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Begreppsförklaringar  

Invandrare Person som är född utomlands och folkbokförd i Sverige.    

Invandrares barn Person som är född och folkbokförd i Sverige med minst en 
förälder som är född utomlands.   

Socioekonomisk status Individens socioekonomiska status är en avspegling av dennes 
resurser och förmåga att uppnå en viss social position i 
samhället. Kan mätas såsom utbildning, inkomst, yrke och 
förmögenhet.  

Standardpopulationsmetoden Metod för statistiska mätningar där olika grupper i 
populationen likställs. De ges exempelvis samma andel 
kvinnor respektive män, samma andel i olika åldrar etc.   

Svensk Person som är född och folkbokförd i Sverige och vars båda 
föräldrar är födda i Sverige.  

Överrepresentation    Ett värde som i förhållande till betydelse eller antal har alltför 
många representanter.  

Överrisk Uppskattning av värden där ett tal större än 1 anger en 
överrisk och ett tal mindre en 1 anger en underrisk, jämfört 
med en normgrupp som har värdet 1.   
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Förkortningar    

BRÅ Brottsförebyggande rådet  

Prop.  Proposition  

SOU Statens offentliga utredningar
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1 Inledning  

Diskussionen gällande våldtäkter har på senaste tiden blivit allt mer intensiv. Då  
våldtäktsstatistiken studeras närmare blir orsaken till diskussionen uppenbar. År 1985 
anmäldes 680 fullbordade våldtäkter i Sverige.1 År 2004 anmäldes 2.261 fullbordade 
våldtäkter.2 Antalet anmälda våldtäkter har således nästan tredubblats under tidsperioden 29 
år. År 1975 var antalet anmälda fall av sexuellt tvång eller utnyttjande 378. År 2004 hade 
siffran stigit till hela 2.009 anmälda fall.3 Även här har utvecklingen varit högst oroväckande. 
Statistiken presenteras utförligare i figur 1.   

En bidragande faktor till ökningen i statistiken kan vara att anmälningsbenägenheten har ökat. 
Detta är dock ytterst svårt att avgöra. En annan mycket viktig aspekt är att man bör ta hänsyn 
till det stora mörkertal som finns i sexualbrott. Statistiken visar antalet anmälda sexualbrott 
men det finns även ett mycket stort antal som inte har anmälts. En annan sak som bör beaktas 
är brottsrubriceringen. I statistiken delas sexualbrotten in i tre grupper. Dessa är våldtäkt, 
inklusive grov våldtäkt, sexuellt tvång, utnyttjande m.m. samt sexuellt ofredande (ej 
blottning). Det finns exempel på fall då våldtäkt har rubricerats som sexuellt utnyttjande och 
detta bör tas hänsyn till då det kan vara en missvisning i statistiken. 4    

1.1 Problemområde  

Våldtäkter har självklart alltid varit ett problem, precis som många andra brott. Problemet har 
dock kommit att bli allt större. Enligt det inledande avsnittet har antalet anmälda våldtäkter 
ökat markant de senaste 30 åren. Skulle antalet fall komma att öka i lika hög grad skulle 
förmodligen konsekvensen bli ett samhälle utan trygghet. Samtidigt som vi går mot en 
skrämmande utveckling i antalet våldtäkter verkar detta problem inte vara tillräckligt relevant 
för att samhällets aktörer ska agera i tillräcklig omfattning.   

Ett problem är att invandrare är överrepresenterade i gruppen misstänkta eller dömda 
gärningsmän i våldtäktsfall. Detta är klarlagt i statistiken men det råder oenighet gällande hur 
stor överrepresentationen är beroende på hur man definierar exempelvis invandrare, våldtäkt, 
hur anmälningsbenägenheten och åtalsfrekvensen ser ut och hur stort mörkertalet är. Trots 
denna överrepresentation tycks det vara begränsat med forskarinsatser i ämnet. 
Diskussionerna har varit många men denna fråga har sällan nämnts i en seriös debatt. För tio 
år sedan utgav brottsförebyggande rådet (BRÅ) rapporten Invandrares och invandrares barns 
brottslighet. Det är en statistisk analys skriven av Jan Ahlberg, utgiven 1996. Under tiden som 
denna uppsats skrevs utgav BRÅ rapporten Brottslighet bland personer födda i Sverige och i 
utlandet (Martens, P. Holmberg, S.).5 Båda dessa rapporter är statistiska rapporter och belyser 
väldigt lite om orsakerna till överrepresentationen. Statistiken tenderar att peka ut vilka de 
överrepresenterade gärningsmännen är men dock inte orsakerna till överrepresentationen.  

                                                

 

1 Grevholm, Erik mfl, 2005; Våldtäkt – en kartläggning av polisanmälda våldtäkter, sid 12f 
2 Grevholm, Erik mfl, 2005; Våldtäkt – en kartläggning av polisanmälda våldtäkter, sid 9  
3http://statistik.bra.se/solwebb/action/anmalda/resultat/print

 

(2005-12-01)  
4 Se exempelvis fall DB 1241-97, Svea Hovrätt rörande en påstådd våldtäkt med flera gärningsmän. Offret var 
påverkad av alkohol och droger och kunde därför inte påkalla uppmärksamhet. Våldtäkten rubricerades som 
sexuellt utnyttjande.  
5 Att rapporter inom ett område som detta ges ut med 10 års mellanrum tyder på att problemet ur samhällets 
synpunkt inte verkar vara stort nog.   

http://statistik.bra.se/solwebb/action/anmalda/resultat/print
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 Figur 1. Utvecklingen under perioden 1985 – 2003. Antal anmälda fullbordade våldtäkter.  

 

 Källa: Brottsförebyggande rådet. BRÅ-rapport 2005:7    

1.2 Syfte och Problemformulering  

Statistiska uppgifter visar att invandrare är överrepresenterade i våldtäktsstatistiken.6  

Kännedom om orsaken till att invandrare är överrepresenterade i våldtäktsstatistiken skulle 
kunna resultera i förebyggande åtgärder. Detta skulle i sin tur sannolikt reducera antal brott av 
denna typ. Med anledning av detta är syftet med uppsatsen att försöka utreda varför 
invandrare är överrepresenterade i våldtäktsstatistiken.  Uppsatsen syftar även till att 
undersöka hur lagstiftaren ser på överrepresentationen och våldtäktsbrottet.  

Frågeställningarna som kommer att besvaras i uppsatsen är: 

 

Hur stor är invandrares överrepresentation som gärningsmän i våldtäktsstatistiken, 
enligt brottsförebyggande rådet? 

 

Vad kan vara orsakerna till att invandrare är överrepresenterade i våldtäktsstatistiken? 

 

Hur ser gällande rätt ut på området? 

 

Vilka ändringar genomfördes i lagstiftningen i april 2005? 

 

Vad är orsaken till ändringarna i våldtäktsbestämmelsen? 

 

Hur ser lagstiftaren på utvecklingen?  

1.3 Metod  

I detta avsnitt framförs tillvägagångssättet för arbetets utförande. Metodavsnittets främsta 
syfte är att redogöra för vilka metodologiska val som har gjorts. De metodologiska valen är av 
stor vikt då metoden för utförandet ofta indirekt kan styra uppsatsen. Källornas objektivitet är 
av särskild vikt.  För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna i uppsatsen har jag 

                                                

 

6 Ahlberg, Jan,1996; Invandrares och invandrares barns brottslighet, sid 33 
  Martens, Peter, 2005; Holmberg, Stina. Brottlighet bland personer födda i Sverige och i utlandet, sid 66 
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tillämpat den traditionella juridiska metoden. Detta innebär att uppsatsen är ett resultat av 
litteratur och statistikstudier.  

Den rättsdogmatiska metoden har rättskällorna som utgångspunkt. Centralt för den 
rättsdogmatiska metoden är konstaterandet av gällande rätt, de lege lata och rätten som den 
borde vara, de lege ferenda. En annan viktig aspekt är att noga ange rättskällornas förståelse 
och tillämpning.7 Ett annat utmärkande drag för den rättsdogmatiska metoden är sökandet av 
kunskap i verkligheten för en bättre förståelse om rättsreglerna. I detta ingår även 
klarläggande av de värderingar som ligger till grund för rättsreglerna och som kan komma att 
styra dessas tillämpning. Rättsreglerna kan även ses ur ett historiskt eller internationellt 
perspektiv. De källor som används för att erhålla kunskap enligt den rättsdogmatiska metoden 
är exempelvis statistik, litteratur och enstaka intervjuer.8    

Uppsatsen baseras på statistiskt material då problemet som jag ämnar undersöka enbart kan 
uppfattas och bevisas genom statistik. Uppsatsen bygger därför på ett kvantitativt underlag 
som utgörs av statistiken men är i övrigt kvalitativ.  Den kvalitativa metoden kännetecknas av 
att tillämpningen av statistik, matematik och aritmetiska formler är relativt liten. 
Kunskapssyftet är i första hand förstående och inte förklarande. Den kvantitativa metoden 
kännetecknas av att statistik, matematik och aritmetiska formler används i stor utsträckning 
med klara linjer för undersökningens utförande. I denna uppsats har den kvalitativa metoden 
tillämpats, mer om den redovisas i nedanstående avsnitt.9  

1.4 Avgränsning  

Uppsatsen behandlar bara den grupp misstänkta eller dömda gärningsmän som är invandrare 
och således inte övriga grupper av gärningsmän. Uppsatsen avgränsas även till att enbart ta 
upp våldtäkter som sker i Sverige eller utomlands där offer eller gärningsman är svensk 
medborgare. Därmed kommer inte andra länders statistik att beaktas. Uppsatsen avgränsas till 
att ta upp invandrare enligt definitionen person som är född utomlands. Således kommer inte 
utländska medborgare som inte är folkbokförda att beaktas i utredningen.   

2. Målgrupp  

Målgruppen för uppsatsen kan självklart vara alla som är intresserade av ämnet. Den främsta 
målgruppen är dock myndigheter som arbetar med att förebygga brott av detta slag, d.v.s. 
myndigheter som arbetar med rehabilitering av gärningsmän eller offer.  

2.1 Disposition  

I kapitel 3 presenteras gällande rätt och lagstiftningen innan reformen i april 2005 rörande 
brottet våldtäkt. I kapitlet berörs även skillnader mellan den gamla och nya lagstiftningen och 
förarbeten.   

Kapitel 4 inleds med en beskrivning av situationen gällande våldtäkter under perioden 1985 – 
1989 för att sedan beskriva situationen under perioden 1995 – 2001. Kapitlet behandlar även 
Brottsförebyggande rådets rapporter BRÅ – rapport 1996:2 och BRÅ – rapport 2005:17.   

                                                

 

7 Lehrberg, Bert, 2001; Praktisk juridisk metod, sid 38f 
8 Lehrberg, Bert, 2001; Praktisk juridisk metod, sid 38f 
9 Andersen, Ib, 1998; Den uppenbara verkligheten, sid 31 
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Kapitel 5 belyser möjliga orsaker till invandrares överrepresentation som gärningsmän vid 
våldtäkter. Där diskuteras faktorerna ålder, kön, socioekonomisk status, integration och 
diskriminering.   

I kapitel 6 återfinns analys och diskussion med en framställning av tidigare presenterad data.   

Slutligen i kapitel 7 framgår uppsatsförfattarens egna synpunkter på det anförda.  
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3. Lagstiftning  

Innan jag går in på presentationen av det statistiska materialet skulle jag i följande kapitel 
vilja redogöra för lagstiftningen på området. Med syftet att förtydliga lagstiftningen redovisas 
nedan den gamla och den nya våldtäktsbestämmelsen. Bestämmelsen är även viktig i den 
bemärkelsen att det är i enlighet med den som begreppet våldtäkt definieras. Den nya 
lagstiftningen innebär de ändringar som antogs i april 2005. Det kommer även att föras 
diskussioner gällande skillnaderna mellan dessa och göras jämförelser.   

3.1 Lagstiftningen innan ändringarna i april 2005  

Enligt Lag 1998:393. Brottsbalken 6:1  

Den som genom våld eller genom hot som innebär eller för den hotade framstår som 
trängande fara tvingar någon annan till samlag eller till annat sexuellt umgänge, om 
gärningen med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig 
med påtvingat samlag, döms för våldtäkt till fängelse, lägst två och högst sex år. Med 
våld jämställs att försätta någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd.  

Är brottet med hänsyn till våldets eller hotets art och omständigheterna i övrigt att 
anse som mindre allvarligt, döms till fängelse i högst fyra år.   

Är brottet grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse, lägst fyra och högst tio år. Vid 
bedömandet av om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om våldet var livsfarligt eller 
om den som har begått gärningen tillfogat allvarlig skada eller allvarlig sjukdom eller, 
med hänsyn till tillvägagångssättet eller offrets låga ålder eller annars, visat särskild 
hänsynslöshet eller råhet.   

Denna lagtext är den ursprungliga lagtexten, innan ändringen i april 2005. Enligt den är 
således våldtäkt ett samlag eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art 
och omständigheternas i övrigt är jämförlig med samlag. Det rekvisit som måste uppfyllas för 
att brottet ska rubriceras som våldtäkt är dessutom att gärningsmannen måste ha använt tvång, 
d.v.s. våld eller hot som innebär eller för den hotade framstår som trängande fara.10 Dessutom 
krävs att gärningsmannen inser att samlaget sker mot offrets vilja, endast härmed uppfylls 
rekvisitet på uppsåt.11 Som nämndes tidigare i inledningskapitlet kan detta rekvisit på uppsåt 
leda till att våldtäkter istället rubriceras som sexuellt utnyttjande och leder till betydligt 
mildare domar och dessutom en missvisande statistik. Rekvisitet på uppsåt innebär inom 
juridiken att offret tydligt måste visa att hon inte ställer upp på det som gärningsmannen 
önskar. I praktiken innebär detta att våldtäktsoffret måste göra allt i sin makt för att förhindra 
t.ex. ett påtvingat samlag. Problematiken ligger dock i de fall där offren är paralyserade av 
skräck, drogade eller berusade och därmed inte kan göra motstånd. 
Enligt förarbetena till lagen ska fysiskt motstånd från offret inte fordras för att brottet ska 
rubriceras som våldtäkt.12 

                                                

 

10 Prop. 2004/5:45 sid 42 
11 Jeffner, Stina, 1997; Liksom våldtäkt, typ, sid 19 som hänvisar till Dahlberg m.fl. 1989, sid 216 och BrB 1:2 
12 Prop. 2004/5:45 sid 42 och 59f 
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Kravet på våld innebär att gärningsmannen ska ha försatt offret i vanmakt eller annat liknande 
tillstånd. Innebörden av detta är att offret ska vara medvetslös eller tillräckligt berusad och 
därmed inkapabel att agera. Rekvisitet som ska uppfyllas för ansvar för våldtäkt är dock att 
det är gärningsmannen som har försatt offret i denna situation. Således döms gärningsmannen 
inte för våldtäkt, utan sexuellt utnyttjande i de fall där kvinnan i fråga själv har försatt sig i en 
situation av vanmakt, till exempel genom att hon intog alkohol själv utan tvång av 
gärningsmannen.13   

Enligt lagen omfattar våldtäkt även ”…annat sexuellt umgänge, om gärningen med hänsyn till 
kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med påtvingat samlag”.14 Denna 
definition omfattar vaginala, anala och orala samlag utan krav på varaktighet.15 Den omfattar 
även handlingar där gärningsmannen för upp föremål i offrets underliv.16  

3.1.1 SOU 1995:60 Kvinnofrid  

Socialdepartementet, på uppdrag av regeringen, tillkallade 1993 en kommission vars uppgift 
var att se över frågor rörande våld mot kvinnor och föreslå insatser för att arbeta emot våldet. 
Kommissionens arbete resulterade i bland annat ”Ett centrum för kvinnor som våldtagits och 
misshandlats” (SOU 1994:56) och ”Kvinnofrid” (1995:60). Kommissionens centrala frågor 
var våld och våldtäkter mot kvinnor. Lagändringar föreslogs och insatser från andra håll i 
samhället, exempelvis myndigheters handläggning skulle förbättras. Man menade att det även 
är viktigt att belysa internationella aktiviteter rörande motarbetandet av våld mot kvinnor. Där 
åsyftades främst den informerande och utbildande funktionen som detta medför då det är 
viktigt att allmänheten blir medveten om att våldet mot kvinnor är ett stort problem.17 

Kommissionen föreslog också att Sverige bör följa andra länders exempel och starta 
kampanjer mot kvinnovåldet bland annat i värnplikten, på TV och skolor. I SOU 1995:60 
föreslogs som åtgärder för att öka kunskapen om omfattningen av våld mot kvinnor bl.a. att 
kriminalstatistiken bör förbättras då underlag krävs för förebyggandet av våldet. Man menade 
att statistiken över anmälda brott borde förbättras och fördelas efter kön i större utsträckning. 
Statistiken över våld mot kvinnor bör också ange offrets ålder, relation till gärningsmannen 
och nationalitet, ett sådant underlag skulle kunna bidra till att man i större utsträckning kan 
skatta brottslighetens storlek. Detta kan också öka kunskapen om brott mot kvinnor och 
sambandet mellan detta och andra samhällsfaktorer. På så sätt skulle resurser kunna sättas in 
där de är nödvändiga och våldet kan bekämpas.18    

Kommissionen föreslog även att kvinnor som har utsatts för sexuella eller andra övergrepp 
bör få vård hos socialtjänsten och att psykoterapin för offer ska utvidgas, förbättras och bli 
billigare.19  Kommissionen föreslog radikala förändringar i sexualbrottslagstiftningen, främst 
kapitel 6 Brottsbalken. Ändringar föreslogs gällande vilka sexuella handlingar som skall 
krävas för ansvar för våldtäkt. Kommissionen ansåg att det inte finns någon anledning att det 
för ansvar för våldtäkt skall krävas samlagshandlingar eller andra handlingar som är 
                                                

 

13 Prop 2004/05:45 sid 42 
    Se även Lagrådets yttrande, prop. 2004/05:45, sid 47f 
14 SFS, Lag 1998:393, BrB 6:1:1 
15 Prop 1983/84:105 sid 17f 
    NJA 1981 sid 253 
16 Prop 1997/98:55 sid 91 och 135 
17 SOU 1995:60 sid 73f 
18 SOU 1995:60 sid 87-91 
19 SOU 1995:60 sid 111-116 
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jämförliga med samlag. Skillnader mellan att utnyttja en kvinna sexuellt skall inte föreligga. 
Allt som ska omfattas av begreppet sexuellt umgänge kommer i fortsättningen omfattas även 
av våldtäktsbestämmelsen. Vidare föreslogs ändring av begreppet sexuellt umgänge då det 
antyder att en ömsesidig sexualakt har ägt rum. Kommissionen föreslog även att rekvisitet 
”…tvingar annan till samlag eller därmed jämförligt sexuellt umgänge” i kapitel 6 
Brottsbalken ska ersättas med rekvisitet ”tilltvingar sig samlag eller på annat sätt sexuellt 
utnyttjar”. Våldtäktsparagrafen bör också ändras på så sätt att första stycket reglerar brott som 
begås av en man mot en kvinna. Det andra stycket bör då reglera andra kombinationer av 
gärningsman och offer.   

Kommissionen föreslog även att våldtäkter mot flickor under 15 år ska bestraffas som 
våldtäkter på kvinnor. I detta fall ska inte rekvisitet på våld krävas då den psykiska 
utpressningen och gärningsmannens hänsynslöshet och maktmissbruk mot barnet kan 
jämställas med det fysiska våldet mot kvinnor. Således bör en ny bestämmelse som reglerar 
våldtäkt mot barn införas. Denna ska omfatta de handlingar som tidigare reglerades av 6 kap. 
1-4 §§ och istället för begreppet sexuellt umgänge ska i denna bestämmelse användas sexuellt 
utnyttjande.20 Kommissionen föreslog också att bestämmelsen som reglerar sexuellt tvång ska 
upphävas, därmed ska sexuellt tvång rubriceras som våldtäkt. Denna utvidgning motiverades 
av att handlingar som inte anses som samlag kan vara mer smärtsamma, skadliga eller 
kränkande än samlag. Således bör kränkningens art vara avgörande, istället för enbart den 
sexuella handlingen.21 De mindre grova fall av sexuellt tvång ska istället rubriceras som 
sexuellt utnyttjande. Kravet på våld för ansvar för våldtäkt ska behållas.  Vidare föreslogs att 
formuleringen ”vanmakt eller annat sådant tillstånd” ska ersättas med ”medvetslöshet eller 
annat hjälplöst tillstånd”.22    

3.1.2 Proposition 1997/98:55 Kvinnofrid  

Proposition 1997/98:55 handlar främst om motarbetandet av våld mot kvinnor, sexuella 
trakasserier i arbetslivet och prostitution. Den behandlar vidare införande av brottet grov 
kvinnofridskränkning som reglerar mäns upprepade straffbara handlingar riktade mot nära 
anhöriga kvinnor. Våldtäktsbestämmelsen utvidgas så att samlag ersätts med rekvisitet 
sexuellt umgänge, om gärningen med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i 
övrigt är jämförlig med påtvingat samlag. Detta resulterar i att handlingar som tidigare 
rubricerades som sexuellt tvång istället rubriceras som våldtäkt. Vidare föreslås att 
underlåtenhet att under vissa förutsättningar avslöja eller anmäla vissa grova sexualbrott ska 
straffbeläggas. Ändringar i språket i bestämmelserna i 3-6 kapitlet Brottbalken ska ändras för 
att bli könsneutrala. Man föreslår att en sexualbrottsutredning ska tillsättas med syftet att göra 
en översyn av bestämmelserna rörande sexualbrott och undersöka domstolarnas straffmätning 
och bedömning av straffvärdet vid sexualbrott.23 De diskussioner som förs i propositionen rör 
främst kommissionens förslag om att sexuellt tvång i fortsättningen ska rubriceras som 
våldtäkt, att kravet på att den sexuella handlingen ska vara jämförlig med samlag ska tas bort 
och att formuleringen ”vanmakt eller annat sådant tillstånd” ska ersättas med ”medvetslöshet 
eller annat hjälplöst tillstånd”.24   

                                                

 

20 SOU 1995:60 sid 272f 
21 SOU 1995:60 sid 275f 
22 SOU 1995:60 sid 278ff 
23 Prop. 1997/98:55 sid 1f 
24 Prop. 1997/98:55 sid 88f 
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Gällande förslaget om att sexuellt tvång ska rubriceras som våldtäkt anför man i propositionen 
att detta kan vara ett hot mot rättssäkerheten samt att det kan leda till att allvarligare fall ges 
ett lägre straffvärde. Man föreslår att endast handlingar som medför en kränkning som är 
jämförlig med kränkningen vid samlag ska rubriceras som våldtäkt. Resultatet av 
genomförandet av kommissionens förslag skulle kunna bli att allvarligheten i våldtäktsbrottet 
förringas och man anser inte att utvidgningen av våldtäktsbrottet bör genomföras i så stor 
utsträckning. Däremot är det befogat att utvidgningen omfattar de mest allvarliga sexuella 
kränkningarna trots att de inte direkt kan liknas vid samlag. Den föreslagna utvidgningen 
innebär således att våldtäktsbrottet även omfattar kränkningar som är jämförliga med sådana 
som vid ett påtvingat samlag och som tidigare rubricerades som sexuellt tvång.   

Regeringen är negativ till förslaget om att begreppet sexuellt umgänge ersätts med sexuellt 
utnyttjande. Anledningen är att begreppet sexuellt utnyttjande är vidare och skulle kunna 
omfatta även sådant som faller under bestämmelsen om sexuellt ofredande.25 Regeringen 
finner inte heller skäl att byta ut formuleringen ”vanmakt eller annat sådant tillstånd” mot 
”medvetslöshet eller annat hjälplöst tillstånd”. Detta med anledning av att vanmakt har en 
vidare innebörd än medvetslöshet och förekommer även i andra bestämmelser.26 Regeringen 
anser inte heller att skäl för att införa en särskild bestämmelse om våldtäkt mot barn 
föreligger. Motiveringen är bland annat att det för ansvar för våldtäkt fordras någon form av 
tvång och att en sådan bestämmelse skulle kunna vara missvisande i fall när de inblandade är 
jämnåriga. Regeringen anser dock att det kan finnas anledning att ändra bestämmelserna vid 
våldtäkt på barn då det inte är rimligt att tvång ska krävas i lika stor utsträckning som tidigare. 
Detta bör dock ses över vid ett senare skede.27  De ändringar i lagstiftningen som slutligen 
föreslogs anges nedan med den föreslagna lagtexten under den ursprungliga. Övriga 
bestämmelser i Brottsbalken 6:1 föreslås behålla sin tidigare lydelse.   

Kapitel 6 § 1 Brottsbalken  

Den som tvingar annan till samlag eller därmed jämförligt sexuellt umgänge genom 
våld eller genom hot som innebär eller för den hotade framstår som trängande fara, 
döms för våldtäkt till fängelse, lägst två och högst sex år. Lika med våld anses att 
försätta någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd.   

Föreslagen lydelse  

Den som genom våld eller genom hot som innebär eller för den hotade framstår som 
trängande fara tvingar någon annan till samlag eller till annat sexuellt umgänge, om 
gärningen med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig 
med påtvingat samlag döms för våldtäkt till fängelse, lägst två och högst sex år. Med 
våld jämställs att försätta någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd.    

                                                

 

25 Prop. 1997/98:55 sid 90f 
26 Prop. 1997/98:55 sid 92 
27 Prop. 1997/98:55 sid 92f 
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3.2 Lagstiftningen efter de antagna ändringarna i april 2005  

Brottsbalken 6:1 
Lag 2005:90  

Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig 
gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell 
handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är 
jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år.  

Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell 
handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt 
utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, berusning eller annan 
drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn 
till omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd.  

Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid 
brottet att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år.  

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov 
våldtäkt till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är 
grovt skall särskilt beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller om 
fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om 
gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars visat särskild 
hänsynslöshet eller råhet.28  

                                                

 

28 SFS, Lag 2005:90, BrB 6:1:3 
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3.2.1 Ändringarna i Brottsbalken 6:1  

I den äldre sexualbrottslagstiftningen, BrB 6:1 användes begreppet sexuellt umgänge. Detta 
begrepp är nu genomgående ersatt av begreppet sexuell handling som i princip ska omfatta 
samma gärningar som det tidigare begreppet men vara lite vidare.29 Ändringen av begreppet 
föreslogs av kommittén där man som skäl angav att det ursprungliga begreppet sexuellt 
umgänge förefaller vara en ömsesidig och frivillig sexualakt. Dessutom hade begreppet 
tidigare kritiserats i synnerhet med beaktande av praxis. Tillämpningen av begreppet 
sexuellt umgänge har tidigare inte sällan styrts av omständigheter som till exempel om 
kroppskontakt har förekommit, hur länge den har varat etc. Genom ersättandet av detta 
begrepp med begreppet sexuell handling ska detta förbättras. Det nya begreppet, sexuell 
handling ska till skillnad från det tidigare begreppet även omfatta sexuella handlingar som 
inte kräver varaktig fysisk kontakt.30 Det ska således vara tillräckligt att ”…handlingen har 
haft en påtaglig sexuell prägel och varit ägnad att kränka offrets sexuella integritet”.31 

Sexuell handling ska således omfatta handlingar enligt begreppet sexuellt umgänge, 
dessutom utvidgas det till att omfatta handlingar som har en påtagligt sexuell prägel och 
kränker offrets sexuella integritet. Som sexuell handling kan alltså anses en handling genom 
vilken gärningsmannen utnyttjar offrets kropp för sin sexuella tillfredställelse.32   

Kravet på tvång vid våldtäkt har bevarats även i den nya lagstiftningen. Man övervägde till 
en början att kravet på tvång skulle tas bort och ansvaret för våldtäkt istället baseras enbart 
på bristande samtycke från offret. Slutsatsen blev dock att ett krav på bristande samtycke 
skulle i högre grad än kravet på tvång resultera i en stor koncentration på offrets agerande 
under våldtäkten på så sätt att utredningen rörande på vilket sätt offret visade detta bristande 
samtycke. Det skulle också kunna resultera i att den misstänkte gärningsmannen till sitt 
försvar skulle kunna åberopa att ett tyst samtycke från offret förelegat.33 Bristande samtycke 
ska dock vara ett grundläggande kriterium vid våldtäktsmål, trots att kriteriet inte 
uttryckligen anges i lagen skall det således tillämpas i praxis.34  

Begreppet vanmakt har i den nya lagstiftningen ersatts av formuleringen ”…medvetslöshet, 
sömn, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning 
eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd”.35 Denna 
förändring motiveras genom att lagstiftaren har velat reducera den koncentration som riktas 
mot offrets berusning. Främst vill man dock att straffskalan ska vara samma för offer som är 
berusade som de som inte är det. Således ska våldtäkt inte kunna rubriceras som sexuellt 
utnyttjande för att offret inte har förmått göra motstånd.36  

                                                

 

29 Prop. 2004/05:45 sid 36 
30 Prop. 2004/05:45 sid 37f 
31 Prop. 2004/05:45 sid 38 
32 Prop. 2004/05:45 sid 39f 
33 Prop. 2004/05:45 sid 45f 
34 Prop. 2004/05:45 sid 49 
    NJA 2004 sid 231 
35 SFS, Lag 2005:90, BrB 6:1:2 
36 Prop. 2004/05:45 sid 59-62 
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Brottsrubriceringen grov våldtäkt har utvidgats genom att kravet på livsfarligt våld i den 
äldre lagstiftningen sätts ned och får lydelsen ”…om våldet eller hotet varit av särskilt 
allvarlig art…”.37  Vidare utvidgas rubriceringen grov våldtäkt även till att gälla då fler än 
en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet.38 Lagstiftaren har även 
tagit bort formuleringen i Brottsbalken 6:2 som hade följande lydelse:    

Är brottet med hänsyn till våldets eller hotets art och omständigheterna i övrigt att 
anse som mindre allvarligt, döms till fängelse i högst fyra år.   

Enligt Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet har bestämmelsen blivit för 
vag och otydlig och skulle kunna innebära svårigheter vid tillämpningen. Dessutom skulle 
det kunna vara svårt att avgöra vad som är en allvarlig och mindre allvarlig våldtäkt.39  

3.2.2 SOU 2001:14 Sexualbrotten ett ökat skydd för den sexuella 
integriteten och angränsande frågor  

SOU 2001:14 är ett resultat av arbetet utfört av en kommitté tillsatt 1998. Kommitténs främsta 
uppgift var att göra en översyn av bestämmelsen om sexualbrott samt vissa angränsande 
frågor. Kommittén hade även uppgiften att utforma en lösning som innebar att 
våldtäktsbestämmelsen ska omfatta allvarliga sexuella övergrepp mot barn även i fall där 
tvång inte hade förekommit. Kommissionen föreslog att bestämmelsen om tvång ska behållas 
i lagstiftningen. Man menade dock att ansvar för våldtäkt ska inträda redan vid en lägre grad 
av tvång, d.v.s. olaga tvång enligt 4 kap. 4 § BrB och att råntvånget40 därför bör avskaffas. 
Som underlag för kommitténs översyn har 415 domar och annan praxis rörande bestämmelser 
i sexualbrottslagstiftningen undersökts.41   

I SOU 2001:14 framgår att man önskar lyfta fram kränkningen i sexualbrott istället för den 
sexuella handlingen i större utsträckning än tidigare.42 En stor del av SOU 2001:14 behandlar 
sexualbrott mot barn. Enligt SOU 2001:14 bör lagstiftningen skilja på brott mot vuxna 
respektive barn, främst med anledning av att barn inte har en sexuell självbestämmanderätt. 
En viktig aspekt i utredningen är även att lagstiftningen ska skydda individens sexuella 
självbestämmanderätt och integritet och att språket måste moderniseras.43 I SOU 2001:14 
behandlas frågan rörande eventuellt införande av rekvisitet bristande samtycke istället för 
tvång i våldtäktsbestämmelsen. Slutsatsen blev dock att rekvisitet kan resultera i en alldeles 
för stor koncentration på offret och rekvisitet tvång i lagstiftningen behålls.44 Kommissionen 
ansåg att ansvar för våldtäkt endast bör inträda vid de mest allvarliga kränkningarna. 
Straffansvaret berör således den som ”med våld eller hot tvingar en annan person till en 
sexuell handling som är allvarligt kränkande med hänsyn till tvångets art eller 
omständigheterna i övrigt”.45 Således kan även andra samlagsliknande handlingar rubriceras 
som våldtäkt, kravet är dock att handlingen med hänsyn till tvångets art eller 
                                                

 

37 SFS, Lag 2005:90, BrB 6:1:4 
38 Prop. 2004/05:45 sid 52 
39 Prop. 2004/05:45 sid 53 
40 Med råntvång menas hot om omedelbart förestående våld mot liv och hälsa eller annat mer betydelsefullt     

intresse (se prop. 2004/05:45 sid 42).  
41 SOU 2001:14 sid 13f 
42 SOU 2001:14 sid 14 
43 SOU 2001:14 sid 107-118 
44 SOU 2001:14 sid 123-138  
45 SOU 2001:14 sid 16 
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omständigheterna i övrigt är allvarligt kränkande. Vidare anses att våldtäkt även ska omfatta 
de fall då gärningsmannen utnyttjar en person som inte kan värja sig på grund av berusning, 
annat liknande tillstånd eller den hotfulla situation som denne befinner sig i. Denna 
bestämmelse ska i vissa fall gälla framför bestämmelsen om sexuellt utnyttjande. 
Anledningen till kommitténs förslag är att offrets berusning i dessa fall i praxis får stor vikt. 
Gärningsmannen döms för sexuellt utnyttjande trots att en våldtäkt eller handling som i stort 
sett liknar våldtäkt har ägt rum. Detta har stärkts av de många så kallade gruppvåldtäkter som 
har skett de senaste åren där offret har varit berusad. Kommittén menar att offrets kränkning i 
dessa fall kan jämställas med kränkningen vid andra våldtäkter. Vidare framgår att så kallade 
gruppvåldtäkter alltid ska bedömas som grova. 46   

3.2.3 Proposition 2004/05:45 En ny sexualbrottslagstiftning  

Proposition 2004/05:45 lades fram till riksdagen den 11 november 2004. Propositionen var ett 
förslag till en reformerad sexualbrottslagstiftning. Dess huvudsakliga innehåll är en ökning av 
skyddet mot sexuella kränkningar, förstärkning av den sexuella integriteten och 
självbestämmanderätten. De föreslagna ändringarna rör avgränsningarna av det 
kriminaliserade området, straffskalor, regler om domsrätt och preskription i 
sexualbrottslagstiftningen. Införandet av ett nytt kapitel 6 i Brottsbalken föreslås också. 
Rörande våldtäktsbestämmelsen föreslås en utvidgning. Man vill att fler gärningar i 
fortsättningen skall bedömas som våldtäkt, bland annat ska de allvarligaste fallen av sexuellt 
utnyttjande istället få rubriceringen våldtäkt.   

Kravet på tvång ska sättas ned och kravet på tvång vid våldtäkt och sexuellt utnyttjande av 
barn ska tas bort.47 Man föreslår även att preskriptionstiden för vissa sexualbrott mot barn 
förlängs så att den börjar löpa från den dagen barnet fyller 18 år. Även straffmaximum för 
brottet grovt sexuellt tvång föreslås höjas. Ett förslag är även att kapitel 6 Brottsbalken ska 
upphävas och ersättas med en ny. Reformen i sexualbrottslagstiftningen syftar till att skapa 
klara, avgränsade bestämmelser och modernisering av språket där gamla och ibland olämpliga 
begrepp tas bort. Den grundläggande tanken i propositionen är att varje individ självständigt 
skall bestämma över sin kropp och sexualitet och framförallt att ett nej ovillkorligt skall vara 
ett nej. I fall där omyndiga barn under 18 år, men främst under 15 år är offer för olika former 
av sexuella övergrepp är den sexuella självbestämmanderätten inte lika relevant. Barnen ska 
vara fullständigt skyddade mot dessa brott, därför är ett straffrättsligt skydd för barn 
fullständigt nödvändig.48   

I den aktuella lagreformen föreslår man även en ytterligare fokusering på kränkningen som 
sådan vid sexualbrott vilket får uttryck bl.a. i utvidgningen av våldtäktsbrottet. En mycket 
central fråga i propositionen rör sexualbrott mot barn. Man vill speciellt skydda barn under 15 
år då de aldrig kan samtycka till sexuella handlingar. Detta skall genomföras bl.a. genom att 
lagstiftaren separerar brott mot barn och brott mot vuxna, samtidigt ska rekvisitet våld i brott 
mot barn inte behöva uppfyllas.49 En viktig fråga i propositionen är rättssystemets bemötande 
av offer. Man kräver att samhället i större utsträckning ska ha respekt för offret och offrets 
situation. Detta yttrar sig främst i kravet på att domstolen inte ska ta upp exempelvis offrets 
livsföring i övrigt.50  

                                                

 

46 SOU 2001:14 sid 16 
47 Prop. 2004/05:45 sid 1f 
48 Prop. 2004/05:45 sid 20ff 
49 Se även 46:4 RB 
50 Prop. 2004/05:45 sid 26  
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4. Invandrare i våldtäktsstatistiken  

Det är ett faktum att invandrare är överrepresenterade i våldtäktsstatistiken (Ahlberg 1996, 
Martens 2005). För att få bättre insikt i hur stor överrepresentationen är presenteras i 
nedanstående avsnitt statistik om invandrare som gärningsmän i våldtäkter.  

4.1 Situationen 1985 - 1989  

Med anledning av brist på senare utgivet material baserar jag min utredning till större del på 
rapporten Invandrares och invandrares barns brottslighet, utgiven av BRÅ året 1996. Jag 
kommer även att tillämpa den senare utgivna rapporten Brottlighet bland personer födda i 
Sverige och utlandet, utgiven av BRÅ året 2005. Innan jag går in närmare på statistiken i 
rapporten skulle jag vilja säga några ord om rapporten Invandrare och invandrares barns 
brottslighet och dess statistik.  Rapporten är en statistisk analys av samtliga brott och brott 
inom olika brottskategorier som har begåtts under perioden 1985 – 1989. I rapporten 
definieras invandrare som person född i annat land och folkbokförd i Sverige. Svenskar 
definieras som person född och folkbokförd i Sverige och vars båda föräldrar är födda i 
Sverige. Gruppen svenskar omfattar även invandrares barn, d.v.s. personer med minst en 
förälder som är född i annat land.51 Rapporten bygger på statistik om registrerad brottslighet 
vilket innebär att de som omfattas av statistiken är personer som är registrerade som 
misstänkta för ett brott. För att en person ska registreras som misstänkt krävs att denne är 
skäligen misstänkt för brottet och således att ett beslut om att inleda förundersökning har 
fattats.52 Anledningen till att man i rapporten inte har tillämpat register över lagförda personer 
är att det skulle skapa problem för brottskategoriseringen på så sätt att registret över lagförda 
personer inte är lika detaljerat som registret över personer registrerade för brott. I registret 
över lagförda personer anges exempelvis bara kategorin sexualbrott men dock inte typ av 
sexualbrott. Resultatet skiljer sig däremot inte beroende på om register över lagförda personer 
eller registrerade personer tillämpas.53   

Den statistik som jag kommer att tillämpa i min utredning är statistik som är baserad på 
andelen brott i procent som är registrerad på invandrare och svenskar.54 Det vill säga siffror 
som talar om hur många av de skäligen misstänkta gärningsmännen som är invandrare 
respektive svenskar. Jag kommer även att tillämpa statistik som anger den skattade andelen av 
de anmälda brotten för invandrare respektive svenskar. Denna skattade andel har beräknats 
utifrån statistiken om personer som är registrerade för brott. Denna uträkning sker enligt 
följande. Uppklarningsandelen för exempelvis butiksstölder är 75 %. Om gruppen invandrare 
har registrerats för 10 butiksstölder kan man räkna fram att de har begått 13 anmälda 
butiksstölder genom att dividera 10 med 0,75. Denna metod att få fram statistik kan bli något 
problematisk p.g.a. att om en grupp tenderar att begå brott som har en högre 
uppklarningsandel och en annan grupp tenderar att begå brott med en lägre uppklarningsandel 

                                                

 

51 Ahlberg, Jan, 1996; Invandrares och invandrares barns brottslighet, sid 10 
52 Ahlberg, Jan, 1996; Invandrares och invandrares barns brottslighet, sid 19 
53 Ahlberg, Jan, 1996; Invandrares och invandrares barns brottslighet, sid 19 
54 I undersökningarna som jag kommer att tillämpa i min utredning består populationen av 3,5 miljoner personer 

födda åren 1945 – 1974. Under perioden 1985 – 1989 följdes dessa med avseende på registrerad brottslighet. 
Det exakta antalet personer som ingick i undersökningspopulationen i varje grupp var 3 236 123 svenskar 
inklusive invandrares barn och 308 581 invandrare. 

    Ahlberg, Jan, 1996; Invandrares och invandrares barns brottslighet, sid 15  
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blir den första gruppens andel av sammanlagda begångna brott hög. För den andra gruppen 
blir andelen sammanlagda brott låg. Resultatet blir att det ser ut som att den första gruppen 
begår fler brott än den andra gruppen trots att det i verkligheten inte förhåller sig på så sätt. 
För min utredning är denna problematik dock inte relevant då den avser endast sexualbrott 
och inte är en jämförelse mellan gruppers överrepresentation i olika typer av brott.    

Enligt statistiken som jag har tillämpat är 15,4 procent av samtliga brott under perioden 1985 
- 1989 registrerade på invandrare. Den procentuella andelen som är registrerade för brott mot 
person var högre och uppgick till 19,9 medan andelen för stöldbrott var 14,9.55    

4.1.1 Invandrares participation vid samtliga brott  

Tabell 1. Andelen brott i olika kategorier registrerade på invandrare respektive svenskar och 
invandrares barn perioden 1985– 1989 (%).    
Brottskategori                                                     Invandrare                                       Svenskar

 

Mord och dråp (inkl. försök) 28                                                   72  
Misshandel mot kvinna, obekant 19                                                    81 
Misshandel mot kvinna, bekant 19                                81 
Misshandel mot man, obekant 17                                                    83 
Misshandel mot man, bekant 18                                                    82 
Brott mot frihet och frid 20                                                    80 
Våldtäkt* 38                                                    62 
Övriga sexualbrott 10                                                    90 
Biltillgrepp (inkl. försök) 22                                                    88 
Stöld ur och från motorfordon 10                                                    90 
Bostadsinbrott 14                                                    86   
Rån 22                                                    78 
Butiksstöld 24                                                    76 
Bedrägeri 17                                                    83 
Skadegörelse 6                                                      94 
Rattfylleri 16                                                    84 
Övriga trafikbrott 15                                                    85 
Narkotikabrott 11                                                    89  

Källa: Brottsförebyggande rådet. BRÅ-rapport 1996:2 
* Min  kursivering  

Tabellen ovan visar hur många invandrare respektive svenskar som är registrerade på olika 
typer av brott. Sammanfattat kan man se att ju grövre brott desto högre är registrerat antal 
gärningsmän som är invandrare. Det som är av störst intresse för min utredning är dock 
våldtäkterna där invandrare faktiskt har den största andelen, hela 38 procent. Den första 
tanken som slår en när man tittar på dessa siffror är att 38 procent inte är en 
överrepresentation jämfört med svenskarnas 62 procent.  
Dock är det en kraftig överrepresentation när man beaktar antalet invandrare och svenskar i 
undersökningspopulationen. Antalet invandrare som ingick i undersökningspopulationen var 
308 581, vilket innebär att 38 procent av våldtäkterna under perioden 1985 – 1989 hade 
begåtts av dessa 308 581 personerna.  

                                                

 

55 Ahlberg, Jan, 1996; Invandrares och invandrares barns brottslighet, sid 29 



 

17

 
De övriga 62 procent av våldtäkterna hade en grupp bestående av 3 236 123 personer begått. 
Häri ligger överrepresentationen. Under perioden 1985 – 1989 anmäldes 5989 våldtäkter, 
inklusive grov våldtäkt .56   

Tabell 2. Skattad andel av samtliga anmälda brott som har begåtts av invandrare respektive 
svenskar och invandrares barn perioden 1985 – 1989 (%).  
Brottskategori                                                  Invandrare                                          Svenskar

 

Mord och dråp (inkl. försök) 30 68 
Misshandel mot kvinna, obekant 21 78 
Misshandel mot kvinna, bekant 21 79 
Misshandel mot man, obekant 20 79 
Misshandel mot man, bekant 20 79 
Brott mot frihet och frid 21 73 
Våldtäkt 38 52 
Övriga sexualbrott 11 87 
Biltillgrepp (inkl. försök) 13 86 
Stöld ur och från motorfordon 12 86 
Bostadsinbrott 16 82 
Rån 24 72 
Butiksstöld 26 70 
Bedrägeri 19 77 
Skadegörelse 7 91 
Rattfylleri 17 81 
Narkotikabrott 18 81 
Övriga trafikbrott 12 86 

Källa: Brottsförebyggande rådet. BRÅ-rapport 1996:2    

                                                

 

56 http://statistik.bra.se/solwebb/action/anmalda/resultat/print (2005-12-14) 

http://statistik.bra.se/solwebb/action/anmalda/resultat/print
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4.1.2 Participation fördelad på födelseland   

Tabell 3. Participation fördelad på födelseland. Svenskar inkluderar ej invandrares barn. 
(promille)                                            

Källa: Brottsförebyggande rådet. BRÅ-rapport 1996:2   

Födelseland Våldtäkt

 
Övriga sexualbrott

 
Sverige 0,2 0,1 
Danmark 0,5 0,5 
Finland 0,6 0,3 
Norge 0,5 0,2 
Grekland 0,6 0,1 
Italien 1,4 0,9 
Jugoslavien 1,1 0,3 
Polen 0,8 0,1 
Portugal, Spanien 1,3 0,8 
Rumänien, Bulgarien 3,6 0,5 
Storbritannien 0,7 0,5 
Tjeckoslovakien 0,3 - 
Tyskland 0,5 0,5 
Ungern 0,8 0,8 
Österrike - - 
Sovjetunionen - - 
Algeriet, Libyen, Marocko, Tunisien

 

4,6 0,3 
Etiopien 1,5 - 
USA - 0,2 
Argentina, Uruguay 0,6 0,3 
Bolivia, Peru, Equador 2,0 1,5 
Chile 0,7 0,7 
Colombia 1,1 2,1 
Bangladesh, Pakistan 1,1 - 
Indien - 0,3 
Irak 4,0 1,2 
Iran 2,0 0,8 
Jordanien, Palestina, Syrien 1,9 0,8 
Taiwan, Kina, Japan - - 
Korea - 0,2 
Libanon 1,2 - 
Thailand - - 
Turkiet 1,8 0,2 
Vietnam 0,7 - 
Övriga Afrika, exkl. Uganda 3,3 0,3 
Övriga Europa 0,4 0,4 
Övriga Asien 0,5 0,2 
Övriga länder 0,3 1,4 
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Tabell 3 anger participation i promille fördelad på födelseland. Här kan vi alltså se andelen 
personer som någon gång under perioden 1985 – 1989 har registrerats för våldtäkt respektive 
övriga sexualbrott. Kategorin övriga sexualbrott har jag tagit med för att senare kunna visa på 
relationen mellan våldtäkt och övriga sexualbrott. Andelen angiven i promille innebär att det 
angivna talet är den tusendel av befolkningen ur ett visst land som har begått brottet i fråga. 
Denna tabell är väldigt intressant i den bemärkelsen att man kan se vilka länders utvandrare 
som är överrepresenterade i våldtäkter i Sverige. Därmed kan man förhoppningsvis se ett 
mönster i detta. Det är också väldigt viktigt att påpeka det faktum att participationen skiljer 
sig mycket mellan invandrare med ursprung i olika länder. Invandrare från Tjeckoslovakien 
har exempelvis en participation på 0,3 promille jämfört med Algeriet, Marocko, Tunisien 
samt Libyen där andelen är 4,6 promille. Varför jag påpekar detta är för att tydliggöra att 
gruppen invandrare inte är någon homogen grupp och inte heller bör betraktas som sådan.   

Som vi kan se i tabellen står svenskarna (exklusive invandrares barn) för 0,2 promille av 
våldtäkterna, detta är den minsta andelen. Vad gäller de övriga nordiska länderna står norska 
och danska invandrare för 0,5 promille var medan finska invandrare står för 0,6 promille. De 
större promilleandelarna finner vi hos invandrare från Rumänien, Bulgarien som ligger på 3,6. 
Iran har andelen 2,0 och detta har även Bolivia, Equador och Peru sammanlagt. Vidare har 
också övriga Afrika, exklusive Uganda en stor andel, 3,3 promille. Invandrare från Irak har 
utfört 4,0 promille av våldtäkterna. Listan toppas dock av Algeriet, Libyen, Marocko och 
Tunisien där promilleandelen går upp så högt som 4,6. Sammanlagd andel invandrare som 
någon gång under perioden har registrerats för våldtäkt är 0,9 promille jämfört med gruppen 
svenskar där andelen var 0,2 promille.57 Ostandardiserad överrepresentation för gruppen 
invandrare blir således 4,5. Efter standardisering för ålder och utbildning blir 
överrepresentationen 4,0. 58  

4.2 BRÅ – rapport 2005:17  

I december 2005, tio år efter att rapporten Invandrare och invandrares brottslighet utgavs, 
1996 gav BRÅ ut rapporten Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet som är 
en uppföljare på den tidigare rapporten. Den nya rapporten (BRÅ-rapport 2005:17) omfattar 
samtliga personer födda mellan 1945 och 1981 och folkbokförda den 31 december 1996, 
sammanlagt 4,4 miljoner59 personer (se tabell 4). Rapporten inbegriper brott begångna av 
dessa personer perioden 1997 – 2001.60 I detta kapitel kommer den senare rapporten tas upp, 
där även en jämförelse mellan situationen under de två perioderna som rapporterna omfattar, 
närmare bestämt 1985 – 1989 och 1997 - 2001 presenteras.         

                                                

 

57 Ahlberg, Jan, 1996; Invandrares och invandrares barns brottslighet, tabell 8, sid 41 
58 Ahlberg, Jan, 1996; Invandrares och invandrares barns brottslighet, tabell 10, sid 44  
59 Inklusive invandrares barn. 
60 Martens, P, Holmberg, S, 2005; Brottlighet bland personer födda i Sverige och i utlandet, sid 22 
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Tabell 4. Andelen svenskar respektive invandrare i undersökningspopulationen. BRÅ-rapport 
1996:2 respektive BRÅ-rapport 2005:17.    

Populationen i 
BRÅ - rapport 1996:2 

Populationen i 
BRÅ-rapport 2005:17 

Svenskar 2 990 700 

   
3 273 856 

   

Invandrare

 

308 581 

   

574 781 

   

Källa: Brottsförebyggande rådet. BRÅ-rapport 2005:17  

4.2.1 Situationen 1995 - 2001  

Under perioden 1997 -  2001 var andelen 0,04 procent i den svenska gruppen i populationen 
misstänkta för våldtäkt61 jämfört med 0,22 procent i gruppen invandrare.62 

Överrepresentationen beräknas genom att gruppen svenskar i undersökningspopulationen ges 
värdet 1, på så sätt ser man om den andra gruppen har en överrisk63, eller underrisk64 att begå 
ett visst brott. I detta fall, gällande brottet våldtäkt, inklusive försök till våldtäkt resulterar 
beräkningen i att gruppen invandrare har en överrisk av värdet 5,1.65 Denna överrisk innebär 
således att det är ungefär fyra gånger vanligare att invandrare misstänks för våldtäkt än 
svenskar.66   

Tabell 5. Andelen registrerade för våldtäkt under perioden 1997 – 2001. (promille)   

Båda föräldrarna Ena föräldern Båda föräldrarna Själv född 
födda i Sverige född i Sverige födda utrikes utrikes 

0,9 1,3 1,7 4,3 
* Inkl. försök till våldtäkt.  
Källa: Brottsförebyggande rådet. BRÅ-rapport 2005:17  

Tabell 5 visar andelen i de olika grupperna i undersökningspopulationen som någon gång 
under perioden har misstänkts för våldtäkt, inklusive försök till våldtäkt.         

                                                

 

61 Inklusive försök till våldtäkt 
62 Martens, P, Holmberg, S, 2005; Brottlighet bland personer födda i Sverige och i utlandet, tabell 11, sid 41 
63 Överrisk föreligger när grupp två har ett värde som överstiger 1.   
64 Underrisk föreligger när grupp två har ett värde som understiger 1.   
65 Martens, P, Holmberg, S, 2005; Brottlighet bland personer födda i Sverige och i utlandet, tabell 7, sid 67 
66 Se resonemang i Martens, P, Holmberg, S, 2005; Brottlighet bland personer födda i Sverige och i utlandet, sid 

44.  
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5. Orsaker till invandrares överrepresentation som gärningsmän i 
våldtäktsstatistiken  

I följande kapitel kommer möjliga orsaker till invandrares överrepresentation som 
gärningsmän vid våldtäkter att diskuteras. Dessa orsaker är förklaringsmodeller rörande 
överrepresentation vid alla typer av brottslighet och inte enbart våldtäktsbrottet. Det vore dock 
osannolikt om eventuella förklaringar skulle skilja sig åt beroende på om brottet är våldtäkt 
eller något annat.    

5.1 Ålder   

En förklaring till invandrares överrepresentation i våldtäkter påstås ibland vara åldern. Man 
menar då att invandrare jämfört med svenskar skulle bestå av en större andel individer i 
brottsaktiv ålder. Detta skulle i sådana fall vara en bidragande orsak till att gruppen begår fler 
brott. Den brottsaktiva åldern är åldern 15 till 20 år, d.v.s. den ålder då brottsbenägenheten är 
störst.67 Denna hypotes stämmer dock inte vid beaktande av rapporten, invandrare och 
invandrares barns brottslighet. I tabell 6 anges åldersfördelningen i rapportens 
undersökningspopulation.   

Tabell 6. Invandrare och svenskar, andelen i undersökningspopulationen som är födda under 
olika tidsperioder (%).   

                    Åldersfördelning 
Födelseår

  

svenskar

 

invandrare 
72 - 74  9,6 4,9 
65 - 71  23,3 12,8 
60 - 64  15,0 15,9 
59 - 45  51,2 67,3 
Källa: Brottsförebyggande rådet. BRÅ-rapport 1996:2   

I tabell 6 kan vi se åldersfördelningen i de två grupperna. Som vi kan avläsa i tabellen består 
gruppen svenskar av en större andel personer i brottsaktiv ålder. Detta missgynnar 
svenskarna. Således kan invandrares överrepresentation i våldtäktsstatistiken inte förklaras 
utifrån hypotesen att gruppen består av fler personer i brottsaktiv ålder.   

5.2 Kön   

Det är ett känt faktum att män generellt sett har en större brottsbenägenhet än kvinnor.68 Vid 
jämförelser av invandrares och svenskarnas kriminalitet, i detta fall, talas det ibland om att 
invandrares överrepresentation kan förklaras utifrån en ojämn könsfördelning. Det vill säga 
att gruppen invandrare skulle bestå av en högre andel män än gruppen svenskar och att detta 
skulle kunna orsaka en överrepresentation i brott. Vid överrepresentation i våldtäkter skulle 
detta vara av särskilt intresse då våldtäkt nästan uteslutande begås av män.69 Skulle fallet vara 
sådant att gruppen invandrare består av en betydligt större andel män än gruppen svenskar 
skulle det även kunna vara en förklaring till att fler våldtäkter begås av den gruppen. I 
                                                

 

67 Peter L. Martens, BRÅ, 2005-12-19 
68 Ahlberg, Jan, 1996; Invandrares och invandrares barns brottslighet, sid 42 
69 Grevholm, Erik mfl, 2005; Våldtäkt – en kartläggning av polisanmälda våldtäkter, sid 12 
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undersökningspopulationen i rapporten som här tillämpas var könsfördelningen ganska jämn 
och redovisas nedan i tabell 7.  

Tabell 7. Könsfördelningen i undersökningspopulationen. Procentuell andel män respektive 
kvinnor i grupperna svenskar och invandrare.   

                                               Könsfördelning 
Svenskar Invandrare 
Kvinnor   48,7  Kvinnor 50,7 
Män        51,3 Män            49,3 
Källa: Brottsförebyggande rådet. BRÅ-rapport 1996:2   

Tabell 7 visar att åldersfördelningen i undersökningspopulationen missgynnade svenskarna 
något då andelen män i gruppen svenskar är högre än andelen män i gruppen invandrare. 
Överrepresentationen kan således inte förklaras genom en ojämn könsfördelning.   

5.3 Regional fördelning   

Brottsbenägenheten kan som bekant påverkas av flera olika faktorer, en av dessa är var man 
bor. Personer som bor i storstadsregioner löper inte enbart större risk att bli utsatta för brott 
utan även att begå brott.70 En orsak till invandrares överrepresentation i våldtäktsstatistiken 
skulle kunna vara att invandrare är mer belägna till just storstadsregionerna och därför mer 
brottsbenägna. Rapportens undersökningspopulation var lokaliserad enligt tabellen nedan.   

Tabell 8. Regional fördelning, där storstadsregion omfattar Malmö, Stockholm, Göteborg. 
Invandrare respektive svenskar. (%)    

Svenskar  Invandrare 
Storstadsregion 31,2  54,5 
Övriga landet 68,8  45,8 
Källa: Brottsförebyggande rådet. BRÅ-rapport 1996:2   

I enlighet med tabell 8 kan vi se att invandrare kraftigt missgynnas med avseende på 
bostadsort. Detta är självfallet en viktig faktor och kan vara en orsak till invandrares 
överrepresentation vid våldtäkter. 

                                                

 

70 Ahlberg, Jan, 1996; Invandrares och invandrares barns brottslighet, sid 43 
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För att få en bättre bild av hur faktorerna ålder, kön och bostadsort påverkar 
överrepresentationen redovisas nedan i tabell 9 participtionen i enlighet med 
standardpopulationsmetoden. Standardpopulationsmetoden utgallrar effekterna av ålder, kön 
och bostadsort.   

Tabell 9. Invandrares standardiserade participation vid våldtäkt (promille), 
överrepresentation71 och ostandardiserad överrepresentation.    

Brott 
Standardiserad 
participation  Överrepresentation 

Ostandardiserad 
överrepresentation

 

Våldtäkt 0,8  4,0

   

4,5 

  

Källa: Brottsförebyggande rådet. BRÅ-rapport 1996:2   

Efter eliminering av effekterna ålder, kön och bostadsort erhålls således i enlighet med tabell 
9 resultatet 4,5 jämfört med tidigare 4,0 promilles överrepresentation72, en marginell 
differens. Trots standardiserade värden är invandrares överrepresentation kraftig och kan 
därmed inte förklaras utifrån ofördelaktig fördelning av faktorerna ålder, kön och bostadsort.73  

5.4 Socioekonomisk status   

En modell som brukar användas för att förklara invandrares överrepresentation i brottslighet, i 
detta fall våldtäkter är socioekonomisk status. Undersökningar visar att ju lägre 
socioekonomisk status en individ har, desto större risk löper denne att begå brott (Wikström, 
1987;Martens, 1994). En förklaring till invandrares överrepresentation i våldtäktsstatistiken är 
att invandrare jämfört med svenskar har en lägre socioekonomisk status och på grund av detta 
är mer brottsbenägna. En annan faktor skulle kunna vara den socioekonomiska statusen i 
hemlandet. Man menar då att en lägre status i Sverige än den som den invandrade hade i 
hemlandet skulle kunna skapa vanmakt och därför öka brottsbenägenheten. Denna hypotes 
kan vara svår att undersöka då information om invandrares socioekonomiska status i 
hemlandet men kan dock vara värd att nämna.74   

Tabell 10 visar att invandrares participationen är högre inom alla yrkesgrupper. Andelen 
registrerade invandrare inom varje yrke är ungefär dubbelt så stor som andelen registrerade 
svenskar. En kraftig överrepresentation, även här. För att eliminera sådana effekter som olika 
yrkesgrupper har man också här tillämpat standardpopulationsmetoden. Resultatet blev 
följande. Om invandrarna hade besuttit svenskarnas yrken hade invandrares participation varit 
11,2 procent jämfört med svenskarnas 5,8 procent. Överrepresentationen kvarstår alltså trots 
standardisering. Således kan invandrares överrepresentation vid våldtäkter75 inte förklaras av 
att gruppen har en lägre socioekonomisk status.76 

                                                

 

71 Överrepresentation kalkylerad som kvoten mellan participation för invandrare respektive svenskar.  
72 Den standardiserade participationen är 0,8 promille vilket resulterar i en överrepresentation av 4,0 promille.         

Ostandardiserad överrepresentation är som bekant 4,5 promille. 
73 Ahlberg, Jan, 1996; Invandrares och invandrares barns brottslighet, sid 44  
74 Ahlberg, Jan, 1996; Invandrares och invandrares barns brottslighet, sid 45f 
75 Inklusive brott generellt sett.  
76 Ahlberg, Jan, 1996; Invandrares och invandrares barns brottslighet, sid 45f 
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Tabell 10. Participation vid brott fördelad på yrkestillhörighet. 
Invandrare respektive svenskar. (%)     

Invandrare Svenskar

       
Arbetare

  
11,0 5,8    

Tjänstemän 4,3 1,9    
Företagare 10,2 5,4    
Övriga  17,8 10,0    
Ej 
förvärsarbetande 15,5 8,0    
Källa: Brottsförebyggande rådet. BRÅ-rapport 1996:2  

Efter att ha undersökt de ovan nämnda förklaringarna till överrepresentationen kan   
konstateras att invandrares överrepresentation inte beror på ogynnsam fördelning av ålder, 
kön, bostadsort och socioekonomisk status.    

5.5 Diskriminering   

Invandrares överrepresentation påstås kunna förklaras med hänsyn till diskriminering (se bl.a. 
Diesen, 2005; Pettersson, 2005). Man syftar då på att det är tvivelaktigt om man kan jämföra 
invandrare och svenskar som två grupper med samma förutsättningar då diskriminering av 
invandrare faktiskt sker.77 Bland andra har Hanns von Hofer, Jerzy Sarnecki och Erik Tham 
kommit fram till att invandrare är kraftigt överrepresenterade i brottsstatistiken jämfört med 
så kallad självdeklarerad brottslighet, d.v.s. i studier där personer själva uppger om de har 
begått brott eller inte. Detta har lett till slutsatsen att invandrare inte är överrepresenterade i 
brott utan enbart i brottsstatistiken med anledning av att invandrare diskrimineras i 
rättssystemet. Den påstådda diskrimineringen ska då ske genom att invandrare anmäls, 
upptäcks, misstänks och i slutändan lagförs i större utsträckning än vad svenskar gör. Det som 
talar för detta är skillnaden mellan den självdeklarerade brottsligheten och de registrerade 
brotten.78    

5.5.1 Risken att anmälas   

Inom detta kontroversiella ämne har det ofta diskuterats om invandrares 
anmälningsbenägenhet skulle vara större än svenskarnas. Man menar då att ett offer för brott, 
i detta fall våldtäkt, i högre grad skulle anmäla en gärningsman som är invandrare än svensk. 
Det är möjligt att invandrare oftare anmäls för brott. Detta kan i synnerhet gälla 
våldtäktsbrottet. Anmälningsbenägenheten skiljer sig markant mellan olika brott. Den skiljer 
sig också åt beroende på hur ett brott har begåtts. Mörkertalet för våldtäkter är sannolikt 
väldigt stort. Undersökningar har visat att endast 5 – 10 procent av offren för olika former av 
sexuella övergrepp anmäler brottet.79 De omständigheter som anses vara avgörande för om 
våldtäkten anmäls är dess grad av grovhet, relationen mellan offer och gärningsman och var 
våldtäkten har ägt rum.80 Detta innebär i praktiken att våldtäkter där offer och gärningsman är 
obekanta anmäls i högre grad.  
                                                

 

77 Diesen, Christian m.fl., 2005; Likhet inför lagen, sid 141f 
78 Diesen, Christian m.fl., 2005; Likhet inför lagen, sid 140f 
79 Brottsutvecklingen i Sverige 2001-2003, BRÅ rapport 2004:3, sid 86f 
     SOU, 2001:14 
80 Brottsutvecklingen i Sverige 2001-2003, BRÅ rapport 2004:3, sid 86 
    Ahlberg, Jan, 1996; Invandrares och invandrares barns brottslighet, sid 38ff 
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Dessutom anmäls våldtäkter som har utspelat sig på allmän plats i större utsträckning än 
våldtäkter som t.ex. sker i offrets eller gärningsmannens hem. Det är väldigt svårt att avgöra 
om anmälningsbenägenheten skulle vara större i fall där gärningsmannen är invandrare då det 
saknas undersökningar inom ämnet. Enligt Ahlberg föreligger dock möjlighet att så skulle 
vara fallet då han skriver ”…när det gäller enskilda brott som butiksstöld eller våldtäkt är det 
möjligt att en skillnad föreligger till invandrares nackdel.”81  

5.5.2 Risken att upptäckas   

Det finns väldigt få svenska undersökningar som rör diskriminering i polisens arbete. Det 
finns dock utländska undersökningar som visar att det föreligger möjlighet att invandrare 
löper större risk att upptäckas än den egna befolkningen (Holmberg, Lars 1999). Enligt 
Holmberg arbetar polisen till viss del utifrån kategoriseringar som baseras på stereotypa 
föreställningar. Detta resulterar i antagandet att vissa grupper eller minoriteter begår vissa 
typer av brott och dessa grupper är de som polisen inriktar sig på i jakten på gärningsmän.82 

Detta kan leda till att en ond cirkel uppstår, polisen antar att en viss grupp begår vissa typer av 
brott, t.ex. våldtäkter, detta leder till att man mer aktivt söker gärningsmän i just den gruppen 
och på så sätt hittar fler gärningsmän i den gruppen. Man har då fått bevis för sitt antagande 
och söker även i fortsättningen mer aktivt i samma grupp. Resultaten skulle då kunna bli att 
just den gruppen blir överrepresenterad i statistiken utan att den i verkligheten har begått fler 
brott.    

Upptäcktsrisken sägs vara större bl.a. på grund av att invandrare kan ha ett utseende eller 
språk som avviker, därmed ska det vara lättare att identifiera och finna en misstänkt 
invandrare än en svensk. Att det skulle kunna vara lättare att identifiera en gärningsman p.g.a. 
ett ”utländskt” och därför avvikande utseende eller språk är något som eventuellt kan ha varit 
relevant för länge sedan då det inte fanns så många invandrare i Sverige. Situationen idag ser 
dock annorlunda ut då antalet invandrare är betydligt större och signalement som utländsk 
härkomst eller spansktalande ger inte många ledtrådar.  

5.5.3 Risken att registreras  

Det finns få svenska undersökningar som tar upp problematiken rörande invandrares risk att 
registreras för brott. Det finns dock utländska undersökningar, t.ex. i USA, Tyskland och 
Nederländerna som har visat att invandrare inte löper större risk att registreras för brott( se 
Junger 1989). Det skulle vara väldigt underligt om det svenska rättsväsendet i denna 
bemärkelse fungerar annorlunda än andra länders. Jerzy Zarnecki har dock gjort en 
undersökning i ämnet där han studerade polisanmälda våldtäkter i Stockholm under perioden 
1986 – 1990. Han menar att det föreligger viss diskriminering av misstänkta gärningsmän. I 
fall där den misstänkte hade invandrarbakgrund utreddes anmälningarna längre och lades mer 
sällan ned än i fall där den misstänkta var svensk.83 Sarnecki har även i sin undersökning 
kommit fram till att det föreligger skillnader mellan antalet utdömda fängelsestraff för 
svenskar respektive invandrare i undersökningspopulationen. 91 procent av de utländska 
medborgarna dömdes för grövre sexualbrott84, för samma brott dömdes 85 % av de svenska 
medborgarna med utländsk bakgrund och endast 61 procent av svenskarna. Svenskarna 
                                                

 

81 Ahlberg, Jan, 1996; Invandrares och invandrares barns brottslighet, sid 39 
82 Diesen, Christian m.fl., 2005; Likhet inför lagen, sid 151f 
83 Diesen, Christian m.fl., 2005; Likhet inför lagen, sid 169f 
84 Våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, sexuellt umgänge med barn  
     eller försök till våldtäkt eller sexuellt tvång.  
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dömdes istället i större utsträckning till sluten psykiatrisk vård. Andelen svenskar som 
dömdes till sluten psykiatrisk vård var häpnadsväckande mer än fem gånger större jämfört 
med invandrarna. Andelen 2 av 18 invandrare hade inte fått genomgå en s.k. liten 
sinnesundersökning och 7 av 18 invandrare hade inte fått genomgå en rättspsykiatrisk 
undersökning, detta trots att personundersökare respektive läkare hade rekommenderat detta.85      

5.6 Bristande integration   

Det faktum att invandrare enligt statistiken är överrepresenterade vid brott gäller inte enbart i 
Sverige, bilden ser ungefär likadan ut även i andra länder.86 Således är situationen detsamma 
oberoende av vilka folkgrupper som är invandrarna och det rör sig alltså överhuvudtaget inte 
om svenskar som en grupp och alla andra som en annan grupp. Den förklaring till 
överrepresentationen som istället brukar anföras är bristande integration i det nya samhället. 
De teorier som ligger till grund för detta är Robert Mertons strainteori (strain; frustration) och 
Travis Hirchis teori om sociala band. Strainteorin baseras på att det i samhället finns mål 
rörande exempelvis jobb och pengar. Invandrare eller invandrares barn kan möta större 
svårigheter att uppnå dessa mål varvid frustration uppstår som kan leda till ökad 
brottsbenägenhet.87 Hirchis teori om sociala band går ut på att människor avhålls från att begå 
brott på grund av förbindelsen som de känner med samhället de lever i. Ju starkare banden är 
desto mer sätts på spel vid ett eventuellt brott. Med anledning av segregationen har invandrare 
en mindre förbindelse med det svenska samhället och har mindre att sätta på spel och förlora 
vid ett eventuellt normbrott. Detta kan vara en anledning att invandrare i större utsträckning 
begår brott, i detta fall våldtäkter.88        

                                                

 

85 Diesen, Christian m.fl., 2005;Likhet inför lagen, sid 169-172 
86 Montaigne, Essayer, 1981; Bok 1, sid 320f  
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6. Analys och diskussion  

I följande avsnitt diskuteras och analyseras utifrån frågeställningarna problematiken kring 
invandrares överrepresentation vid våldtäkter.  

6.1 Hur stor är invandrares överrepresentation som gärningsmän i 
våldtäktsstatistiken, enligt brottsförebyggande rådet?  

Invandrares överrepresentation som gärningsmän vid våldtäkter är kraftig. Enligt 
Brottsförebyggande rådets rapport 1996:2 var andelen invandrare i underökningspopulationen 
som hade registrerats för våldtäkt under perioden 1985 - 1989 0,9 promille. Andelen svenskar 
som hade registrerats för samma brott under samma period var 0,2 promille. Enligt 
Brottsförebyggande rådets rapport 2005:17 var andelen  i gruppen invandrare som någon gång 
under perioden 1997 – 2001 hade registrerats för våldtäkt 4,3 promille. I denna rapport hade 
gruppen som i den tidigare rapporten benämnts som svenskar delats in i tre olika grupper. 
Dessa grupper var följande, båda föräldrarna födda i Sverige, en förälder född i Sverige samt 
båda föräldrarna födda utrikes. Andelen i dessa grupper som någon gång under perioden 
hade registrerats för våldtäkt var 0,9 promille i gruppen båda föräldrarna födda i Sverige, 1,3 
promille i gruppen en förälder född i Sverige och slutligen 1,7 promille i gruppen båda 
föräldrarna födda utrikes.   

Enligt rapport 1996:2 var invandrares ostandardiserade överrepresentation vid våldtäkter 
under perioden 1985 – 1989 4,5. Efter eliminering av effekterna kön, ålder och bostadsort 
blev invandrares överrepresentation vid våldtäkter 4,0.  Enligt rapport 2005:17 uppgick 
invandrares överrepresentation vid våldtäkter under perioden 1997 – 2001 till 5,1. Detta värde 
är standardiserat för ålder och utbildning men inte för bostadsort vilket var fallet i föregående 
studie.     

Det är svårt att jämföra dessa två perioder gällande promilleandelen registrerade och 
överrepresentationen. De främsta orsakerna är att andelen våldtäkter och därmed andelen 
registrerade har ökat markant varför det kan vara svårt att avgöra om en grupps faktiska 
deltagande vid våldtäkter har ökat eller om deltagandet endast har ökat i takt med att antalet 
brott av denna typ har ökat. Grupperna i undersökningspopulationerna i de två studierna 
skiljer sig på så sätt att man i den senare studien har delat in gruppen svenskar i tre kategorier. 
Promilleandelen är då framtagen ur vardera av dessa grupper och inte ur hela gruppen 
svenskar som i den tidigare undersökningen. Detta medför svårigheter att mäta hur denna 
grupps participation har utvecklats. Slutligen har standardiseringen av värdena i de två 
studierna sett olika ut. I BRÅ rapport 1996:2 anges överrepresentationen efter eliminering av 
effekterna kön, ålder och bostadsort. I Brå rapport 2005:17 har man istället eliminerat 
effekterna ålder och utbildning. Dessa effekter påverkar värdet i synnerhet på grund av att 
effekten bostadsort inte har eliminerats i den senare studien. Bostadsort är sannolikt en faktor 
som kan påverka det standardiserade värdet i relativt stor utsträckning.   

Det som kan konstateras efter jämförelsen av de två perioderna 1985 – 1989 samt 1997 – 
2001 är att invandrares överrepresentation vid våldtäkter sannolikt inte har förändrats 
markant. Detta grundas på att överrepresentationen vid samtliga brott var 2,1 under den förra 
perioden och 2,5 vid den senare. Denna ökning beror sannolikt inte på att de invandrare som 
under den förra perioden registrerades för brott har registrerats för en högre andel brott under 
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den senare perioden. Ökningen beror istället sannolikt på att en högre andel av de invandrare 
som i BRÅ rapport 1996:2 visade sig vara mer brottsbenägna har invandrat till Sverige.89      

6.2 Vad kan vara orsaken till invandrares överrepresentation i 
våldtäktsstatistiken?  

I min studie har jag kontrollerat olika faktorer som skulle kunna vara orsaker eller 
förklaringar till invandrares överrepresentation som gärningsmän i våldtäktsstatistiken. De 
faktorer som kontrollerades var kön, ålder, regional fördelning, socioekonomisk status, 
diskriminering och bristande integration. Faktorn kön kunde inte förklara invandrares 
överrepresentation i våldtäktsstatistiken då gruppen svenskar i undersökningspopulationen 
bestod av en högre andel män än gruppen invandrare.  Invandrares överrepresentation som 
gärningsmän vid våldtäkter kunde inte heller förklaras utifrån faktorn ålder då gruppen 
svenskar bestod av en högre andel personer i brottsaktiv ålder. Överrepresentationen kan inte 
heller förklaras utifrån faktorn socioekonomisk status då överrepresentationen enligt 
statistiken är ett faktum i samtliga yrkesgrupper och kvarstår trots standardisering.  

Faktorn diskriminering omfattar risken att anmälas, upptäckas och slutligen registreras. 
Huruvida diskriminering på detta vis sker är svårt att mäta och avgöra. Jag har dock kunnat 
konstatera att anmälningsbenägenheten kan tänkas vara större i fall där gärningsmannen är 
invandrare vilket leder till att invandrare även kan löpa större risk att upptäckas och 
registreras.  Denna faktor skulle således kunna förklara en mindre del av invandrares 
överrepresentation i våldtäktsstatistiken men är dock ingen fullständig förklaring.  Gällande 
faktorn regional fördelning missgynnas invandrarna kraftigt då 54,5 procent ur gruppen 
invandrare i undersökningspopulationen bodde i storstadsregionerna jämfört med 31,2 procent 
ur gruppen svenskar. Regional fördelning skulle således kunna vara en orsak till invandrarnas 
överrepresentation som gärningsmän i våldtäktsstatistiken. Faktorn bristande integration likt 
regional fördelning och diskriminering, skulle kunna vara en orsak till överrepresentationen.   

6.3 Hur ser lagstiftaren på utvecklingen rörande våldtäktsbrottet  

Lagreformen i april 2005 ledde till en stor del förbättringar i sexualbrottslagstiftningen. 
Förändringarna gällde i första hand föråldrade formuleringar som inte ansågs höra hemma i 
dagens rättssamhälle och som hade lett till mildare domar i praxis. De ändringar som 
genomfördes var följande.  Begreppet sexuellt umgänge ersattes genomgående av begreppet 
sexuell handling som ska omfatta samma handlingar som sexuellt umgänge men vara vidare 
än det sistnämnda. Förslag på att kravet på tvång skulle tas bort och ett bristande samtycke 
från offret skulle vara tillräckligt för ansvar för våldtäkt lades fram. Resultatet blev dock att 
kravet på tvång fortsätter att gälla. Begreppet vanmakt ersattes med formuleringen 
medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller 
psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst 
tillstånd.   

Brottsrubriceringen grov våldtäkt har i den nya sexualbrottslagstiftningen utvidgats genom att 
kravet på livsfarligt våld har satts ned och ersatts med formuleringen om våldet eller hotet 
varit av särskilt allvarlig art. Rubriceringen grov våldtäkt har även utvidgats till att omfatta 
fall då fler än en gärningsman har förgripit sig på offret eller deltagit i våldtäkten på något 
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annat sätt. Lagstiftaren har även valt att ta bort uttrycket rörande om brottet är av mindre 
allvarlig art, i Brottsbalken 6:2. Bestämmelsen har blivit vag och otydlig och kan skapa 
svårigheter för rättstillämparen att avgöra i vilken mån ett brott är allvarligt eller mindre 
allvarligt. Bestämmelsen om grov våldtäkt har efter reformen även kommit att omfatta fall då 
fler än en gärningsman har förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i våldtäkten, enligt 
vanligt språkbruk kallat ”gruppvåldtäkt”.   

6.4 Hur ser lagstiftaren på invandrares överrepresentation som 
gärningsmän vid våldtäkter?  

Detta avsnitt torde utgöra en större del av min studie då frågan är högst relevant. På grund av 
brist på underlag finns dock inte mycket att ta upp. Utifrån informationen som här har 
tillämpats kan ingenting förutom att frågan inte berörs konstateras. I förarbetena till den nya 
och den äldre sexualbrottslagstiftningen behandlas inte problematiken. Enligt min mening kan 
det finnas två orsaker till detta, frågan anses inte utgöra ett problem tillräcklig relevant för att 
diskuteras eller frågan är tabu.  

Huruvida invandrares överrepresentation vid våldtäkter är ett problem kan diskuteras. 
Männens överrepresentation vid våldtäkt jämfört med kvinnor är betydligt större än 
överrepresentationen som invandrarna står för i förhållande till svenskar.90 Enligt Martens, 
Holmberg (2005) kan denna överrepresentation anses ha större relevans. Detta är en intressant 
aspekt enligt vilken kan konstateras att en grupp, männen, är överrepresenterade jämfört med 
kvinnorna, i gruppen män finns en till grupp, invandrade män som i sin tur är 
överrepresenterade jämfört med den första gruppen, män. Detta förringar dock inte problemet 
utan leder enbart till slutsatsen att mäns överrepresentation är en problematik och invandrares 
överrepresentation en annan.   

Brottsförebyggande rådet har som tidigare nämnts givit ut två rapporter som behandlar 
invandrares överrepresentation vid brott med tio års mellanrum. Dessa rapporter berör frågan 
gällande våldtäkter, där tas dock endast statistiken upp och således framgår inte någon större 
information rörande just våldtäktsbrottet. Statistiken i rapporterna tenderar att peka ut vilka 
grupperna av gärningsmän är i kategorier som exempelvis kön, ålder, socioekonomisk status 
snarare än att utreda orsaker som kan leda till eventuella förebyggande åtgärder.   
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7. Egna synpunkter  

7.1 Egna synpunkter på orsakerna och förklaringarna till invandrares 
överrepresentation i våldtäktsstatistiken  

Efter genomförandet av denna studie har jag inte funnit några avgörande orsaker till 
invandrares överrepresentation som gärningsmän i våldtäktsstatistiken. Inte heller har det 
funnits möjlighet att identifiera några förklaringar som skulle kunna vara avgörande för 
problemet i fråga. Jag har dock kunnat konstatera några faktorer som kan vara förklaringar 
eller orsaker till mindre delar av invandrares överrepresentation i våldtäktsstatistiken. Dessa 
faktorer förklarar enligt min åsikt inte fullständigt överrepresentationen. Snarare kan de 
betraktas som element vilka tillsammans med andra faktorer förklarar eller orsakar problemet.  
De faktorer som jag anser delvis skulle kunna orsaka invandrares överrepresentation i 
våldtäktsstatistiken är regional fördelning, bristande integration och kanske även 
diskriminering och socioekonomisk status.   

Regional fördelning skulle kunna bidra till överrepresentationen då invandrare i större 
utsträckning än svenskar är belägna till storstadsregionerna. Människor som bor i storstäderna 
är som tidigare nämnts mer brottsbenägna än andra. Detta tillsammans med det faktum att en 
större andel invandrare än svenskar bor i förorter i storstäderna kan vara en omständighet som 
orsakar en högre brottsbenägenhet. Hur mycket denna faktor påverkar brottsligheten är svårt 
att avgöra. Det är troligt att människor i förorten, oavsett om dessa är svenskar eller 
invandrare kan känna sig utsatta och utanför och att detta bidrar till att de blir mer 
brottsbenägna. Det är även troligt att unga killar i förorterna känner en frustration mot 
samhället och andra som är delaktiga i samhället på ett sätt som de själva inte är. Detta i sig 
kan kanske skapa en kultur bland ungdomarna som mer eller mindre tillåter våldtäkter på 
svenska tjejer. Regional fördelning är den faktor som man i allt större utsträckning tror 
orsakar brottsaktivitet bland invandrare. Redan år 2000 kunde man i aftonbladet läsa 
”Aftonbladet har undersökt verkligheten bakom siffrorna och funnit en förortskultur som 
fostrar brottslingar…”91   Är det verkligen så att orsaken till att invandrare är 
överrepresenterade i våldtäktsstatistiken är den regionala fördelningen?   

Jag tror att en mycket liten del av överrepresentationen kan bero på det faktum att en större 
andel invandrare än svenskar är belägna i storstadsregionerna och närmare bestämt förorterna. 
Det intressanta är dock varför det förhåller sig på det sättet att det just är de invandrartäta 
förorterna som kan förklara eller ge upphov till överrepresentationen vid våldtäkter. Att 
invandrare är överrepresenterade vid brott som ger ekonomisk vinnig skulle möjligtvis kunna 
förklaras utifrån att arbetslösheten är hög i förorterna. Våldtäktsbrottet är dock ett brott av en 
helt annan typ och begås inte på grund av en önskan att ha mer pengar. Kontexten är således, 
varför är det just förorterna som ”fostrar” våldtäktsmän, varför gör inte andra stadsdelar detta 
också? Det som främst talar emot att regional fördelning är en orsak till överrepresentationen 
är det faktum att överrepresentationen kvarstod efter standardisering, det vill säga efter 
eliminering av effekterna kön, ålder och bostadsort.   

Integration är en faktor som ligger våldigt nära den tidigare nämnda, regional fördelning. 
Bristande integration kan ge upphov till utanförskap och frustration och kanske leda till ökad 

                                                

 

91 http://www.aftonbladet.se/nyheter/0003/13/dokument.html (2006-02-02) 
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brottsbenägenhet. Personer som har starka band till samhället som de lever i kan tänkas ha 
svårare att begå brott då dessa människor har mer att äventyra eller sätta på spel vid eventuell 
upptäckt. Denna förklaring stärks av internationella studier som visar att invandrares 
överrepresentation i brott är större än den inhemska befolkningens även i andra länder. 
Således är detta inget ”svenskt” fenomen och man kan därför inte tala om att svenskar har en 
lägre brottsbenägenhet jämfört med alla andra som i detta fall är den andra homogena 
gruppen, invandrarna. Det är sannolikt att denna förklaringsmodell kan ha förankring i 
verkligheten. Konsekvenserna av ett brott uppfattas av många inte nödvändigtvis enbart som 
de rättsliga påföljderna. Förutom de rättsliga påföljderna kan konsekvenserna även vara t.ex. 
isolering från närstående och bekanta och framför allt uppsägning från jobbet. Personer som 
inte betraktar det nya samhället som sitt hem och varken har så många bekanta eller jobb kan 
ha mindre att förlora än andra vid ett eventuellt normbrott. Detta skulle i sin tur kunna leda till 
högre grad av brottsbenägenhet.  

Jag skulle dock här återigen vilja återkomma till det som nämndes tidigare, nämligen det 
faktum att överrepresentationen skiljer sig så mycket mellan invandrare från olika länder. 
Exempelvis står invandrare från Tjeckoslovakien för en participation på 0,3 promille medan 
Algeriet, Lybien, Marocko och Tunisien har participationen 4,6 promille. Innebär detta då att 
invandrare från Tjeckoslovakien har en högre integrationsfaktor än invandrare från Algeriet, 
Lybien, Marocko och Tunisien? Jag har väldigt svårt att tro att så skulle vara fallet. Jag är 
medveten om att det ibland föreligger skillnader mellan invandrare från olika länder avseende 
varför man har invandrat till Sverige. Orsakerna kan vara exempelvis om man har invandrat 
frivilligt för att man har fått jobb i Sverige, ofrivilligt på grund av konflikter eller förföljelse i  
hemlandet eller slutligen enbart med syftet att begå brott i Sverige. Dessa orsaker kan vara 
relaterade till brottsbenägenheten på så sätt att om en person har invandrat i Sverige för att 
denne har fått anställning här borde motivationen att begå brott vara mindre. Utvandrar en 
person däremot ofrivilligt till Sverige från ett krigsdrabbat land och dessutom har gått igenom 
mycket och upplever situationen här som svår kan frustrationen bli stor och 
brottsbenägenheten öka. Detta skulle kanske kunna förklara en liten del av invandrares 
överrepresentation vid våldtäkter men frågan varför invandrare från olika länder skiljer sig 
mycket åt i statistiken kvarstår dock. Invandrarna från forna Jugoslavien hade under perioden 
1985 – 1989 en participation på 1,1 promille, Algeriet, Lybien, Marocko och Tunisien hade 
som tidigare nämnts participationen 4,6 promille. Jugoslavien var även det ett krigsdrabbat 
land varför många människor sökte sig hit. Det är därför svårt att förstå den stora skillnaden i 
participation som i studien förelåg mellan Jugoslavien och Algeriet, Lybien, Marocko samt 
Tunisien.    

Socioekonomiska orsaker skulle kunna tänkas förklara en del av överrepresentationen. Då 
åsyftas dock inte den socioekonomiska statusen i Sverige enbart utan i sådana fall den 
socioekonomiska statusen i Sverige i relation till denna i hemlandet. Den socioekonomiska 
statusen i Sverige kan enligt min mening inte förklara överrepresentationen på grund av 
följande två anledningar. Överrepresentationen kvarstod efter eliminering av effekten 
socioekonomisk status i studien av perioden 1985 – 1989. Det som också är anmärkningsvärt 
dock är att invandrares överrepresentation i kriminalstatistiken är störst i gruppen 
förvärvsarbetande. Således är överrepresentationen inte störst i gruppen ej förvärvsarbetande 
vilket borde vara fallet om socioekonomisk status i denna bemärkelse ska anges som orsak till 
överrepresentationen.   

Jag tror dock att socioekonomisk status skulle kunna vara en orsak till ökad brottsbenägenhet 
i de fall då den socioekonomiska statusen i hemlandet har varit betydligt högre än densamma i 
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Sverige. Det faktum att man kommer hit som flykting och förlorar alla sina ägodelar och får 
börja om från början och dessutom kanske får ett arbete som är betydligt sämre än det som 
man hade i hemlandet skulle kunna ge upphov till frustrationer riktade mot det nya samhället 
och hopplöshet. Detta skulle kanske kunna leda till ökad brottsbenägenhet. Det skulle även 
delvis kunna förklara varför invandrares största överrepresentation i kriminalstatistiken 
återfinns i gruppen förvärvsarbetande. De invandrare i gruppen förvärvsarbetande har ändå en 
relativt hög socioekonomisk status men den kan upplevas som låg i beaktande av den som 
personerna i fråga hade i hemlandet.   

Diskriminering kan sannolikt till viss del anföras som förklaring till invandrares 
överrepresentation i våldtäktsstatistiken. Som tidigare nämnts finns det väldigt lite underlag 
för en diskussion om diskriminering som orsak till överrepresentationen. En av faktorerna 
som för vilken föreligger störst svårighet att undersöka är om risken att anmälas skulle vara 
större för invandrare än svenskar. Enligt Ahlberg är det sannolikt att diskriminering till 
invandrares nackdel skulle kunna föreligga gällande anmälningsbenägenheten. I samhället 
finns fördomar om invandrare och våldtäkter, dessutom finns det material som visar att 
invandrare faktiskt är överrepresenterade som gärningsmän i våldtäkter. Detta är något som 
självfallet även offren känner till varför deras anmälningsbenägenhet vid våldtäkter kan 
tänkas vara större då gärningsmannen är invandrare.   

Att invandrare skulle löpa större risk att upptäckas är liksom anmälningsbenägenheten mycket 
svårt att mäta. Det som talar för att invandrare löper större risk att uppräckas är att de 
utländska gärningsmännen skulle ha ett utseende som inte är typiskt i Sverige och på sätt 
lättare kunna upptäckas och identifieras i enlighet med ett signalement. Till detta kan också 
anföras att polisen mer aktivt skulle leta efter gärningsmän i en viss grupp ur befolkningen om 
tidigare gärningsmän vid samma typ av brott har härstammat ur samma grupp. Detta kan 
kanske vara applicerbart på andra typer av brott, exempelvis knarksmuggling där polisen kan 
leta efter smugglare i vissa grupper som tenderar att begå denna typ av brott i större 
utsträckning än andra. Vid våldtäktsbrott är detta dock osannolikt då det för att upptäcka en 
gärningsman krävs en anmälan, beskrivning av gärningsmannen och bevis. Först då kan 
polisen hitta och misstänka en eventuell gärningsman. Det skulle vara absurt om polisen gick 
ut och letade efter våldtäktsmän bland en viss grupp, exempelvis invandrare enbart på 
grunden att invandrare är överrepresenterade i våldtäktsstatistiken.  

Att risken att registreras skulle vara större för invandrare än svenskar är liksom de övriga 
faktorerna svårt att avgöra då få undersökningar finns att tillgå. Det som kan konstateras är 
dock att om risken att anmälas och därefter upptäckas är större för invandrare kan det 
sannolikt vara så att risken att registreras också är större. Att registreras för brott innebär att 
personen i fråga måste vara skäligen misstänkt för brottet. Utan anmälan och upptäckt kan 
skälig misstanke inte föreligga varför risken att registreras ökar om anmälnings- och 
upptäcktsbenägenheten är större. En viktig aspekt i denna problematik är som jag nämnde 
tidigare att participationen vid våldtäkter skiljer sig väldigt mycket mellan invandrare från 
olika länder. Exempelvis hade under perioden 1985 – 1989 0,6 promille registrerats på 
gärningsmän med ursprung från Grekland medan andelen registrerade brott på gärningsmän 
från Irak var 4,0 promille. Skillnaden mellan dessa två är således kraftig. Om fallet vore 
sådant att diskriminering i hög grad skedde skulle alltså invandrade irakier diskrimineras i 
betydligt större utsträckning än invandrade greker. Alltså ett mycket märkligt och osannolikt 
fenomen som leder oss till slutsatsen att selektion sannolikt inte förekommer i så stor 
utsträckning så att denna skulle kunna förklara överrepresentationen.  Efter denna 
framställning av olika sätt som diskriminering eller selektion kan ske kan inga självklara 
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slutsatser dras. Däremot kan sägas att det föreligger en möjlighet att selektion sker. Detta 
skulle dock kunna vara en eventuell bidragande faktor till överrepresentationen, dock ingen 
orsak eller förklaring.  

7.2 Egna synpunkter på de ändringar i sexualbrottslagstiftningen som 
genomfördes år 2005 
   
Samtliga ändringar som i april 2005 genomfördes i sexualbrottslagstiftningen är enligt min 
mening positiva. Begreppet sexuellt umgänge ersattes genomgående i lagstiftningen av 
begreppet sexuell handling vilket är väldigt positiv då begreppet var föråldrat, snävt och lade 
fokus uteslutande på den sexuella handlingen. Lagen och rättstillämparen borde i större 
utsträckning fokusera på kränkningen istället för den sexuella handlingen enbart. Det är också 
denna effekt som lagstiftaren har försökt att åstadkomma med ändringen av begreppet. Idag 
finns ett stort antal fall där gärningsmannen inte har genomfört ett påtvingat samlag med 
offret utan utfört andra liknande handlingar som kan vara mer kränkande och skadliga för 
offret. Min förhoppning är att åtminstone en del av dessa fall ändå rubriceras som våldtäkt vid 
tillämpningen av det nya begreppet och att det nya begreppets införande faktiskt kommer att 
märkas i praxis.   

Kravet på tvång har bevarats även i den nya lagstiftningen trots att det enligt min åsikt har 
medfört. Att bevisa att tvång har skett kan ibland vara mycket svårt. Hur ser bevisningen ut i 
de fall där offret har hotats med vapen men inte misshandlats fysiskt? Hur bevisas ett tvång 
som har skett genom hot om skada för offer eller hennes närmaste? Många fall av denna typ 
leder inte till domar just på grunden att bevisningen är otillräcklig eller saknas. Kontexten 
borde vara att offret ska låta sig misshandlas för att senare kunna uppvisa så mycket skador 
som möjligt.  

En reform av bestämmelserna rörande grov eller mindre allvarlig våldtäkt är mycket positiv. 
En våldtäkt är en våldtäkt och kan enligt min mening inte rubriceras som mindre allvarlig. Det 
faktum att våldtäkter rubriceras som mindre allvarliga och därmed leder till mildare straff ger 
intrycket att våldtäkt inte skulle vara så allvarligt då det i själva verket är ett brott av ytterst 
allvarlig art. Detsamma kan självfallet sägas i det fall då gärningsmän frias då bevis saknas 
trots att en del bevis finns. Principen om att hellre fria än fälla får inte frångås men hur 
mycket bevis ska behövas för en fällande dom? För att förebygga brott av sexuell art krävs en 
nolltolerans hos samtliga samhällsmedlemmar. Denna nolltolerans kan inte uppnås om 
rättssystemet i alltför stor utsträckning friar eller utdömer milda straff. Detta, anser jag, ger en 
skev bild av brottet till unga människor. Samhället92 och framför allt rättssystemet måste visa 
att detta är ett allvarligt och oacceptabelt brott.   

Även det faktum att kravet på livsfarligt våld för ansvar för våldtäkt har satts ned är mycket 
positivt. Det är inte sannolikt att en gärningsman måste ta till livsfarligt våld. I många fall är 
det tillräckligt med ytterst lite för att offret ska ge upp, i flera fall används inte heller någon 
sorts vapen. Det är svårt att avgöra vad som i fortsättningen kommer att krävas för att kriteriet 
”om våldet har varit av särskilt allvarlig art” ska uppfyllas. Formuleringen har stor vidd och 
ger stort utrymme för tolkning för rättstillämparen. Det är möjligt att formuleringen tolkas på 
samma sätt som det tidigare begreppet livsfarligt våld och därmed att ingen större förändring 
sker. Förhoppningen är dock att den nya formuleringen skall bidra till en striktare syn på 
våldet vid våldtäkterna. 

                                                

 

92 Med samhället avses här alla offentliga myndigheter och aktörer. 
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Bestämmelsen om grov våldtäkt har utvidgats bland annat till att omfatta även våldtäkter där 
fler än en gärningsman har deltagit i övergreppet eller på något annat sätt medverkat vid 
våldtäkten. Om kränkningen vid ett övergrepp av detta slag skulle vara mer omfattande för 
offret än vid en våldtäkt där gärningsmannen är ensam är svårt att avgöra utan underlag från 
offer. Det är dock mycket möjligt att så är fallet. Det faktum att fler gärningsmän är 
inblandade medför att fler övergrepp har ägt rum vid samma tidpunkt eller åtminstone att flera 
har tittat på när övergreppet skedde. Enbart detta leder till att övergreppet och därmed 
kränkningen är större. Som uttalat i förarbetena till den nya sexualbrottslagstiftningen skall i 
fortsättningen fokus läggas på kränkningen mer än den sexuella handlingen. 93 En våldtäkt 
med fler än en gärningsman utgör enligt min mening kulmen av kränkning varför detta 
självfallet skall rubriceras som grov våldtäkt.        

                                                

 

93 SOU 2001:14, sid 14 
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8. Trovärdighetsdiskussion  

Med avsikt att öka uppsatsens trovärdighet har ett större antal källor använts, exempel på 
källor är lagtext, statistiska rapporter och litteratur. Det bör inte finnas anledning att 
ifrågasätta trovärdigheten för källor såsom lagtext. I syfte att uppnå stor tillförlitlighet har  
litteratur författad av tyngre auktoriteter tillämpats i största möjliga utsträckning. Jag är 
medveten om att litteraturen i vissa fall kan vara subjektiv varför flera källor rörande samma 
fråga har kontrollerats för ett objektivt resultat. I de fall då alla dessa inte har tagits med har 
orsaken varit att de har samma argument och resultat och det har inte funnits skäl för 
upprepning. Studien bygger på statistik från Brottsförebyggande rådet som jag inte finner skäl 
att ifrågasätta gällande tillförlitligheten. Ett antal andra källor med statistiska uppgifter fanns 
att tillgå men då dessas äkthet på goda grunder kunde ifrågasättas beaktas de inte i studien.   
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