstankeregistret. 

Hur definieras kultur/ursprung? 

Genom medborgarskap. 

Vad mäter undersökningen? 

Andel utländska medborgare skäligen misstänkta eller lagförda för våldtäkt. 

Vad visar undersökningen/resultaten? 

Att utländska medborgare var kraftigt överrepresenterade vid såväl skälig misstanke om 
våldtäkt 1983-1988, som vid lagföring för våldtäktsbrott 1984-1988.23 

Andel utländska medborgare skäligen misstänkta för våldtäkt: 

1983: 29,9 % 
1984: 22,3 % 
1985: 22,4 % 
1986: 27,8 % 
1987: 33,4 % 
1988: 27,3 % 

  

                                                 
23 Martens, P. (1990) ss. 131-132  
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Andel utländska medborgare lagförda för våldtäkt: 

1984: 28 % 
1985: 30 % 
1986: 34 % 
1987: 35 % 
1988: 36 % 

2. von Hofer, H. & Tham, H. (1991). Foreign Citizens and Crime: 
the Swedish Case. Stockholm: Statistiska centralbyrån. 

Vilken datakälla används? 

Lagföringsregistret. 

Hur definieras kultur/ursprung? 

Genom medborgarskap. 

Vad mäter undersökningen? 

Andel utländska medborgare skäligen misstänkta eller lagförda för våldtäkt. 

Vad visar undersökningen/resultaten? 

Att utländska medborgare i genomsnitt stod för 38 % av både de skäligen misstänkta, samt 
lagförda för våldtäktsbrott under åren 1987-1990)24 

3. Wikström, P-O. (1991). Urban Crime, Criminals, and Victims: 
the Swedish Experience in an Anglo-American Comparative 
Perspective. New York: Springer-Vlg. 

Vilken datakälla används? 

Misstankeregistret. 

Hur definieras kultur/ursprung? 

Genom medborgarskap. 

Vad mäter undersökningen? 

Andelen utländska medborgare skäligen misstänka för våldtäkt i Stockholm 1982. 

  

                                                 
24 von Hofer, H. & Tham, H. (1991) s. 25  
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Vad visar undersökningen/resultaten? 

h Att 50 % av de skäligen misstänkta för våldtäkt i Stockholm 1982, var utländska 
medborgare.25 

h Att just utomnordiska medborgare utmärkte sig genom att vara 12.2 gånger så ofta 
misstänkta för våldtäktsbrott i Stockholm 1982 jämfört med svenskar.26 

4. von Hofer, H. & Thorsson, U. (1994). Utländska medborgare i 
kriminalstatistiken 1993. Stockholm: Statistiska centralbyrån. 

Vilken datakälla används? 

Lagföringsregistret och misstankeregistret. 

Hur definieras kultur/ursprung? 

Genom medborgarskap. 

Vad mäter undersökningen? 

Andel utländska medborgare misstänkta eller lagförda för våldtäkt 

Vad visar undersökningen/resultaten? 

Att utländska medborgare i genomsnitt stod för 37 % av de misstänkta gärningsmännen 
och 38 % av de lagförda, för våldtäkt 1990-1993.27 

5. Ahlberg, J. (1996). Invandrares och invandrares barns 
brottslighet: en statistisk analys. Stockholm: Brottsförebyggande 
rådet. 

Vilken datakälla används? 

Misstankeregistret. 

Hur definieras kultur/ursprung? 

Efter födelseland. Populationen delas in i tre grupper för sexualbrott: 

h Svenskar (födda i Sverige med två föräldrar födda i Sverige), 

h Utrikesfödda (födda utomlands), samt 

h Invandrares barn (födda i Sverige, men med en eller två föräldrar födda utomlands). 

                                                 
25 Wikström, P-O. (1991)  ss. 20-21 
26 Wikström, P-O. (1991)  ss. 20-21 överrepresentation omräknad från tabell 3.3 
27 von Hofer, H. & Thorsson, U. (1994) s. 3 
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Vad mäter undersökningen? 

Personer med utländsk bakgrunds överrepresentation vid misstanke för våldtäkt i 
förhållande till svenskar. 

Vad visar undersökningen/resultaten? 

h Att utrikesfödda invandrare och invandrares barn stod för 38 % respektive 15 % (totalt 
53 %) av de skäligen misstänkta för våldtäkt 1985-1989.28 

h Att överrepresentationen för invandrare misstänkta för våldtäkt bedöms vara 4,5 
gånger (viktat för kön, ålder och bostadsort 4,0 gånger).29 Invandrares barn bedöms 
vara 1,5 gånger överrepresenterade för våldtäkt (viktat efter ålder, kön och bostadsort 
fortfarande 1,5 gånger).30 

h Att utrikesfödda invandrare stod för 47 % vad gäller skäligen misstänka för 
överfallsvåldtäkter utomhus.  Dock särskiljs inte svenskfödda med svenskfödda 
föräldrar från ”invandrares barn” med utlandsfödda föräldrar i denna siffra, som alltså 
tillsammans utgör de övriga 53 %.31 

Finns det något övrigt intressant att tillägga? 

I bilagorna tabell 1,3 (sid 107) redovisas hur många promille av populationen som varit 
skäligen misstänkta för våldtäkt under den undersökta femårsperioden, uppdelat på 
födelseland. 0,2 promille svenskar, exklusive invandrares barn, var skäligen misstänka för 
våldtäkt 1985-1989. Detta blir vårt standardvärde som vi mäter överrepresentation ifrån.  

 

Den högsta överrepresentationen för våldtäktsbrott uppdelat på födelseland i tabellen var: 

h 23 gångers överpresentation för kategorin med födelseland i Algeriet, Marocko, 
Tunisien eller Libyen (4,6 promille). 

h 20 gångers överpresentation för kategorin med födelseland i Irak (4.0 promille). 

h 18 gångers överpresentation för kategorin med födelseland i Bulgarien eller Rumänien 
(3.6 promille). 

h 16,5 gångers överpresentation för kategorin Afrika exklusive Nordafrika och Uganda 
(3.3 promille). 

h 10 gångers överpresentation för kategorin födelseland i Iran samt kategorin 
födelseland i Bolivia, Peru och Ecuador (2.0 promille). 

  

                                                 
28 Ahlberg, J. (1996) ss. 75 & sid 79 
29 Ahlberg, J. (1996) s. 44 
30 Ahlberg, J. (1996) ss. 76 & 79 
31 Ahlberg, J. (1996) s. 34 
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6. von Hofer, H., Sarnecki, J. & Tham, H. (1996). Invandrarna 
och brottsligheten, i Socialtjänstforum (1996). Att möta det 
mångkulturella: socialtjänsten och invandrarna: en konferens i 
Göteborg 16-17 april 1996. Stockholm: Centralförbundet för 
socialt arbete (CSA). 
 
7. von Hofer, H., Sarnecki, J. & Tham, H. (1997). Minorities, 
Crime, and Criminal Justice in Sweden”, i Marshall, I. (red.) 
(1997). Minorities, Migrants, and Crime: Diversity and Similarity 
Across Europe and the United States. Thousand Oaks, 
California: SAGE. 
 
8. von Hofer, H., Sarnecki, J. & Tham, H. (1998). Invandrarna 
och brottsligheten, i von Hofer, H. (1998). Brottsligheten i 
Europa. Lund: Studentlitteratur i samarbete med Institutet för 
framtidsstudier. 

I huvudsak presenteras samma uppgifter i alla tre rapporter. Dock är en skriven på 
engelska, och en refererar även till en studie om våldtäkter i Stockholm genomförd av 
Sarnecki. 

Vilken datakälla används? 

h Lagföringsregistret (för våldtäkter 1993), och  

h Anmälda våldtäkter i Stockholm (1986-1990).  

Hur definieras kultur/ursprung? 

För siffrorna rörande våldtäkt i Stockholm delas gärningsmännen, vid sidan av svenskar, in i 
två kategorier: 

h Utländska medborgare, och 

h Naturaliserade svenskar (invandrare som fått svenskt medborgarskap och personer 
med svenskt medborgarskap med minst en utlandsfödd förälder). 
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Vad mäter undersökningen? 

h Andel utländska medborgare lagförda för våldtäkt, och 

h Överrepresentation för personer med utländsk bakgrund skäligen misstänkta för 
våldtäkt i Stockholm. 

Vad visar undersökningen/resultaten? 

h Att 56 % av de lagförda våldtäktsmännen 1993 antingen var utländska medborgare, 
eller första eller andra generationens invandrare.32 

h Att utländska medborgare var 4,3 gånger så överrepresenterade vid anmälda 
våldtäkter i Stockholm 1986-1990, samt att motsvarande siffra för gruppen invandrare 
med svenskt medborgarskap och svenska medborgare med minst en utlandsfödd 
förälder, var 1,9.33 (Dessa nya siffror sägs komma ifrån en studie Sarnecki genomfört 
1994. Vi vet ej om denna studie publicerats, men eftersom att Sarnecki även är 
medförfattare till artikeln får siffrorna anses som publicerade även i den och därför 
även möjliga att referera till här.) 

9. Martens, P. (1997). Immigrants, Crime, and Criminal Justice in 
Sweden, i Tonry, M. (red.) (1997), Ethnicity, Crime, and 
Immigration: Comparative and Cross-national Perspectives. 
Chicago: University of Chicago Press. 

Vilken datakälla används? 

Misstankeregistret. 

Hur definieras kultur/ursprung? 

h Genom medborgarskap, och 

h Födelseland samt föräldrars födelseland för ”invandrare” respektive ”andra 
generationens invandrare”.  

Vad mäter undersökningen? 

h Andel utländska medborgare, invandrare och andra generationens invandrare 
skäligen misstänkta för våldtäkt.  

h Överrepresentation för personer med utländskt medborgarskap, invandrare och 
andra generationens invandrare, misstänkta för våldtäkt, i förhållande till svenskar. 

                                                 
32 von Hofer, H., Sarnecki, J. & Tham, H. (1998). s. 76  
33 von Hofer, H., Sarnecki, J. & Tham, H. (1998). s. 76  
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Vad visar undersökningen/resultaten? 

h Att utländska medborgare, bosatta i Sverige, stod för 27,1 % av de skäligen misstänka 
för våldtäkt 1994, vilket gav en överrepresentation om 4,7 gånger.34 

10. Brottsförebyggande rådet. (2005). Brottslighet bland 
personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17. 
Stockholm: Brottsförebyggande rådet 

Vilken datakälla används? 

Misstankeregistret. 

Hur definieras kultur/ursprung? 

Det definieras som födelseland. Populationen delas in i tre grupper för sexualbrott: 

h Svenskar (födda i Sverige med två föräldrar födda i Sverige), 

h Utrikesfödda (födda utomlands), samt 

h Invandrares barn (födda i Sverige, men med en eller två föräldrar födda utomlands). 

Vad mäter undersökningen? 

Överrepresentation för utrikes födda, och inrikes födda med en eller två utrikesfödda 
föräldrar, skäligen misstänkta för våldtäkt i förhållande till svenskar. 

Vad visar undersökningen/resultaten? 

h Att utrikes födda var 5 gånger oftare skäligen misstänkta för våldtäkt jämfört med 
svenskar under 1997-2001.35 

h Att invandrares barn var 1,8 gånger oftare skäligen misstänkta för våldtäkt jämfört 
med svenskar under 1997-2001.36 

Finns det något övrigt intressant att tillägga? 

På sidan 37 i rapporten finns uppgifter om den totala överrepresentationen fördelat på 
världsdelar. Där framgår det att personer födda i Afrikas olika delar och i Mellanöstern 
(Västasien), är de mest överrepresenterade grupperna för brott. Denna statistik är dock inte 
uppdelad i olika brottskategorier, vilket annars hade möjliggjort för oss att utläsa från vilka 
specifika världsdelar personer är som mest överrepresenterade för just våldtäktsbrott. 

                                                 
34 Martens, P. (1997) s. 209  
35 BRÅ rapport: 2005:17 s. 43 
36 BRÅ rapport: 2005:17 s. 43 
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11 Hjelm, A. (2006). Är kulturgenererad grov brottslighet myt 
eller verklighet? - brottsoffer och gärningsmän vid grova 
brottmål i Svea hovrätt 2002. Karlstad: Karlstad University 
Press. 

Vilken datakälla används? 

Våldtäktsdomar från Svea hovrätt 2002. 

Hur definieras kultur/ursprung? 

För just våldtäktsbrotten har de definierats såsom följande: 

h Invandrare är den som fötts utomlands, eller har minst en förälder född utomlands, 
och 

h Svensk är den som har två föräldrar födda i Sverige.  

Vad mäter undersökningen? 

Andel våldtäktsdömda utlandsfödda och andra generationens invandrare i Svea hovrätt 
2002. 

Vad visar undersökningen/resultaten? 

h Att 85 % av gärningsmännen som dömdes till minst två års fängelse för våldtäkt i 
Svea hovrätt 2002 var av utländsk härkomst, samt att minst hälften begicks av 
utomeuropeiska invandrare. 37 

h Att andelen våldtäktsmän som var svenskar endast var 15 %. 38 

h Att Mellanöstern, Turkiet och Nordafrika utmärker sig och står för minst 23 % av 
våldtäktsfallen, samt att Afrika exklusive Nordafrika som minst står för 15 % av 
våldtäktsfallen. Tillsammans står alltså Mellanöstern och Afrika för minst 38 % av 
våldtäktsfallen. Läggs Syd- och Mellanamerika (7 %) samt Asien (7 %) till, står 
utomeuropeiska invandrare för minst 52 % av våldtäktsfallen. 39 

h Det bör dock påpekas att 22 % av gärningsmännen var av icke-nordisk men okänd 
utländsk härkomst, eller under sådana sträng sekretess, att uppgifter om deras 
exakta härkomst ej varit möjliga att uttyda. Det kan innebära att andelen icke-
europeiska våldtäktsmän, eller våldtäktsmän med ursprung i Afrika eller 
Mellanöstern, kan vara betydligt högre. 40 

                                                 
37 Hjelm, Anne-Christine (2006) ss. 92-97 
38 Hjelm, Anne-Christine (2006) ss. 92-97 
39 Hjelm, Anne-Christine (2006) ss. 92-97 
40 Hjelm, Anne-Christine (2006) ss. 92-97 
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Finns det något övrigt intressant att tillägga? 

Det är svårt att utläsa brottsoffrens etnicitet då de omfattas av stor sekretess. Forskaren drar 
ändå slutsatsen att de flesta av offren bör vara svenskor då de fingerade namnen som 
domstolen valt att använda är svenskklingande.41 I övrigt är samtliga av brottsoffren kvinnor, 
de allra flesta under 15 år - medan den näst största ålderskategorin är 16-24 åringar. 
Samtliga av gärningsmännen är män, och de största åldersgruppen är 35-44 åringar.42 

12 Kardell, J. & Martens, P.L. (2013). Are Children of Immigrants 
Born in Sweden More Law-Abiding Than Immigrants? A 
Reconsideration (Vol. 3:3, ss. 167-189): Race and Justice. 

Vilken datakälla används? 

Misstankeregistret. 

Hur definieras kultur/ursprung? 

Det definieras som födelseland. Populationen delas in i fyra kategorier för sexualbrott: 

h Svenskar (födda i Sverige med två föräldrar födda i Sverige) 

h Första generationens invandrare (födda utomlands), samt 

h Andra generationens invandrare med två utrikesfödda föräldrar, samt 

h Andra generationens invandrare med en utrikesfödd förälder 

Vad mäter undersökningen? 

Risk för första och andra generationens invandrare att registreras som skäligen misstänkta 
för våldtäkt, eller försök till våldtäkt, i förhållande till svenskar.  

Vad visar undersökningen/resultaten? 

h Att utrikes födda män var 5.1 gånger oftare skäligen misstänkta för våldtäkt jämfört 
med svenskar under 1997-2001, justerat för ålder och utbildningsnivå.43 

h Att andra generationens invandrade män, med två utrikesfödda föräldrar, var 2 
gånger oftare skäligen misstänkta för våldtäkt jämfört med svenskar under 1997-2001, 
justerat för ålder och utbildningsnivå44 

                                                 
41 Hjelm, Anne-Christine (2006) s. 93 
42 Hjelm, Anne-Christine (2006) s. 95 
43 Kardell, J. & Martens, P.L. (2013) s. 43 
44 Kardell, J. & Martens, P.L. (2013) s. 178 
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h Att andra generationens invandrade män, med en utrikesfödd förälder, var 1.5 
gånger oftare skäligen misstänkta för våldtäkt jämfört med svenskar under 1997-2001, 
justerat för ålder och utbildningsnivå45 

Finns det något övrigt intressant att tillägga? 

Trots den höga överrepresentationen underskattar rapporten troligtvis kraftigt den faktiska 
överrepresentationen av första och andra generationen invandrares våldtäktsbrottslighet i 
Sverige.  

För det första har antalet misstänka för våldtäktsbrott justerats för ålder och utbildningsnivå, 
vilket gör att kategorierna första och andra generationens invandrare är fiktivt skapade 
populationer, som blir mindre brottsbelastade än om man analyserade den faktiska, som i 
genomsnitt består av fler yngre och fler med lägre utbildningsnivå jämfört med svenskar. 

För det andra utgör endast populationen personer permanent registrerade i Sverige, vilket 
innebär att den inte mäter våldtäktsbrott begångna av genomresande, asylsökande och 
illegala invandrare. Samtidigt noterar rapporten att 7 % av den totala brottsligheten 
(samtliga brott) under perioden uppskattas ha begåtts av just sådana personer.46 För 
våldtäktsbrott kan siffran antas vara högre. 

13 Ceccato, V., (2014) The nature of rape places i Journal of 
Environmental Psychology 40 (2014) sid. 97 – 107. 

Vilken datakälla används? 

Misstankeregistret. 

Hur definieras kultur/ursprung? 

Medborgarskap 

Vad mäter undersökningen? 

Andel våldtäkter begångna av svenska respektive utländska medborgare i Stockholm under 
åren 2008 och 2009. 

Vad visar undersökningen/resultaten? 

h Att över 66 % av de misstänkta våldtäktsmännen i Stockholm under åren 2008-2009 
utgjordes av utländska medborgare, samt karaktäriserade av att vara ”etniskt 
olikartade”, medan deras genomsnittliga våldtäktsoffer karaktäriserades av att vara 
en yngre kvinna av svensk nationalitet.47 

  

                                                 
45 Kardell, J. & Martens, P.L. (2013) s. 178 
46 Kardell, J. & Martens, P.L. (2013) s. 172 
47 Ceccato, V., (2014) s. 100  
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