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Nya fakta om våldtäkts-
männens bakgrund

Att närmare sex av tio våldtäktsmän har bakgrund i utlandet är ett faktum som, 
trots ökningen av våldtäkter, fram tills nu inte är särskilt välstuderat. 

Rättspolitik

Enligt siffror från Brottsförebyggan-
de rådet (BRÅ) ökade antalet våld-
täkter med 45,4 procent mellan 2008 
och 2018. Bakom ökningen finns 
tusentals sönderslagna liv. Kvinnor 
som har blivit av med sin trygghet 
och som, i många fall, tvingas leva 
med livslånga trauman. 

Trots att ämnet är omdebatterat 
och ständigt högt upp på den po-
litiska dagordningen, och att fler 
handlingar i dag kan räknas som 
våldtäkt, är antalet studier kring 
våldtäktsmännen (för det rör sig 
främst om män) lite av en bristvara. 

Till viss del löses detta pro-
blem med en studie av Ardavan 
Khoshnood, Henrik Ohlsson, Jan 
Sundquist och Kristina Sundquist 
publicerad i den vetenskapliga tid-
skriften ”Forensic Sciences Resear-
ch”. 

Syftet med studien var att undersö-
ka vilka våldtäktsmännen är för att 
bättre förstå vad som ligger bakom 
våldtäktsstatistiken. För detta syfte 
använde forskarna en statistisk al-
goritm, LCS (Latent class analysis). 
Med hjälp av bakomliggande data 
så som annan brottslighet eller bak-
grundsfaktorer kan forskarna däri-
genom skapa en kategorisering av 
våldtäktsmän. 

I studien ingick alla som hade 
dömts för våldtäkt mellan åren 2000 
och 2015 och som var mellan 15 och 
60 år gamla. Det handlar om totalt 
3089 individer. 

Vad fann man då? 99,7 procent av 
förövarna var män. Det genomsnitt-
liga födelseåret var 1976. 47,7 var föd-

da utanför Sverige. 40,8 procent av 
förövarna var hade svensk bakgrund. 
En mindre grupp, 11,5 procent var de 
med utrikes bakgrund, alltså födda i 
Sverige med en eller två utrikesfödda 
föräldrar. 

Bryter man ned gruppen av utrikes-
födda våldtäktsmän var den störs-
ta andelen, 34,5 procent födda i 
Mellanöstern eller Nordafrika. 19,1 
procent födda i Afrika, exklusive 
Nordafrika, 15 procent födda i Öst-
europa och därefter Asien (exklusive 
Mellanöstern) och Latinamerika på 
14,4 respektive 9,7 procent. Andra 
variabler var att drygt en tredjedel av 
våldtäktsmännen var socialbidrags-
tagare med kort utbildning. 

När forskarna körde alla olika 
variabler i algoritmen för att få ut 
en tydligare kategorisering av våld-
täktsmännen fann de detta: Våld-
täktsmännen hamnar i två katego-
rier. A-klassen, som forskarna kallar 
”low offenders class” har relativt sett 
betydligt färre brott i bagaget, låg 
andel psykiatriska åkommor eller 
missbruk av något slag. B-klassen, 
”high offenders class”, består däre-
mot ofta av personer med en lång 
rad brott bakom sig. 

Studiens slutsatser ligger i linje med 
vad forskarna funnit gällande det 
dödliga våldet i Sverige. Det finns 
en B-kategori med yrkeskriminella 
men också en grupp som lever för-
hållandevis ordnade liv.

Vad betyder detta för rättspoli-
tiken och det preventiva arbetet? 
Det komplicerar saker och ting. De 

yrkeskriminella är en välstuderad 
grupp som polis och sociala myn-
digheter redan har ögonen på. Men 
som forskarna uttrycker det, ”low 
offenders”, det vill säga A-gruppen, 
är problematisk eftersom de inte 
syns på samma sätt. 

Frågan kan ignoreras av politiker 
men kommer inte ignoreras av be-
folkningen. Att en majoritet (59,2 
procent) av förövarna under 2000-
2015 antingen är födda i utlandet 
eller till en eller två föräldrar födda 
i utlandet måste stämma till politisk 
eftertanke. I studien understryks det 
att man ska vara försiktig med det 
kausala sambandet: Män som kom-
mer från dessa länder är inte sällan 
arbetslösa och kopplade till andra 
faktorer som gör personen brotts-
benägen.

Sambandet är inte alls välstuderat, 
vilket studiens författare i slutor-
det beklagar. Brottsförebyggande 
rådet, som har resurser och ansva-
ret att klarlägga denna sorts fråge-
ställningar, har endast släppt två 
rapporter i ämnet, en 1996 och en 
2005. Att det är politiskt känsligt 
bör inte stå i vägen. Behovet av att 
veta mer är stort. Okunskapen göder 
misstänksamhet, politisk passivitet 
och frustration hos befolkningen. 
Framförallt minskar det samhällets 
möjligheter att motarbeta ökningen 
av våldtäkter.

Adam Cwejman
adam.cwejman@gp.se 

Polisavspärrning i Huddinge efter att en grov våldtäkt begåtts. Bild: Naina Helén Jåma

Allt yngre politiker och  
allt sämre villkor för unga

Sverige styrs av allt yngre rikspolitiker. De blir för all del 
ett år äldre per år precis som alla andra, men medelål-
dern hos dem som valdes in i riksdagen 2018 var den 
lägsta hittills. Nästan två tredjedelar var 49 år eller yng-

re. Bara några enstaka hade hunnit fylla 65. Flera partiledare 
och ministrar har nått sina positioner före 30 och omger sig 
med unga medarbetare.

Allt färre avslutar en framgångsrik yrkeskarriär med ett par 
mandatperioder som förtroendevald i riksdagen. Allt fler an-
vänder sin riksdagsplats som ett avstamp inför andra och mer 
lukrativa jobb.

Det låter inte så bra. Samtidigt sägs det ju att det inte finns 
något ont som inte för något gott med sig, så vad skulle detta 
goda kunna vara? Att frågorna om ungas villkor och framtids-
utsikter ägnas särskild uppmärksamhet i politiken?

I själva verket är det slående hur de försummas och vansköts.

Brottsförebyggande rådets (Brå) 
senaste nationella trygghets-
undersökning visar att oron för 
brottslighet växer bland de yngre. 
Hos pojkar i åldern 16-19 år har 
den ökat från 6 till hela 32 pro-
cent på fem år. Även bland män 
mellan 20-24 år och yngre kvin-
nor har den ökat rejält. Och oron 
beror inte på livlig fantasi: enligt 
Brås senaste skolundersökning 
har nästan hälften av niondeklas-
sarna blivit utsatta för ”stöld, 
misshandel, hot, rån eller sexual-
brott” under det gångna året.

Brotten begås ofta av andra 
unga, som möts av lamast möjli-

ga reaktioner från rättsväsendets sida och kan begå många fler 
grova brott innan det blir tal om kännbara straff. I politiken 
talas oupphörligen om vikten av ”barnperspektiv”, men när det 
kommer till brottsligheten innebär detta fortfarande att det tas 
all möjlig hänsyn till unga förövare medan unga offer glöms 
bort.

Skolan är ingen fredad zon. Skillnaderna mellan skolor är 
stora, men våld och skadegörelse är sorgligt vanligt förekom-
mande. Otrygghet och brist på arbetsro borgar inte för någon 
god inlärningsmiljö, speciellt inte när de kombineras med 
pedagogik som är måttligt intresserad av ämneskunskaper. 
Resultaten blir därefter. En stor grupp elever faller igenom i 
gymnasiet och även högskolan får kvalitetsproblem. Det blir 
tufft för många på arbetsmarknaden.

För att inte tala om bostadsmarknaden. Bostadspolitiken har 
länge visat kompakt ointresse för frågan hur unga ska hitta ett 
ställe att bo. De är inte gamla nog att ha stått i bostadskö i åra-
tal och de har stora problem med krav på kontantinsats, amor-
teringar och teoretisk räntebetalningsförmåga.

Om vi vill undvika att politiken förvandlas till en bitter strid 
mellan generationerna behöver problemen som drabbar de 
unga angripas med helt annat engagemang än hittills.

Är det då just de unga rikspolitikernas fel att så ej har skett? 
Det tror jag inte. Men det är slående att de blir lika mycket 
fångar som äldre kolleger i tidens rastlöshet och krav på att po-
litiska initiativ ska ge avkastning på stubben. 

Brottsligheten. Skolan. Bostäderna. Det är frågor av stor be-
tydelse för unga där status quo bevakas av högljudda ideologer 
och intressen. Och där även de nya yngre politikerna viker ned 
sig.

Gästkolumnen

” I själva verket är 
det slående hur 
de försummas 
och vansköts

PJ Anders Linder
Chefredaktör Axess


