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Sverige har störst andel anmälda våldtäkter i Europa och ligger till och med på en föga hedrande 
andraplats i hela världen. Sverige har dessutom en av de lägsta uppklarningsprocenten.1 Mellan 
1975 och 2008 har antalet anmälda våldtäkter ökat med nästan 700 procent2. Även antalet anmälda 
gruppvåldtäkter ökar kraftigt och har fyrdubblats under det senaste decenniet3.

Förra året anmälde flera tusen kvinnor i Sverige att de utsatts för våldtäkt. Då ska det påminnas om 
att mörkertalet bedöms vara mycket stort och att utvecklingen även inom andra kategorier av 
sexualbrott ser nästan lika illa ut. Samtidigt ökar också det icke-sexuella våldet mot kvinnor. 4

Brottsförebyggande rådet har konstaterat att det vid sidan av ökad anmälningsbenägenhet också 
finns en reell ökning av antalet våldtäkter.5

Mot bakgrund av den här utvecklingen är det kanske inte så konstigt att mer än var fjärde svensk 
kvinna, enligt den senaste nationella trygghetsundersökningen, uppger att de känner sig otrygga i 
sin vardag och att var tionde kvinna inte vågar gå ut ensam efter mörkrets inbrott. Våldet mot 
kvinnor drabbar alltså inte bara offren och deras familjer. Rädslan och otryggheten som våldtäkterna 
skapar försämrar även livskvaliteten och rörelsefriheten för en stor andel av landets kvinnor.
Sverigedemokraterna har av den anledningen utsett kampen mot våldtäkterna till det här valets 
viktigaste jämställdhetsfråga och den här rapporten är utgångspunkten för en landsomfattande 
kampanj mot den nya våldtäktsvågen.

Invandrares överrepresentation
I Brottsförebyggande rådets (BRÅ) rapporter kring invandrares brottslighet från 1996 respektive 
2005, framgår det att invandrare är överrepresenterade inom all brottslig verksamhet men att just 
våldtäkt är en brottskategori där överrepresentationen är som störst. Jämfört med svenska män är 
det hela fem gånger vanligare att invandrade män anmäls för våldtäkt.6 Enligt uppgifter från BRÅ 
till tidningen Aftonbladet7 var cirka 50 procent av de dömda våldtäktsmännen vid denna tidpunkt av 
utländsk härkomst, det vill säga både första och andra generationens invandrare.

BRÅ har också visat att överrepresentationen varierar kraftigt mellan olika invandrargrupper och att 
socioekonomiska variabler såsom skillnader beträffande kön, ålder, inkomst och bostadsort inte kan 
förklara överrepresentationen.8 Selektering och diskriminering inom rättsväsendet har också 
framhållits i debatten, men avfärdas som helhetsförklaring av BRÅ9 och kan heller inte förklara 
varför överrepresentationen varierar så kraftigt mellan olika utomeuropeiska invandrargrupper och 
mellan första och andra generationens invandrare.
 
Då kritiker har avfärdat resultaten från BRÅ:s rapporter med argumenten att de inte säger någonting 
om den nuvarande verkligheten eftersom de dels har ett antal år på nacken, dels bara utgår från 
anmälda och inte dömda gärningsmän, valde Sverigedemokraterna att begära ut samtliga 
tingsrättsdomar där stämningsansökningar inkommit och dom avkunnats under 2009, där offren var 
vuxna och där domslutet var våldtäkt10. Resultatet från vår sammanställning bekräftar mönstret både 

1 Different systems – similar outcomes. Tracking Attrition in Reported Rape Cases in Eleven European Countries, 
Aftonbladet 2010-08-06
2 Kriminalstatistik för 2008, Rapport 2009:17 (BRÅ)
3 Våldtäkt mot personer 15 år eller äldre, utvecklingen under åren 1995-2006 (BRÅ)
4 Anmälda brott – slutlig statistik för 2009 (BRÅ)
5 BRÅ 2005:7
6 BRÅ 2005:17
7 Aftonbladet 2005-11-08  
8 BRÅ 1996:2
9 BRÅ 2005:17
10 Totalt rör det sig om 114 tingsrättsdomar med domslut våldtäkt eller grov våldtäkt



Andel våldtäktsmän

från BRÅ:s rapporter och från liknande studier som gjorts i bland annat Norge och Frankrike. 

I Norge har undersökningar pekat på att samtliga överfallsvåldtäkter i huvudstaden Oslo begåtts av 
utomeuropeiska invandrare, men att överrepresentationen varierar kraftigt mellan olika 
invandrargrupper och att invandrare från Afrika och Mellanöstern står för den största 
överrepresentationen. En studie kring det ökande antalet gruppvåldtäkter i Frankrike utförd av Dr. 
Patrice Huerre, psykiatriker vid appellationsdomstolen i Paris, visade att 52 procent av förövarna 
kom från Maghreb-länderna/Nordafrika och 20 procent från Afrika söder om Sahara.
 
Gruppen utrikes födda utgjorde förra året 14 procent av Sveriges befolkning. De granskade 
våldtäktsdomarna från 2009 visar på en överrepresentation genom att så stor andel som 48 procent 
av våldtäktsmännen är födda utomlands. (Detta innebär en ökning jämfört uppgifterna från 200511, 
vilket skulle kunna peka på att fenomenet är tilltagande.) Inom kategorin grov våldtäkt var siffran så 
hög som 64 procent. Det har i den här studien inte varit möjligt att utreda situationen beträffande 
andra generationens invandrare, men baserat på proportionerna i BRÅ:s rapporter samt en studie av 
våldtäktsmännens efternamn görs bedömningen att cirka två tredjedelar av samtliga våldtäkter i 
Sverige begås av första och andra generationens invandrare.

Som många andra studier visat skiljer sig också överrepresentationen kraftigt åt mellan olika 
invandrargrupper. Första generationens utomeuropeiska invandrare utgör endast 6,81 procent av 
befolkningen12 men utgör hela 39,47 procent av de dömda våldtäktsmännen, vilket ger en 
överrepresentation på 5,80 ggr. Tittar man sedan på specifika länder blir skillnaden ännu mer 
markant. Första generationen invandrare från Irak utgör 1,26 procent av befolkningen13 men utgör 
10,53 procent av de dömda våldtäktsmännen, vilket ger en överrepresentation på mycket 
anmärkningsvärda 8,36 ggr.

11 Aftonbladet 2005-11-08  
12 Tabeller över Sveriges befolkning 2009 (SCB)
13 Ibid
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(Som jämförelse kan nämnas att det från våra nordiska grannländer finns totalt två dömda 
våldtäktsmän, födda i Finland respektive Norge. Ingen våldtäktsman är född i Sydostasien.)

Möjliga orsaker till överrepresentationen
Sverigedemokraterna har under många år lyft fram ökningen av våldtäkterna som ett bland många 
exempel på det mångkulturella samhällets baksidor. I ett allt mer konfliktbetonat mångkulturellt 
samhälle riskerar kvinnor att reduceras till symboler för ett visst folk eller en viss kultur. Precis som 
i fallet med många väpnade konflikter i världen kan våldtäkterna då bli ett sätt för vissa män att 
förnedra och visa förakt för, inte bara den drabbade kvinnan, utan också för hela den kultur eller 
folkgrupp som hon tillhör. Ett exempel på denna mentalitet är den serie av gängvåldtäkter utförda 
av libanesiska invandrare som år 2000 drabbade Sydney i Australien. Ett tiotal australiensiska 
flickor våldtogs inom loppet av några veckor. Brotten rubricerades som etniskt motiverade hatbrott, 
då förövarna under själva våldtäkterna förklarade för offren att de hade valts ut därför att de var 
”australiensiska svin” och att australiensiska kvinnor ”förtjänade att bli våldtagna”.

Att dylika tankegångar florerar bland vissa invandrargrupper även i Sverige visades bland annat år 
2006 i en studie vid Lunds universitet kring kriminella invandrarungdomars drivkrafter för att begå 
förnedrande personrån. I djuplodande intervjuer berättade rånarna att huvudmotivet bakom rånen 
inte var materiell vinning. Istället såg man rånen i kombination med systematiska förödmjukelser av 
offren som ett led i ett pågående ”krig mot svenskarna”. Mot bland annat denna bakgrund kan det 
inte uteslutas att liknade psykologiska mekanismer kan vara en del av förklaringen till invandrarnas 
överrepresentation även inom våldtäktsstatistiken. Den särskilt höga överrepresentationen inom 
kategorin grov våldtäkt rimmar åtminstone ganska väl med ovanstående tes.

Fler exempel finns på rasistiska föreställningar riktade mot kvinnor från majoritetsbefolkningen. 
För några år sedan visade till exempel den danska kulturpsykologen Kirsten Damgaard, i en studie 



baserad på djupintervjuer med unga danska muslimer, att många av dessa såg ner på danska kvinnor 
och refererade till dem i termer av "gatuluder" som man kan roa sig med bäst man vill samtidigt 
som man betraktade muslimska kvinnor med slöja som "rena". En liknande syn på skandinaviska 
flickor framkom i en intervju som Dagens Nyheter14 gjorde med en grupp unga män med arabisk 
bakgrund efter den uppmärksammade gruppvåldtäkten i Rissne. Där kunde man bland annat läsa: 
"Det är inte lika fel att våldta en svensk tjej som att våldta en arabisk tjej, säger Hamid.". Parallellt 
kunde man i tidningen Time15 läsa att i den epidemi av våldtäkter och sexuella trakasserier som på 
senare år drabbat de invandrartäta franska förorterna har man kunnat se att de kvinnor som bär 
västerländska kläder och försökt anamma en västerländsk livsstil också är de som drabbats värst.

Den mest sannolika förklaringen till överrepresentationen är nog ändå att synen på våldtäkt och 
kvinnors rättigheter varierar mycket kraftigt mellan olika kulturer. Det framstår som osannolikt att 
det skulle vara en ren slump att de länder där förtrycket mot kvinnor är som störst, där vissa former 
av våldtäkt är lagligt och där ansvaret för våldtäkten ofta läggs på kvinnan, också är de 
nationaliteter som är kraftigast överrepresenterade bland våldtäktsmännen i Sverige.

Pernilla Ouis, Fil dr i humanekologi och lektor på Malmö högskola, med bland annat heder och 
sexualitet bland muslimer som forskningsområde, har bland annat skrivit följande i en 
uppmärksammad rapport om kvinnors utsatthet i muslimska länder:

“The issue of women’s honour is in the domain of culture, religion and law in Arab and Islamic  
communities, which fosters the culture of violence and subjugation against women."

Aje Carlbom, fil dr. i socialantropologi, har givit stöd för den vetenskapliga bärigheten i Ouis 
rapport, och konstaterade bland annat i Sydsvenska Dagbladet16 att: 

"Emotionellt och sexuellt våld mot flickor och kvinnor är, som Ouis visar, institutionaliserat i  
Mellanöstern och norra Afrika."

I Encyclopedia of Women & Islamic Cultures: Family, law, and politics17 konstaterar man att inga 
muslimska stater i Nordafrika och Mellanöstern erkänner våldtäkt inom äktenskapet som ett brott, 
vilket framstående muslimska företrädare försvarat genom direkta hänvisningar till påbud från 
profeten Muhammed och islams heliga skrifter.

I vissa delar av Pakistan kan kvinnor som anses ha kränkt en familjs heder, enligt Jirgasystemet, 
dömas till att bli våldtagna. Och i många utomeuropeiska länder kan en våldtäktsman undkomma 
straff om han efteråt erbjuder sig att gifta sig med offret18.

I Sydafrika är det mer sannolikt att en kvinna blir våldtagen än att hon får lära sig att läsa och var 
fjärde kvinna tros ha blivit våldtagen minst en gång före sin 16-årsdag. I en enkätundersökning från 
2009 uppgav 25 procent av de sydafrikanska männen att de någon gång våldtagit en kvinna. Dr 
Rachel Jewkes vid  South African Medical Research Council har förklarat den skräckinjagande 
statistiken med att män inom den sydafrikanska kulturen anses ha rätt till kvinnors kroppar. Det 
finns dessutom en utbredd föreställning om att man kan bli botad från HIV genom att ha sex med en 
oskuld19. 

Mycket lite talar för att dessa typer av kulturellt betingad acceptans för våldtäkt automatiskt skulle 
14 DN 2000-02-11
15 Time 2002-11-24
16 SSD 2008-02-24
17 Sid 369
18 Is multiculturalism bad for women?, Princeton university press 1999
19 BBC 2002-04-09, 2009-06-18



försvinna så fort en person från något av dessa länder flyttar till ett västerländskt land.

År 2001 visade statistik från den norska polismyndigheten att män från muslimska länder var 
kraftigt överrepresenterade som förövare vid våldtäkt och att merparten av offren var etniska 
norskor. Uppgiften kommenterades av Unni Wikan, professor i socialantropologi vid Oslo 
universitet, som själv varit bosatt i muslimska länder under många år. Wikan sade sig inte vara 
överraskad av resultaten. Hennes råd till norska kvinnor var att acceptera att de nu levde i ett 
mångkulturellt samhälle genom att börja klä sig mer konservativt när de lämnade hemmet. Wikan 
menade att man i de flesta muslimska länder ser det som att det är kvinnan som bär ansvaret vid en 
våldtäkt och att det är rimligt att muslimska invandrare bär med sig dessa värderingar när de flyttar 
till Norge.20

Den 14 maj 2008  intervjuade norska radio P4 en grupp invandrarmän från Somalia och Senegal 
kring de icke-västliga invandrarnas kraftiga överrepresentation i våldtäktsstatistiken i Oslo. De 
uttalade sig då på följande sätt:

”Men hør nå, norske jenter klager over at utenlandske gutter gjør ditt og datt, men grunnen til at  
det skjer mange voldtekter er at norske jenter går nesten helt nakne! Det er som å si « kom her og  
knull meg”

Flera framträdande muslimska företrädare i Västvärlden såsom Mufti Shahid Mehdi i Danmark, 
Sheikh Taj al-Din al-Hilali i Australien, Imam Sheik Fawaz Jneid i Nederländerna och Sheikh Yusuf 
al-Qaradawi i Storbritannien har också på senare år, i olika ordalag, givit uttryck för ståndpunkten 
att obeslöjade kvinnor "ber om att bli våldtagna".21 

I ett svensk parallellfall sade den svensk-muslimske tonårsidolen och rapparen Ayo till Aftonbladet22 

att kvinnor borde bära slöja eftersom ”Det stoppar suget efter våldtäkt”.

I sammanhanget är det viktigt att påpeka att det bara är en mindre andel av Sveriges invandrare som 
någonsin gör sig skyldiga till våldtäkt och att Sverigedemokraterna alldeles oavsett 
gärningsmännens ursprung fördömer och bekämpar våldtäkterna med samma intensitet. Detta 
förändrar dock inte det faktum att det finns kulturella faktorer bakom våldtäkterna och att 
överrepresentationen måste belysas och diskuteras om den nya våldtäktsvågen ska kunna förstås 
och effektivt bekämpas.

Fler kvinnor måste få upprättelse!
Något som vid sidan av de utomeuropeiska invandrarnas kraftiga överrepresentation är slående när 
man granskar våldtäktsstatistiken är hur extremt liten andel av de anmälda våldtäkterna som 
resulterar i fällande domar. 

År 2009 anmäldes flera tusen våldtäkter samtidigt som vi i vår undersökning bara hittat drygt 
hundra fällda våldtäktsmän. (Det verkliga antalet kan vara något större, då vi inte haft resurser att 
kontrollera alla de domar där en person förutom våldtäkt samtidigt också dömts till ett brott med 
högre straffvärde och där huvudrubriceringen på målet därmed också blir någonting annat än just 
våldtäkt. Denna studie omfattar, som ovan nämnts, samtliga tingsrättsdomar där 
stämningsansökningar inkommit och dom avkunnats under 2009, där offren var vuxna och där 
domslutet var våldtäkt.) Även om falska anmälningar säkert förekommer och även om våldtäkt, inte 

20 Dagbladet 2001-09-06
21 The Copenhagen Post- 2004-09-24, FrontPage Magazine 2006-11-01, Elsevier 2009-09-11
22 Aftonbladet 1999-10-25



minst genom att vittnen ofta saknas, är ett brott förknippat med särskilda problem beträffande 
bevisföring, så är differensen mellan antalet anmälda brott och antalet fällda gärningsmän orimligt 
stor.

Det faktum att många våldtagna kvinnor aldrig får upprättelse försvårar rehabiliteringen och 
bearbetningen av det trauma som de utsatts för och underminerar också allmänhetens tilltro till 
rättsväsendet. Att våldtäktsmän befinner sig på fri fot innebär naturligtvis också att andra kvinnor 
utsätts för fara.

Sverigedemokraterna vill med alla till buds stående medel, som inte innebär en försämrad 
rättssäkerhet, arbeta för att fler våldtagna kvinnor skall få upprättelse.

Under rubriken ”Stärkt rättstrygghet” nedan presenterar vi ett antal förslag i denna riktning. Vid 
sidan av en oberoende granskningskommission och förbättrade rutiner inom rättsväsendet är vi 
heller inte främmande för en eventuellt lagskärpning på detta område och vi inväntar därför med 
intresse den kommande utredningen kring en förändrad definition av våldtäktsbegreppet och 
införandet av en samtyckesparagraf i sexuallagen.

En miljard för kvinnofrid
Det är dags att sluta förneka fakta och istället börja tala klarspråk kring våldtäkterna. Att de 
nuvarande riksdagspartierna och landets feminister, trots en överväldigande bevisning, vägrar 
erkänna de bakomliggande kulturella faktorerna i våldtäktsproblematiken, gör det mycket svårare 
att också finna fungerande strategier och lösningar på problemet. Det är ett oförsvarligt svek mot 
Sveriges kvinnor. Våldtäkterna är en fråga som angår oss alla. Sveriges kvinnor förtjänar trygghet.
 
Sverigedemokraterna presenterar här ett omfattande åtgärdsprogram med en sammanhållen politik 
mot den nya våldtäktsvågen. Utgångspunkten är en särskild kvinnofridsmiljard riktad till 
kommuner, polis, rättsväsende samt brottsförebyggande forskning i syfte att ta krafttag mot den nya 
våldtäktsvågen.

Sverigedemokraterna verkar för:

Ansvarsfull invandringspolitik
Invandringen från kulturellt avlägsna länder måste kraftigt begränsas och det måste utarbetas 
effektivare former för att säkerställa att de invandrare som släpps in i landet inte är kriminellt 
belastade och inte hyser negativa attityder gentemot svenska kvinnor. Det måste också ställas 
hårdare krav på att de invandrare som redan befinner sig här ska anpassa sig till ett svenskt 
levnadssätt. Utländska medborgare som gör sig skyldiga till våldtäkt ska efter avtjänat straff utvisas 
på livstid.  
 
Skärpta regler för medborgarskap
Reglerna för att erhålla svenskt medborgarskap ska reformeras, dels genom att kraven för att kunna 
bli medborgare ska skärpas och dels genom att nya medborgarskap i framtiden ska behäftas med en 
prövotid på tio år. Om man under den perioden gör sig skyldig till ett allvarligt brott som till 
exempel våldtäkt ska medborgarskapet kunna dras in och personen utvisas på livstid.
 



Riktade upplysningskampanjer
Upplysningskampanjer riktade till de mest överrepresenterade invandrargrupperna skall genomföras 
och tydligt information kring den svenska synen på kvinnors rättigheter, den svenska 
våldtäktslagstiftningen och det straff som väntar om man bryter mot denna skall ingå som en 
obligatorisk del av SFI-undervisningen.
 
Förändrade attityder
Nolltolerans mot kvinnofientliga attityder och beteenden måste införas på landets skolor och utsatta 
flickors möjlighet att begära och få skadestånd från de skolor som inte uppfyller sina åtaganden 
skall förbättras.
 
Förbättra riskmiljöer
Ett statligt stimulansbidrag för att utöka arbetet med att förbättra otrygghets- och riskskapande 
miljöer ska utgå till landets kommuner. Det måste också bli lättare att få tillstånd för 
kameraövervakning av särskilt utsatta miljöer och stråk.
 
Rätt till självförsvar
Samtliga skolor i landet ska erbjuda en grundkurs i självskydd och självförsvar och personer som 
känner sig otrygga och hotade ska efter ansökan och utbildning hos polisen lagligt kunna få bära 
pepparspray.
 
Stärkt rättstrygghet
Rättsväsendets rutiner måste ses över och en oberoende granskningskommission som ser över alla 
nedlagda våldtäktsfall och föreslår förbättringar ska inrättas. Till exempel är den nu gällande 
ordningen där endast 3 av 21 polisdistrikt har en struktur och en organisation för hur man ska arbeta 
med hot- och riskbedömningar när det gäller våldsutsatta kvinnor inte acceptabel och så är heller 
inte det faktum att man i många våldtäktsfall underlåtit att inhämta rättsintyg från sjukvården. 
Informationen om våldtäktsoffers rätt till målsägandebiträden måste förbättras och fler 
våldtäktsoffer måste få hjälp av ett sådant biträde redan under förundersökningsperioden.
 
Skärpta straff
Sveriges våldtäktsoffer har rätt till upprättelse och farliga våldtäktsmän ska hållas borta från våra 
gator. Tyvärr garanterar den nuvarande lagstiftningen ingenting av det här. Straffen för våldtäkt är 
idag så låga att de utgör ett hån både mot offren och mot den allmänna rättsuppfattningen. 
Straffvärdet för våldtäkt måste höjas kraftigt, mängdrabatten på brott avskaffas och storleken på 
skadestånden till offren ökas. Skadestånd skall dessutom betalas ut av staten direkt till brottsoffret. 
Dagens ordning där våldtäktsoffer kan tvingas att själva kontakta våldtäktsmannen och be om att få 
sitt skadestånd är både orimlig och omänsklig. 
 
Professionellt bemötande
Vid de vårdställen som tar emot offer för sexualbrott ska det finnas personal som är specialutbildad 
för att på ett hänsynsfullt och professionellt sätt ta emot och hjälpa den utsatte.

Ytterligare forskning
Invandrares överrepresentation i våldtäktsstatistiken är ett mönster som behöver undersökas 
ytterligare. Inte minst är det viktigt att det forskas kring de bakomliggande orsakerna till 



överrepresentationen. Det behövs också vidare studier kring offrens bakgrund samt kring 
omständigheter vid våldtäkt.
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