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 Studien är störst i sitt slag.
Samtliga dömda våldtäktsmän mellan åren 2000 och 2015 har studerats

utifrån ett flertal parametrar.
Tystnaden i traditionella medier förvånar forskarna.  
– Vanligtvis brukar de vara snabba med att ringa, men så blev det inte

den här gången, säger Ardavan Khoshnood, huvudförfattare bakom
studien. 

Jenny Strindlöv

Det rör sig om den mest omfattande studien som någonsin gjorts rörande
dömda våldtäktsmän i Sverige. Forskare från Lunds universitet har kartlagt en
rad olika variabler för att bättre förstå vad de dömda männen har gemensamt.
De har tittat på allt från utbildningsnivå till bostadsområde, IQ, födelseland och
tidigare brottslighet. 

– För att kunna sätta in relevanta förebyggande insatser för att förhindra
våldtäkter i framtiden så måste vi veta mer om hur problemet ser ut. Därför är
den här forskningen viktig, säger Ardavan Khoshnood, kriminolog och docent i
akutsjukvård vid Lunds universitet.  

Studien visar bland annat att majoriteten av de dömda gärningsmännen inte
hade någon kriminell karriär bakom sig. De flesta hade bara dömts vid ett (1)
tidigare tillfälle.

Ett annat resultat som stack ut var att nästan hälften av alla dömda
våldtäktsmän var födda i ett annat land. 

”De har sin egen agenda”
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Det intresserade flera invandringsfientliga medier. De var snabba med att skriva
om studien, men forskarna uppfattar deras rapportering som vinklad. 

– De har haft sin egen agenda och har inte velat sätta sig in i rapporten som
helhet. Till exempel har de misstänkliggjort oss för att vi inte har haft med data
efter 2015, säger Ardavan Khoshnood.

Han saknar intervjuförfrågningar från vanliga mediehus, sådana som inte
rapporterar i syfte att gynna en viss politisk agenda. 

Kan avskräcka vidare forskning
Förutom sjukvård är det fortfarande lag och ordning, samt invandring, som
toppar listan över vilka frågor som väljarna anser viktigast, enligt en färsk
undersökning från Novus (februari 2021).  

Men när rapporten om dömda våldtäktsmän legat ute en vecka är det
fortfarande bara något enstaka mediehus - och en rad ”alternativmedier” med
slagsida åt invandringsfientlighet - som rapporterat om den.

Ardavan Khoshnood tror att det beror på att en av slutsatserna i rapporten var
att majoriteten av gärningsmännen hade invandrarbakgrund. 

– Det här är en unik studie med över 3000 gärningsman. Det är ett helt
gigantiskt material. Att andra mediehus inte skrivit om det tror jag handlar om att
man inte riktigt vill gå ut med att det är närmare 60 procent med
invandrarbakgrund som står för de här brotten. 

När forskning enbart refereras av invandringsfientliga medier riskerar detta att
avskräcka från vidare studier i ämnet, menar han.

– Vi har belagt att det finns en överrepresentation av människor födda i andra
länder när det gäller våldtäktsbrott. Nu behövs mer forskning för att se vilka
orsaker den här överrepresentationen kan bero på. Men det bygger ju på att
forskare kan bedriva sina studier utan att känna sig misstänkliggjorda och
stigmatiserade, säger Ardavan Khoshnood. 

Läs mer:
Detta är den vanligaste våldtäktsdömde 
Anmälda våldtäkter ökade under 2019
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OM STUDIEN
En forskargrupp vid Lunds universitet har kartlagt olika variabler och egenskaper
hos samtliga (3039) personer dömda för våldtäkt, grov våldtäkt och försök till
våldtäkt mellan år 2000 och 2015. 

Några av resultaten: 

* 46.1 procent hade tidigare begått våldsbrott. 

* 36.8 procent hade tidigare dömts för stöld eller brott mot egendom.

* 32.5 procent gick på någon form av socialbidrag.

* 15.9 procent hade minst en psykisk störning.

* En femtedel hade problem med alkohol och/eller droger. 

* Det vanligaste födelseåret för våldtäktsmännen var 1976.

* Knappt hälften var födda utanför Sverige. Av dessa var det vanligast (34,5 procent)
att man föddes i Mellanöstern/Nordafrika, därefter Afrika minus Nordafrika (19,1
procent), sedan Östeuropa (15 procent). 

Källa: ”Swedish rape offenders – a latent class analysis”, en studie av Ardavan
Khoshnood, Henrik Ohlsson, Jan Sundquist och Kristina Sundquist. Publicerad i
Forensic Sciences Research, 22 Feb 2021. 
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