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Kriminologen Ardavan Khosh-
nood menar att resultatet i Brås 
rapport – om hur personer med 
invandrarbakgrund oftare miss-
tänks för brott – inte är nytt och 
han efterlyser nu mer forskning 
kring orsakerna.

– Nu har vi än en gång konsta-
terat att invandrare är över-
representerade – nu måste vi ta 
reda på varför, säger han.

Samtidigt anser Khoshnood 
att delar av den kritik som fram-
förts mot rapporten riskerar att 
leda till självcensur hos forskare.

○○Ardavan Khoshnood, krimino-
log och docent i akutsjukvård vid 
Lunds universitet, har forskat inom 
området brottslighet och repre-
sentationen bland personer med 
invandrarbakgrund, både som gär-
ningsmän och som offer. De slutsat-
ser som Brottsförebyggande rådet, 
Brå, i onsdags presenterade i sin 
rapport är i sig inget nytt men visar 
att det är en utveckling som pågått 
under lång tid, säger han.  

–○Vi vet sedan tidigare att invand-
rare är överrepresenterade som 
misstänkta för brottslighet. Det har 
Brås tidigare rapporter men även 
andra småstudier som gjorts i Sveri-
ge visat, så egentligen är det här ing-
et nytt resultat eller någon hemligt. 
Men det den också visar är att detta 
har fortsatt även under 2010-talet. 
Det är egentligen det som är det 
mest intressanta med denna studie 
– att under de här decennierna som 
har gått så har vi inte kunnat bryta 
den här trenden, säger han. 

Ardavan Khoshnood har tidigare 
medverkat som forskare i två stu-
dier inom området. Den ena, som 
publicerades i våras, visade att nära 
hälften av alla dömda våldtäktsmän 
var födda utomlands. Den andra 
undersökte vilka som utför och 
drabbas av dödligt våld i Sverige 
och kom fram till att invandrare var 
överrepresenterade i båda grup-
perna.

Ardavan Khoshnood saknar  dju-
pare forskning kring orsakerna till 
resultaten. Han hade helst sett att 
Brå valt att jämföra misstänkta och 
dömda för att undersöka om det 
finns skillnader i representationen. 

–○Nu har vi än en gång konstaterat 
att invandrare är överrepresentera-
de – nu måste vi ta reda på varför. 
Är det bara bias från rättsväsen-
det? Är det socioekonomisk status? 
Handlar det om kultur? Handlar 
det om subkultur? Handlar det om 
en felaktig integration från samhäl-
lets sida? Vad är det det här handlar 
om? Det är nu vi måste ta steget och 
ta reda på det.
Kritiska röster har höjts mot Brås 
rapport. Andreas Wetterberg, chef 
för fältassistenterna i Angered i 
Göteborg, säger till DN att den blir 
som en partsinlaga för främlings-
fientlighet – vad säger du om den 
invändningen? 

–○Sådan kritik anser jag är väldigt 
farlig. Det kan bidra till självcensur 
hos forskare och till att vi inte får 
all fakta på bordet. Vet vi inte vad 
som pågår, så kan vi inte stoppa det.  
I stället måste vi välkomna sådan 

Kriminalitet.

”Kritiken mot rapporten 
från Brå är väldigt farlig”

Fakta. Därför studerade Brå misstänkta – inte lagförda

○○Brottsförebyggande rådet (Brå) 
har i sin nya studie utgått från 
personer misstänkta för brott, och 
inte personer lagförda för brott. Det 
finns för- och nackdelar med båda 
alternativen.

○○För en lagföring är beviskraven 
högre, vilket kan uppfattas som en 
säkrare indikator på att brottet fak-
tiskt begåtts av en specifik individ.

○○Samtidigt har kriminologer 
konstaterat att ju senare i rätts-

processen man samlar in brottsdata, 
desto högre är risken att det blir en 
snedvriden bild av brottsligheten, 
eftersom dessa data påverkas mer 
av beslut av personer inom rätts-
väsendet.

○○Brå landar i bedömningen att de 
misstänktas brottslighet bättre av-
speglar den polisanmälda brottslig-
heten än vad de lagfördas brottslig-
het gör.
Källa: Brå

forskning och kräva transparens 
och en sund diskussion, säger Arda-
van Khoshnood.
Varför är det så viktigt att veta vad 
brottslingar har för etnicitet?

–○Etnicitet har i flertalet stora kri-
minologiska studier visat sig ha ett 
viktigt värde, både vad gäller offer 
och vad gäller brottsling. Vi vet till 
exempel att en stor del av offren för 
skjutningarna i Sverige har invand-
rarbakgrund. Genom att vi vet vad 

människors etnicitet är så kan vi 
agera brottsförebyggande på betyd-
ligt bättre sätt. Precis som socioeko-
nomisk status, utbildning, arbete 
med mera, så är även etnicitet en 
variabel som vetenskapen har visat 
är viktig för att förstå gärningsmän 
och brottslighet, men även för att 
förstå offer.

Tove Hansson
tove.hansson@dn.se

När talibanerna intog Afgha-
nistan i blixtfart fruktade Bibi 
för sitt och sina döttrars liv. 
Men dagen före terrordådet vid 
flygplatsen i Kabul lyckades de 
bli evakuerade. Nu har familjen 
landat i Sverige.

– För kvinnorna som är kvar 
där är varje minut som livet i ett 
fängelse, varje minut, säger Bibi.

○○De sitter och ligger utspridda på 
några träbänkar utanför Press byrån 
på Arlanda. De två döttrarna och 
en av sönerna, som ser ut att sova 
djupt. Bredvid sitter mamma Bibi. 

Familjen landade med ett flyg 
från Afghanistan i onsdags förmid-
dag. De är några av alla svenskar 
som evakuerats från landet de se-
naste dagarna, efter talibanernas 
snabba maktövertagande.

De väntar på sin pappa som är på 
Migrationsverkets kontor på flyg-
platsen. Han ska ansöka om uppe-
hållstillstånd i Sverige för att kunna 
återförenas med familjen.

–○Även om jag sitter här i dag mår 
jag inte så bra, säger Bibi.

Familjen var på besök  i Afghanistan 
för att träffa barnens pappa när tali-
banerna plötsligt intog landet.

Bibi säger att det känns som kaos 
inombords, särskilt när hon tänker 
på kvinnornas situation i Afghanis-
tan nu.

–○De första dagarna, det var räds-
la överallt, säger Bibi.

Ingen vågade gå ut. Alla butiker 
var stängda och familjen satt bara 
hemma av rädsla för talibanerna, 
berättar hon.

Hon och de yngsta barnen har 

Talibanernas maktövertagande.

”För kvinnorna  
som är kvar är livet  
som i ett fängelse”

bott i Sverige i drygt tre år. Bibi har 
varit mycket orolig den senaste 
tiden över vad som hade kunnat 
hända framför allt hennes döttrar 
om de blivit fast i Afghanistan.

–○För kvinnorna som är kvar där 
är varje minut som livet i ett fäng-
else, varje minut.

Familjen tog sig till Kabul där de 
flera gånger försökte ta sig in på 
flygplatsen. Bibi beskriver situatio-
nen utanför flygplatsen som kaos-
artad med stora mängder despe-
rata människor, trängsel, våld och 
skottlossning. För framför allt bar-
nen var det en svår situation.

–○Det var jättemycket folk, jag var 
jätterädd. Vi blev lite klämda och 
folk puttade oss mycket. Min bror 
svimmade nästan, berättar den 
äldre dottern.

Förra måndagen lyckades de till 
slut ta sig in på flygplatsen. De fick 
bra hjälp av svensk militär, säger 
Bibi. Den äldre dottern är svullen 
över ena ögat och har röda utslag i 
ansiktet.

–○Det är myggbett, berättar hon 
och skrattar när hon ser sig själv i 
telefonens kamera.

Hon fick dem när de väntade på 
flygplatsen. Det finns gott om mygg 
i Afghanistan, tillägger hon.

I tisdags klev de så  på ett plan till Is-
lamabad, där de fick byta till nästa 
flyg till Sverige. Det känns bra att 
vara framme, säger Bibi.

Men hon skakar på huvudet när 
hon pratar om talibanerna och vad 
deras maktövertagande innebär för 
kvinnorna i landet.

–○Ni såg på bilder att folk ville 
klamra sig fast på flygplan från Ka-
bul, men kvinnor kan inte göra det. 
Deras berättelse – ingen hör den, 
ingen ser den. Det är hemskt. Det 
händer saker mot kvinnor i Afgha-
nistan som ingen får veta.

Britta Kramsjö
britta.kramsjo@dn.se

Amir Nabizadeh
amir.nabizadeh@dn.se

”Det händer saker mot kvinnor i 
Afghanistan som ingen får veta”, 
säger Bibi. Foto: Amir Nabizadeh 

Vet vi inte vad som 
pågår, så kan vi inte 
stoppa det. I stället 
måste vi välkomna 
sådan forskning och 
kräva transparens och 
en sund diskussion.
Ardavan Khoshnood, kriminolog 
och docent

Vid ett ingripande i Sarpsborg 
söder om Oslo sköts en  
34-årig svensk man till döds 
av norsk polis på lördagen.

– Händelsen är påfrestande 
för alla inblandade, inte minst 
för de anhöriga och efter-
levande. Våra tankar i dag går 
till dem, säger Geir Solem,  
distriktets biträdande polis-
chef, i ett pressmeddelande.

○○På lördagsmorgonen larma-
des polisen i Sarpsborg till ett 
vandrarhem. Enligt norsk polis 
hade då 34-åringen, beväpnad 
med kniv, sökt upp en boende 
som flydde från platsen.

Mannen följde då efter den 
boende och när polisen anlände 
till platsen uppstod en ”akut 
och kritisk situation” som fick 
polisen att avlossa sitt tjänste-
vapen, skriver myndigheten på 
sin hemsida.

Livräddande insatser  genomför-
des på platsen, men 34-åringens 
liv gick inte att rädda. På sönda-
gen bekräftade polisen att man-
nen var svensk medborgare.

–○Dödsfallet är på alla sätt ett 
oönskat och tragiskt resultat av 
polisinsatsen, säger biträdande 
polischef Geir Solem.

Skottlossningen utreds nu av 
polisens specialenhet. Enligt 
den biträdande polischefen ta-
lar ingenting i nuläget för att po-
liserna som deltog i ingripandet 
kommer att tas ur tjänst.

Gustav Olsson
gustav.olsson@dn.se

Sarpsborg.

Svensk man 
dödad vid 
insats av 
norsk polis

Sis-hem anmält efter 
bristande tillsyn

Ett Sis-hem i Kalix har lex Sarah-
anmälts för två fall av bristande 
tillsyn under våren, rapporterar 
SVT Norrbotten.

Det är de ansvariga för hem-
met själva som gjort anmälning-
arna, som dels handlar om att 
en ungdom blivit misshandlad 
på sitt rum av andra ungdomar 
utan att personalen märkte 
något, dels om att en ungdom 
lämnades ensam i sju timmar 
vid så kallad vård i enskildhet.

–○Jag kan inte gå in och kom-
mentera, för det är gjort polisan-
mälningar också, men om vi gör 
två lex Sarah-anmälningar så är 
det något som har gått fel och vi 
lär oss av det här för att förbättra 
verksamheten. Det är det som 
är tanken med lex Sarah, säger 
Mats Morin, tillförordnad chef 
för ungdomshemmet.

Ett så kallat Sis-hem är ett 
ungdomshem som drivs av 
Statens institutionsstyrelse, 
och som bland annat behand-
lar unga med psykosociala 
problem eller som har dömts till 
sluten ungdomsvård. TT  

I korthet.


