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Konsumenter,  
inte producenter, 

avgör betydelsen och 
värdet av textilier.

”Virginia Postrel om att kläder inte 

får sin kulturella äkthet från  

ursprung, i nya boken ”The  

fabric of civilisation”.

Var och en här i 
världen har sitt ägg 

att ligga på, men 
många får aldrig 

därur en kyckling.

”Fredrika Bremer  

(1801–1865)

Don’t follow 
the crowd,  

let the crowd 
follow you.

”Margaret Thatcher 

(1925–2013).

Det finns ingenting som 
tillnärmelsevis går upp 
mot en bra motorcykel 

på en bra väg  
– inte ens en bil.

”Ester Blenda Nordström  

(1891–1948)

Tove Lifvendahl: Kvinnosynen  
är också en kulturell fråga

V
åldtäkter och sexuella övergrepp 
har ökat i stora delar av Europa. 
Varför? Ett bidragande skäl är 
oviljan att närma sig den frågan 
genom saklig undersökning av 

fakta, vilket har närt en ohejdad mytbildning 
som i sin tur har försvårat en saklig diskus-
sion om konkreta lösningar.

I en ny bok, ”Prey: Immigration, islam, and the 
erosion of women's rights” (Harper), undersöks 
hur ökningen sammanfaller med tillflödet av 
migranter från muslimska majoritetsländer. 
Två tredjedelar av migranterna är män.

Författaren Ayaan Hirsi Ali föddes i Soma-
lia men flydde till Holland från ett arrangerat 
äktenskap. Hon har gjort sig känd som en 
orädd förespråkare för kvinnors rättigheter. 
2004 gjorde hon och filmaren Theo van Gogh 
kortfilmen ”Underkastelse”, om kvinnoför-
tryck inom islam. I november 2004 mördades 
van Gogh av en muslimsk fanatiker. Sedan 
dess lever Hirsi Ali med livvaktsskydd.

Som Hirsi Ali skriver har extremhögern 
länge och nyanslöst drivit frågan om sexuella 
övergrepp och migration. Det har avskräckt 
andra att närma sig den; man vill inte spela 
sådana krafter i händerna eller göda fördomar 
om ”invandrare”. Man kan invända: Genom 
att inte närma sig frågan, vilka krafter spelar 
man då i händerna? Och som Hirsi Ali påpe-
kar, att populistiska sajter överdriver, innebär 
inte att problemet är en vanföreställning. 

Svenska nyhetsmedier har gjort enskilda 
dykningar i frågan. Men Brottsförebyggande 
rådet, Brå, har dragit fötterna efter sig. Först 
2019, med hänvisning till ”stor efterfrågan på 
ny kunskap”, initierade myndigheten olika 
forskningsprojekt.

För bara två veckor sedan publicerade en 
svensk forskningsgrupp vid Lunds universitet 
rapporten ”Swedish rape offenders — a latent 
class analysis”, av Ardavan Khoshnood, Henrik 
Ohlsson, Jan Sundquist och Kristina Sundquist. 
I rapporten kartläggs  variabler och egenskaper 
hos samtliga 3 039 personer dömda för våldtäkt 
och försök till våldtäkt under åren 2000–2015. 
Khosnood som har lett studien är medicinare 
och kriminolog. Han berättar att en liknande 
studie om dödligt våld gav mer eller mindre 
samma resultat. 

– Vi har sett i kriminologiska studier, fram-
förallt i USA som är ledande i den här forsk-
ningen, att vissa variabler är viktigare än an-
dra. Bland dem finns psykisk ohälsa, drog/ 
alkoholmissbruk och det som kallas etnicitet, 
nationalitet eller ”race”. En stor del av gär-
ningsmännen vad gäller skjutvapenrelaterat 
våld har invandrarbakgrund, men även majo-

riteten av offren. Men i Sverige har studier av 
den här typen tyvärr lyst med sin frånvaro.

Studien från Koshnood et al visar att en ma-
joritet av de våldtäktsdömda männen, 59 pro-
cent, hade invandrarbakgrund. De allra flesta 
av dem var första generationens invandrare. 
En betydande del av gärningsmännen kom  
från Mellanöstern/Nordafrika (35 procent)  
och Afrika (19 procent). 33 procent var motta-
gare av social välfärd och 39 procent hade låg 
utbildning. Runt hälften av förövarna var tidi-
gare dömda för våldsbrott, den andra hälften 
var inte tidigare kända av polisen.

Så vad gör vi med den kunskapen? Hur ska 
den förstås och användas, för den som vill få 
ner antalet våldtäkter på samma sätt som vi 
försöker med skjutvapenvåldet, och inte har 
den tankemässiga xenofoba slutstationen ”in-
vandrarna våldtar”? Koshnood:

– Nu har vi det svart på vitt. Personer med 
utländsk bakgrund är inte bara överrepresen-
terade, utan de utgör en majoritet av de döm-
da. Nu gäller det för oss forskare att ta reda på 
varför. Det finns tidigare studier som visar att 
invandrare enklare blir dömda för våldtäkt 
än svenskar, och att polisen och rättsväsendet 
utreder lite annorlunda beroende på bak-
grund. Men jag tror inte det kan förklara den 
massiva överrepresentationen. Så frågan är: 
Handlar det till exempel om kulturen? 

Oui, svarar det franska rättsväsendet. Hirsi 
Ali berättar om hur fransk domstol friade en 
bangladeshisk flykting för våldtäkt eftersom 
han hade varit ”djupt påverkad av kulturen  
i sitt land, där kvinnor är degraderade till en 
status som sexuella objekt”. En hårresande 
jämställan av förståelse och acceptans. Det 
förra behövs, det senare sätter gränserna för 
vår civilisation. 

Enligt forskningsrådet Stina Holmberg på 
Brå, som i en rapport lyft svårigheterna att 
jämföra internationell våldtäktsstatistik, kan 
kulturella förklaringar finnas: ”Det är också 
tänkbart att invandrare begår mer våldtäkter, 
utifrån att de kan komma från en kultur där 
kvinnorna inte beter sig som svenska kvin-
nor.” (Aftonbladet 4/3) Ardavan Khoshnood 
är på samma spår:

– Vissa länder och områden sticker ut. 
Innebär det att det finns en våldtäktskultur  
i Iran, Irak eller Afghanistan? Så är det inte, 
speciellt inte i länder med hederskultur. Frå-
gan är: Vad är det som händer när de kommer 
till Sverige? Klart är att om 40 procent av ma-
terialet är födda utomlands, så behöver vi 
rikta åtgärder mot dem. Vi behöver utbilda 
när de kommer till Sverige, förklara vilka la-
gar som gäller, och att en kvinna hälsar på en 
inte innebär att hon vill ha sex. 

De säger något, de många badhusinciden-
terna de senaste åren, där nyanlända män har 
haft svårt att hantera anblicken av kvinnor mer 
av- än påklädda. Migranter för med sig delar 
av sin kultur till de ställen där de slår sig ner. 
Somliga anpassar sig utan problem, för andra 
är det svårare. Det förefaller inte vara rocket 
science. Ayaan Hirsi Ali påpekar uppenbara 
skillnader mellan Sverige och muslimska län-
der när det exempelvis gäller synen på sexu-
alundervisning för unga, eller homosexuali-
tet. Och i Sveriges fall kan att ”ta seden dit 
man kommer” vara att anpassa sig till den 
förhärskande kulturen i det socialt utsatta 
område dit invandrade unga män oftast kom-
mer, inte till majoritetssamhällets normer.

Medan somliga politiker bygger sin framgång 
på att ”tala klarspråk” och andra tassar runt  
i silkesstrumpor, visar medborgare i handling 
att det finns en realitet att hantera. Hirsi Ali 
nämner ett antal fenomen i Europa: entrepre-
nörer säljer kartor över no-go-zoner där risken 
för trakasserier uppges hög, på tyska apotek 
säljs pepparsprej jämte hårsnoddar, och den 
tyska entreprenören Sandra Seilz utvecklade 
en låsbar trosa efter att hon själv lyckades und-
vika att bli gruppvåldtagen under en joggingtur. 
I Holland har ett säkerhetsarmband tagits fram 
– inte ett med texten ”tafsa inte” som den svens-
ka polisen under Dan Eliasson lät distribuera, 
utan ett som kan utlösa en stank liknande skun-
kens. 

Kvinnor som skyddar sig med kyskhetsbäl-
ten eller avskräckande odör. Det är en bild av 
utvecklingen av kvinnofriden och kvinnors 
rätt till sina kroppar som förtjänar att dröja 
vid, liksom att kvinnor över landet organise-
rar sig i lokala nätverk, som ”Tafsvakten”  
i Kalmar och nattvandrarna i Uppsala Gäris. 
Jag frågar Ardavan Khosnood om det hans 
forskargrupp sett kommer bli än mer accen-
tuerat efter 2015 (den statistiken finns ännu 
inte), som en följd av den ökade migrationen.

– Ja, det borde bli en ökning. Med tanke på 
den massiva vågen, borde det vara så.

Ayaan Hirsi Alis bok utkommer på svenska  
i maj, på Fri Tanke förlag. Exemplen från Sve-
rige är talrika och föga smickrande. Boken 
inleds med: ”Detta är en triggervarning för hela 
boken. Vid läsningen bör du bli triggad.” Jag 
vill tillägga: Svenska politiker har en plikt att 
läsa, av respekt för de kvinnor som finns bakom 
våldtäktsstatistiken och för dem som ännu 
klarat sig från att bli utsatt för ett sådant brott.

Tove Lifvendahl är politisk chefredaktör. 
Läs fler av hennes artiklar på  
SvD.se/av/tove-lifvendahl
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