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  Sammanfattning 

 
Genom att studera statistik kan man se att invandrare och utländska medborgare 

procentuellt är överrepresenterade i den svenska brottsligheten. För att försöka 

förstå varför statistiken ser ut som den gör har vi tittat närmare på olika teorier 

som förklarar varför vissa människor blir kriminella. För att få en bättre 

förankring mellan teorierna och verkligheten valde vi att göra intervjuer med två 

invandrare som hamnat i kriminalitet, och jämförde deras egna åsikter om varför 

de hamnat i kriminalitet med de olika teorierna. Vi fann att det fanns en del 

kopplingar mellan de teorier vi tagit upp och deras berättelser, men det är dock 

svårt att dra några slutsatser med endast två intervjuer som underlag. Resultatet 

talade ändå för att de sociala faktorerna har en stor betydelse för vilken bana i 

livet en människa väljer. 
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1 Inledning/bakgrund 

Invandrare och brott är idag ett aktuellt ämne, inte minst sen upploppet och 

skotten mot polisstationen i invandrartäta stadsdelen Ronna den 11 september 

2005. Oroligheterna började med att en 17-årig tjej trakasserades av ett gäng 

unga män. Efter att polis kallats till plats uppstod bråk mellan polis och en 

uppretad folkmassa, vilket sen ledde till att polishuset i Södertälje besköts av 

tre unga män1.  

Det är många som har en åsikt om invandrare och dess brottslighet, vissa även 

fördomar. Redan under polisutbildningen har vi och våra studiekamrater mött 

en del fördomar under våra fältstudier på olika myndigheter. Ett citat som en 

klasskamrat fick höra på sin praktik är ganska talande: ”Bara så du vet så i det 

här yrket kommer du att bli rasist!”  

Frågor som kan diskuteras är hur stor del av brottsligheten invandrare står för, 

om de är överrepresenterade när det gäller brottslighet och vad det i så fall 

beror på?  

Vi tror att fördomarna till viss del är grundade på okunskap, men kan det finnas 

sanning bakom vissa påståenden? I Ahlbergs rapport från 1996 kan man läsa att 

invandrare procentuellt sätt är överrepresenterade som skäligen misstänkta för 

brott.2  

Våra egna tidigare erfarenheter inom ämnet kommer bland annat från att en av 

oss jobbat inom kriminalvården på ett häkte. Genom det arbetet får man en 

inblick i vilket ursprung de häktade har och uppfattningen man får är att 

invandrare är överrepresenterade, i alla fall när det gäller häktade personer. 

Fördomarna finns inte bara hos allmänheten utan som vi tidigare nämnt även 

inom polisen, detta gör ämnet ännu mer intressant för oss som blivande poliser. 

Som privatpersoner och blivande poliser kommer vi med all sannolikhet att få 

höra påståenden och fördomar kring ämnet och vill kunna möta detta med fakta 

och kunskap om hur det verkligen förhåller sig, och eventuella orsaker och 

förklaringar till det.   

                                                
1 http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_10689457.asp 2005-10-28 
2 Ahlberg (1996)  
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1.1 Syfte 

I den här uppsatsen vill vi ta reda på om invandrare procentuellt begår mer brott 

än svenskar. Om vi med fakta kan visa att det är så det ligger till ska vi försöka 

finna orsaker till detta.  

 

1.2  Frågeställningar 

• Hur ser den procentuella representationen av invandrare ut i 

brottsstatistiken?  

• Om det finns en procentuell överrepresentation av invandrare, vad kan då 

vara orsaker till detta? 

 

1.3  Avgränsningar 

Det finns många teorier till invandrares överrepresentation i brottsstatistiken, så 

för att avgränsa arbetet har vi valt att använda oss av några teorier som vi anser 

mest relevanta och intressanta.  

Vi tänkte till att börja med hålla fler intervjuer då detta skulle leda till bättre 

reliabilitet3 men med tanke på rapportens omfång och den tid vi fick till 

genomförande ansåg vi inte att det fanns möjlighet till detta. 

 

1.4 Tillvägagångssätt 

Vi började med att samla in fakta och underlag i form av statistiska analyser, 

böcker och artiklar. För att sätta oss in i ämnet läste vi igenom materialet. 

Mycket av tiden gick till att bearbeta statistiken för att vi skulle få relevant 

information. Vår tanke var att bara hålla oss till detta och därmed utföra en 

kvantitativ studie byggd på en hel del statistik.  

 

                                                
3 http://home.swipnet.se/ollevejde/statistikord/reliabiliet.htm 2005-11-09 
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En stor del av statistiken kommer från Ahlbergs rapport och där har man använt 

sig av registret över misstänkta och inte över lagförda personer då registret över 

misstänkta personer är indelat i olika brottskategorier och på det sättet blir mer 

finfördelat. Som exempel kan anges att när det gäller våldsbrott så kan man 

skilja på kvinnomisshandel och män som misshandlas ute på gatan. För att en 

person ska kunna registreras som misstänkt för ett brott krävs det att denna är 

skäligen misstänkt för brottet och åklagare eller polis därmed skall ha beslutat 

att inleda en förundersökning. Enligt Ahlberg finns det med största sannolikhet 

inte någon skillnad i resultathänseende om man använder statistiken över 

lagförda eller misstänkta. Internationellt har man redovisat resultat som visar på 

en viss (etnisk) diskriminering på åklagar- och domstolsnivå, men inte på 

polisnivå. Skulle det vara så att detta även stämmer i Sverige så skulle det alltså 

vara bättre att använda statistiken över misstänkta personer än statistiken över 

lagförda personer.4  

Under arbetets gång har vi fått reda på att det till årsskiftet kommer ut en ny 

rapport i ämnet från brottsförebyggande rådet. Tyvärr har vi inte kunnat få 

tillgång till den nya statistiken utan använt oss av den statistik från 1996 och 

bakåt i tiden.  

Efter ett tag insåg vi att vår studie skulle bli för tunn när vi nästan bara hade 

statistik som underlag. Vi bestämde oss då för att även göra en kvalitativ studie 

genom att hålla intervjuer. Vi ville intervjua en person med invandrarbakgrund 

som var dömd för brott och började därmed ringa runt bland häkten och 

anstalter i Sverige. Det visade sig dock att det var svårt att hitta någon som 

kunde och ville ställa upp så vi tog istället kontakt med ett behandlingshem där 

det var betydligt lättare att få intervjuer. Behandlingshemmet som våra 

intervjuobjekt bodde på, låg på ett sådant avstånd att vi inte kunde åka dit 

personligen för att intervjua dem. Intervjuerna genomfördes därför via 

högtalartelefon och bandades med en diktafon. Nackdelar med att hålla en 

sådan intervju var att vi inte kände att vi fick någon personlig kontakt vilket 

ledde till att svaren inte alltid blev så djupgående som önskat.  Det var också 

svårt att veta hur djupt man kunde gå med frågorna då många av dessa var 

känsliga och av personlig karaktär.  

                                                
4 Ahlberg (1996) 
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Därefter sammanställde vi de olika teorierna med statistiken och jämförde detta 

med svaren i intervjuerna, på detta sätt kom vi fram till vår slutsats. 

 

1.5 Begreppsförklaring 
Invandrare: Personer som är födda i annat land och folkbokförda i Sverige. 

Utländska medborgare: personer som har utländskt medborgarskap. 

Svenskar: Personer som är födda och folkbokförda i Sverige och vars båda 

föräldrar är födda i Sverige, dvs. personer som är folkbokförda i Sverige men 

inte är invandrare eller barn till invandrare.5 

 

 

 

 

 

                                                
5 Ahlberg (1996) 
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2  Teori 

2.1 Stämplingsteorin 
Stämplingsteoretikerna anser att orsaken till vem som blir kriminell till stor del 

beror på samhället och dess sätt att se på individen. Det som främst styr är 

samspelet mellan omgivningen som reagerar på avvikande handlingar och 

personen som begår den avvikande handlingen.6 Som vårt samhälle ser ut idag 

är det lagar och straff som sätter upp regler för vad som är en avvikande 

handling och inte. De som ytterst bestämmer vilka handlingar som skall 

stämplas som avvikande är alltså de som har makt att skriva lagarna.7  

Om en människa på grund av en eller flera avvikande handlingar blivit utpekad 

av samhället som kriminell, kan detta leda till att individen till slut får en 

förändrad självbild och beter sig sedan därefter.8 Lemert kallar de första 

överträdelserna för ”primär avvikelse”. Dessa avvikelser handlar oftast om 

ungdomar som testar gränser och begår förhållandevis ”lindriga” brott, som t ex 

skadegörelse. De flesta ungdomar upptäcks inte vid de primära avvikelserna 

och eftersom de inte upptäcks får de inga negativa reaktioner från samhället. 

Vanligast är då att ungdomarna ”växer ur” sin brottslighet och lämnar den 

kriminella banan.9 Om den primära avvikelsen däremot kommer till samhällets 

och rättsväsendets kännedom, och den bemöts med skarpa reaktioner kan detta 

bli ett steg mot den sekundära avvikelsen. Vid en sekundär avvikelse gör 

samhällets reaktioner att individen får en negativ självbild och börjar bete sig 

därefter, dvs. till exempel fortsätta på den brottsliga banan.10 

När man använder sig av det här tankesättet innebär det egentligen att när en 

person handlar utanför ramen för vad vi kallar normalt så bör vi avhålla oss 

från att göra någonting, då det bara gör saken värre.11 Man kan då börja 

ifrågasätta och beskylla vår rättsapparat för att faktiskt skapa brottslingar 

istället för att stoppa dem. Mycket skarp kritik mot stämplingsteoretikerna har 

också funnits, inte minst från rättsväsendets håll, men enligt Farrington ökar 

                                                
6 Sarnecki (2003) 
7 Giddens (1998) 
8 Knutsson ( 1977) 
9 Giddens (1998) 
10 Sarnecki (2003) 
11 Knutsson (1977) 
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faktiskt den självdeklarerade brottsligheten hos ungdomar sedan de har 

ertappats i samband med brott.12 Det är dock svårt att få fram någon definitiv 

sanning vad detta beror på eftersom det kan ha många olika orsaker.13 Ett 

resultat från att man faktiskt tagit stämplingstänkandet till sig i det svenska 

rättssystemet är en omfattande användning av åtalsunderlåtelse för unga 

lagöverträdare, vilket kan leda till ett undvikande av stämpling av ungdomen. 

Däremot har användningen av detta tydligt minskat under 1980- och 1990-

talen.14 

 

2.2 Biologiska förklaringar 
Ett av de första försöken att förklara brottslighet och avvikelser gjordes genom 

att se till de biologiska faktorerna. Den forskare som var mest framträdande 

inom detta område var den italienske fängelseläkaren och psykiatriprofessorn 

Cesare Lambroso, som var verksam under andra delen av 1800-talet och i 

början av 1900. Hans beskrev i sin bok Lúomo delinquente år 1876 hur de 

kriminella rent fysiskt skiljer sig från andra människor. Han kom genom 

obduktioner och observationer av avlidna kriminella individer fram till teorin 

att den ”födde brottslingen” kännetecknades av bland annat asymmetriskt 

kranium, lutande panna, kraftiga ögonbrynsbågar och utskjutande käkar, för 

stora öron, glest skägg, krulligt hår, oproportionerligt långa armar, tjocka 

läppar, krokig näsa och missbildade könsorgan. Han menade dessutom att de 

brottsliga individerna var mer fåfänga och primitiva än övriga människor och 

att de var ett bakslag i Darwins skildrade utveckling av människan. Efter 

omfattande kritik fick dock Lambroso ändra sitt ställningstagande något och i 

de följande arbetena godtog han även att social inlärning och miljö kunde 

påverka det brottsliga beteendet.15 Den grundläggande förklaringen ansåg han 

dock var att de flesta kriminella var biologiskt degraderade eller defekta.16  

                                                
12 Sarnecki (1998) 
13 Giddens (2003) 
14 Sarnecki (1998) 
15 Sarnecki (2003) 
16 Giddens (1998) 
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Just den här sortens tänkande var typiskt i den tidens Europa och anses senare 

bidragit till första och andra världskriget.17 

 

2.3 Inlärd avvikelse 

I den socialteoretiska teorin ser man brottslighet som ett resultat av vilka 

omständigheter som en individ lever under. I vårt samhälle finns många olika 

subkulturer och en handling som ses som avvikande i en grupp kan ses som helt 

normal i en annan. Olika grupper har även olika förutsättningar att begå olika 

brott, för att kunna begå ekonomiska brott som förskingring krävs t.ex. en viss 

makt och tillgång till pengar. Om en individ växer upp i en subkultur där de 

umgås med personer som bär på kriminella normer finns stor risk att individen 

blir kriminell eller avvikande, detta kallas för differentiellt umgänge.18 

Primärgrupperna är de människor som står en närmast och är självklart de som 

påverkar individen mest.19 Inlärning av ett kriminellt beteende skiljer sig alltså 

inte från inlärningen av ett laglydigt beteende, det som skiljer sig är 

värderingarna hos dem som uppfostrar och på andra sätt påverkar individen. 

Omgivningens reaktion på en handling påverkar självklart också inlärningen. 

Om responsen på handlingen blir negativ är sannolikheten att den upprepas 

betydligt mindre än om responsen blir positiv och uppmuntrande. Detta kallas 

för differentiell förstärkning.20 

 

2.4 Sociala faktorer 

Forskarna är idag relativt eniga om att familjebakgrunden har stor betydelse för 

ungdomars sociala utveckling, inte minst när det gäller risken att utveckla ett 

kriminellt beteende. Ungdomar som kommer från familjer med sociala problem 

löper större risk att hamna i den brottsliga banan.21 

                                                
17 Sarnecki (2003) 
18 Sarnecki (2003) 
19 Sarnecki (1981) 
20 Sarnecki (2003) 
21 Sarnecki (1981) 
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Tidigare både svenska och utländska forskningsresultat har visat att 

socialgruppstillhörigheten faktiskt påverkar risken att bli registrerad för brott. I 

undersökningarna har de sociala grupperna som standard delats upp i 

”socialgrupp I” (överklass och övre medelklass), ”socialgrupp II” (lägre 

medelklass) och ”socialgrupp III” (arbetarklass). I en undersökning jämförde 

man skillnaden i risken att bli registrerad för brott mellan ungdomar som 

tillhörde socialgrupp I, II eller III. Resultatet av undersökningen visade att 

risken att bli registrerad för brott var 1,7 gånger högre för ungdomar som kom 

från socialgrupp III jämfört med dem som kom från de övriga sociala 

grupperna. Jämför man däremot risken för en pojke från socialgrupp III med 

genomsnittet är skillnaden betydligt mindre, men ändå är risken 30-40 procent 

högre.  

Man får däremot se betydelsen av den sociala bakgrunden i rimliga perspektiv, 

man kan inte se resultatet av forskningen som att man inte kan påverka sin 

livssituation, utan bara att bakgrundfaktorerna kan skapa mer eller mindre goda 

förutsättningar för en ungdoms utveckling.22  

Invandrares överrepresentation i brottslighet kan inte enbart förklaras med att 

invandrare är sämre lottade än svenskar när det gäller socioekonomisk status. 

Generellt är det dubbelt så många invandrare som registreras för brott oavsett 

vilken yrkesgrupp man tittar på. Det kan dock vara svårt att bara titta på den 

socioekonomiska statusen då det är ett stort mått på invandrarnas sociala 

situation och frågan man också kan ställa sig är om det är den mest relevanta 

faktorn. Det som skulle vara mer relevant är att kontrollera invandrarnas 

socioekonomiska status ifrån deras hemland. Detta då det kan vara möjligt att 

det finns en frustration hos invandrarna då de varit tvungna att jämfört med sitt 

hemland flytta ett eller flera steg ner på samhällstegen.23  

 

 

 

 

                                                
22 Sarnecki (1981) 
23 Ahlberg (1996) 
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 Invandrare Svenskar 

Arbetare 11,0 5,8 

Tjänstemän 4,3 1,9 

Företagare 10,2 5,4 

Övriga 17,8 10,0 

Ej förvärvsarbetare 15,5 8,0 

 

Tabell 1. Visar participation i samtliga brott för invandrare respektive svenskar 

fördelad på olika yrkesgrupper. Procent.24 

 

2.5 Strain 

Strain kan drabba invandrare som kommer till Sverige, det vill säga att 

individer ur lägre samhällsklasser saknar medel för att uppnå den ekonomiska 

och sociala framgång som är normen i samhället. Invandrarna konfronteras 

med svenskarnas höga levnadsstandard men har själva inga möjligheter på 

grund av bristande kulturkompetens, språkkunskaper och eventuell 

diskriminering att leva under samma förhållanden. Det skall dock tilläggas att 

”strain” inte behöver leda till brottslighet, men däremot ökar sannolikheten för 

det.25 En del invandrare som kommer till Sverige är välutbildade och 

yrkeserfarna men trots detta så har de svårigheter att få arbeten i Sverige som 

motsvarar deras kompetens och status som de hade i hemlandet. Detta kan i sin 

tur leda till frustration och maktlöshet vilket kan ligga till grund för brottsligt 

beteende.26 Det som talar för att det är just invandrares situation i det nya landet 

                                                
24 Ahlberg (1996) 
25 Sarnecki (2003) 
26 Pettersson (2001) 
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som gör att invandrare begår brott är att samtliga etniska minoriteter är 

överrepresenterade jämfört med svenskar samt att bilden är likartad i andra 

länder i Europa27 

 

 Invandrare 

Procent 

Svenskar 

Procent 

Arbetslös 11 5 

Dåliga 

arbetsförhållanden 

17 16 

Ej 

kontantmarginal 

41 21 

Socialbidrag 15 3 

Inkomst under 

norm 

13 11 

Trångbodd (1992) 6 2 

 

Tabell 2. Visar levnadsnivåproblem bland invandrare och svenskar 20-64 år, 

1990-91. Procent.  

 

2.6 Kulturskillnader 

Något som talats mycket om i samband med invandring är kulturkrockar och 

ämnet har även tagits upp inom ämnet invandrare och kriminalitet. Det finns de 

som hävdar att kulturkonflikter kan vara en orsak till invandrares brottslighet, 

det kan handla om en kulturkonflikt eller ren okunskap om lagar och regler. 70 

procent av brotten som begås av invandrare är dock sådana brott som man i de 

allra flesta kulturer ser som brott, till exempel egendoms- och trafikbrott, vilket 

till viss del skulle tala emot den teorin. Däremot kan teorin hålla bättre när man 

                                                
27 Pettersson (2001) 
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ser till sådana brott som våld inom familjen och trafikbrott.28 Månsson menar 

att kulturkonflikter skapar brottslighet och då främst sexualbrottslighet. 

Sarnecki motsätter sig dock detta med argumentet att samtliga 

invandrargrupper faktiskt är överrepresenterade när det gäller våldtäkter, även 

invandrare från våra Sveriges närmaste nordiska grannar som har en 

någorlunda liknande kultur som den svenska.29 

 

2.7 Selektiv invandring 

Selektiv invandring kan till viss del förklara invandrares brottslighet med att de 

mer brottsaktiva individerna har en större benägenhet att flytta till ett annat 

land.30 En stor del av invandrarna som kommer till ett nytt land skulle alltså 

vara brottsaktiva redan i det ursprungliga landet. 31 Det kan vara så att en liten 

grupp människor som kommer med en flyktingvåg är väldigt brottsaktiv. 

Lenke har tagit invandringen från Finland till Sverige på 1970-talet som 

exempel. I den gruppen som kom till Sverige fanns ett antal personer med 

allvarliga personliga problem och anledningen till varför dom kom till Sverige 

var att de skulle få mer hjälp av det svenska socialrättsliga systemet, Lenke 

kallade dessa för ”socialpolitiska flyktingar”. Olsson fortsatte senare den 

studien och kunde visa på att många av de finska medborgare som utvisades 

från Sverige på grund av brottsligt beteende redan hade uppvisat problem i 

ursprungslandet.32 

 

2.8 Diskriminering av invandrare 

Sannolikheten för att registreras för ett brott kan delas upp i två delar. I dessa 

olika delar finns det i sin tur skilda sannolikheter för olika grupper att 

registreras för ett brott. Sannolikheten kan alltså vara annorlunda beroende på 

vilken grupp man tillhör.  

                                                
28 Hofer, Sarnecki, Tham (1998) 
29 Petterson (2001) 
30 Sarnecki (1981) 
31 Ahlberg (1996) 
32 von Hofer, H., Sarnecki, J & Tham, H. (1998). 
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• anmälningsbenägenheten kan skilja sig beroende vem som begått 

brottet.  

• sannolikheten att bli upptäckt och därmed skäligen misstänkt för ett 

anmält brott kan skilja sig mellan grupperna invandrare och svenskar. 

Om anmälningsbenägenheten skiljer sig beroende på om det är en invandrare 

eller en svensk begått ett brott finns det idag inga undersökningar. Man kan 

göra bedömningen att då det gäller brott där offret inte sett gärningsmannen 

finns ingen betydande skillnad vad gäller anmälningsbenägenhet. Eftersom 

dessa brott är i majoritet av alla brott är det då inte rimligt att anta att det 

generellt sett föreligger skillnader. Däremot när det gäller enskilda brott såsom 

våldtäkt eller butiksrån är det fullt möjligt att det finns en skillnad till 

invandrarnas nackdel. När det gäller sannolikheten att bli upptäckt och 

registrerad för ett begånget anmält brott så anser Britt Sveri att upptäcktsrisken 

är högre för personer med utländskt ursprung än för svenskar.33 Sveri har i sin 

rapport fört fram teorin att invandrare löper större risk att upptäckas vid brott 

på grund av deras avvikande utseende och beteende som drar till sig oss 

svenskars uppmärksamhet. Fientligheten mot invandrare kan också göra att 

svenskarna inte lika lätt ser igenom fingrarna. Dessa påståenden kan i viss grad 

stämma då vi i Sverige inte är vana vid de umgängesformer som ungdomar från 

Medelhavsländerna har. I Grekland och i Italien är det vanligt att ungdomar 

umgås i grupp på offentliga platser utan problem. Samma grupp och med 

samma beteende kan i Sverige upplevas som hotfull. Polisen är inte heller alltid 

fördomsfri när det gäller invandrare och ingriper kanske därför mot utlänningar 

i större omfattning än mot svenskar.34 Det har dock gjorts undersökningar bland 

annat i USA och Nederländerna som visar att ras inte har nämnvärd betydelse i 

polisens efterspaning av brottslingar. Ahlberg menar att det mesta talar för att 

det även är så i Sverige och att det vore anmärkningsvärt om den svenska 

polisen vore mer böjd till särbehandling än t.ex. den nederländska polisen.35  

I Sverige finns det inga studier om diskriminering inom rättsväsendet och det 

går därför inte att med säkerhet uttala sig om utländska medborgare löper större 

                                                
33 Ahlberg (1996) 
34 Sarnecki (1981) 
35 Ahlberg (1996) 
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risk att lagföras än svenskar. Jämförelser mellan statistiken över misstänkta och 

lagförda personer visar dock att utländska medborgare lagförs i samma 

utsträckning som svenskar som har givits misstanke om brott.36 Tove 

Pettersson menar dock att det inte finns någon systematisk undersökning när 

det gäller diskriminering. Man kan konstatera att det finns ett visst stöd för att 

diskriminering förekommer, men inte i vilken utsträckning. Vissa 

undersökningar visar att det finns ett visst stöd för diskriminering medan andra 

undersökningar inte kan påvisa någon diskriminering.37  

För att någon skall kunna gripas för ett brott krävs det oftast att 

gärningsmannen tas på bar gärning eller att någon kan identifiera förövaren. 

Antingen finns det en misstänkt eller inte, det finns alltså ett relativt litet 

utrymme för särbehandling från polisens sida. Det är alltså mindre vanligt att 

personer kan knytas till ett visst brott genom spaningsarbete. Sveri menade 

dock att det var större risk att bli tagen av polisen om man inte hade ett nordisk 

utseende, det man måste ha i åtanke då är att det inte fanns lika många personer 

med utländsk härkomst som det finns nu. Då en betydande del av invånarna i 

Sverige numera har en utländsk härkomst är signalement som säger att 

gärningsmannen var mörkhyad inte så mycket värt. Detta resonemang leder till 

bedömningen att sannolikheten för att man skall bli upptäckt och registrerad 

som misstänkt för ett begånget anmält brott inte skiljer sig åt mellan olika 

grupper.38  

 

 

 

                                                
36 Hofer, Sarnecki, Tham (1998) 
37 Pettersson (2001) 
38 Ahlberg (1996) 
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3 Resultat 

3.1 Svenskar och utländska medborgares brottslighet i Sverige 

Innan 1996 fanns det ingen svensk forskning om invandrares brottslighet, 

däremot har både Martens (1990) och von Hofer (1989, 1994) studerat 

utländska medborgares brottslighet i Sverige. 

Martens visar att utländska medborgare är överrepresenterade i statistiken över 

misstänkta och lagförda personer. Mellan åren 1983-1988 ökade andelen 

utländska medborgare bland lagförda personer från drygt 15 procent till knappt 

18 procent. Dessa siffror innehåller både folkbokförda som icke folkbokförda 

utländska medborgare. När denna forskning gjordes bestod de utländska 

medborgarna av cirka 5 procent av befolkningen i Sverige39. 

Om man tittar på statistiken över endast misstänkta personer kan brottsligheten 

för enbart folkbokförda utländska medborgare studeras. Här visar Martens att 

andelen folkbokförda utländska medborgare som registrerats för brott ökade 

från 13 procent till drygt 14 procent under samma period som ovan. Även här 

är det en överrepresentation då befolkningsandelen är 5 procent. 

Brottslingsfrekvensen är 3 gånger högre för utländska medborgare jämfört med 

svenskar. Det finns ingen skillnad mellan medborgare från övriga nordiska 

länder och icke-nordiska medborgare40.  

Von Hofer har i två olika studier analyserat personer lagförda för brott under 

åren 1988 och 1993. Även i denna rapport jämförs folkbokförda utländska 

medborgare med svenska medborgare med avseende på brottslingsfrekvensen. 

Von Hofer kommer dock fram till att överrepresentationen för de utländska 

medborgarna endast är cirka 2 gånger jämfört med Martens dryga 3 gånger41. 

Det finns dock förklaringar till dessa skillnader och den främsta är att de utgått 

från olika befolkningstal. Martens bygger statistiken på personer från 15 år och 

uppåt medan von Hofer beräknar brottslingsfrekvensen på personer från 15 till 

59 år. Då det finns fler svenskar över 60 år så ger detta ett kraftigt utslag på 

resultaten. En annan faktor som också spelar in är att von Hofer till skillnad 

                                                
39 Ahlberg (1996) 
40 Ahlberg (1996) 
41 Ahlberg (1996) 
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mot Martens inkluderar brott mot vägtrafikförfattningar, även här är det fler 

svenskar vilket leder till att von Hofers överrepresentationstal minskar något 

jämfört med Martens. 

 

3.2 Svenskar och invandrares brottslighet i Sverige 

Martens och Von Hofers har med hjälp av statistik i olika mån visat att 

utländska medborgare är överrepresenterade i statistiken över misstänkta 

personer. Frågan man kan ställa sig är om dessa resultat även gäller för gruppen 

som definieras som invandrare? Av samtliga brott i undersökningsmaterialet 

var 15,4 procent registrerade på invandrare, när det gäller brott mot person så 

var andelen 19,9 procent och stöldbrott 14,9 procent. Andelen av samtliga brott 

som registrerats på invandrare ger en dålig skattning av hur stor andel av 

samtliga anmälda brott som begåtts av gruppen. Anledningen till detta är att 

kategorin samtliga brott utgör en blandning av olika brottskategorier med 

mycket olika uppklarningsandel. Som exempel kan ges om en grupp 

registrerats för 10 butiksstölder där uppklarningsandelen är 75 procent så kan 

man anta att de begått cirka 13 anmälda butiksstölder (10/0,75), men har 

samma grupp registrerats för 10 cykelstölder kan man anta att de i praktiken 

har begått cirka 500 anmälda cykelstölder då uppklarningsandelen endast är 2 

procent. (10/0,02) 

En relevant skattning av de andelar i undersökningspopulationen som står för 

den anmälde brottsligheten (samtliga brott) måste alltså baseras på en 

sammanvägning av antalet brott i de enskilda brottskategorierna. Skattning 

avser alltså den anmälda brottsligheten. Den slutliga skattningen blir att 14 

procent av samtliga anmälda brott i Sverige under perioden 1985-1989 begicks 

av invandrare. 83 procent av alla anmälda brott begicks av personer som är 

födda i Sverige.42 

 

 

                                                
42 Ahlberg (1996) 
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Ahlberg har gjort beräkningar avseende femårsperioden 1995-1989. Genom att 

använda utvecklingen av brottsligheten för folkbokförda utländska medborgare 

som indikator på hur utvecklingen av invandrares brottslighet så finns det även 

möjligheter att bilda sig en uppfattning om invandrares andel av brottsligheten 

1993.Man har kontrollerat andelen invandrare av befolkningen 1987 med 1993 

och samtidigt jämfört med samtliga registrerade brottsdeltaganden där det visar 

sig att brottsligheten inte stiger i samma utsträckning som andelar brott 

registrerade på invandrare. Skattningen här blir att: 16 procent av samtliga 

anmälda brott i Sverige år 1993 begicks av invandrare, medan 80 procent av 

samtliga anmälda brott begicks av personer som är födda i Sverige. Eftersom 

invandrarnas andel av befolkningen är mindre än 10 procent visar resultaten att 

invandrarna är överrepresenterade vad gäller brottslighet43. 

 

3.3 Fördelning efter ålder och bostadsort 

I samtliga brottskategorier finns det en överrepresentation av invandrare 

jämfört med svenskar. Orsaker till detta skulle kunna vara att invandrare har en 

ofördelaktig fördelning när det gäller faktorer som hänger samman med 

brottslighet. Det kan vara så att invandrare till större del består av män i 

brottsaktiv ålder som bor i storstadsregioner vilket kan vara en orsak till 

överrepresentationen. Risken att registreras för brott är större om man bor i 

storstadsregioner. När det gäller bostadsort så är invandrarna kraftigt 

missgynnade då nästan 55 procent bor i storstadsregionerna medan 

motsvarande siffra för svenskarna endast är cirka 31 procent. 

När det gäller åldersfördelning är det svenskarna som är missgynnade då det är 

en större andel svenskar i den brottsaktiva åldern. Det finns alltså en större 

andel svenskar i de brottsaktiva åldrarna. Invandrarnas brottslighet reduceras 

inte heller i samma takt med stigande ålder som fallet är för svenskarna. Det 

här resultatet skulle kunna betyda att det finns faktorer i själva 

invandringssituationen som ökar benägenheten att begå brott, men det som talar 

                                                
43 Ahlberg (1996) 
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emot det är att man inom den kriminologiska forskningen har kommit fram till 

att det är sällsynt med brottsdebuter i högre åldrar i Sverige44.  

 

3.4 Andel utländska medborgare i svenska fängelser 

När det gäller hur många invandrare som sitter i fängelse i Sverige så kan inte 

Kriminalvården svara på den frågan. Det finns ingen sådan statistik, det som 

det däremot finns statistik på är medborgarskapet, det vill säga om en person är 

svensk eller utländsk medborgare. Med den förutsättningen så är det ungefär 

var fjärde person som tas in i fängelse utländsk medborgare, vilket är en kraftig 

överrepresentation jämfört med samhället i övrigt.45   

 

3.5 Unga lagöverträdare 

Statistiska Centralbyrån (SCB) har statistik över alla personer och samtliga 

brott som de har lagförts för. Denna statistik gäller endast unga lagöverträdare.  

Man har delat in lagöverträdarna efter bakgrund och här är indelningen: första 

generationens invandrare, andra generationens invandrare och ej invandrare. 

Man har även delat in i regioner: hela riket, stor-Stockholm, stor-Göteborg, 

stor-Malmö och sedan övriga riket. Tittar man på statistiken över unga 

lagöverträdare som är mellan 18-20 år och första generationens invandrare så 

redovisas det att de står för 20 procent av samtliga brott medan de är 11 procent 

av befolkningen i fråga i hela riket. Tittar man på samma statistik fast på ej 

invandrare så blir siffran 60 procent av samtliga brott medan de är 75 procent 

av befolkningen46.  

När det gäller skillnader mellan olika regioner och hela riket så är det tydligt att 

det är fler första generationens invandrare som bor i stor-regionerna och att 

dessa även oftare har lagförts för brott. I stor-Malmö är andelen första 

generationens invandrare 18 procent av befolkningen och de står för 29 procent 

av samtliga brott. När det gäller ej invandrare så är den andelen 65 procent och 

de står för 47 procent av samtliga brott. Siffrorna för andra generationens 

                                                
44 Ahlberg (1996) 
45 http://www.kvv.se/templates/KVV_InfopageGeneral____2423.aspx 2005-11-07 
46 Statistiska Centralbyrån, 2003 
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invandrare ser ut på likartat sätt både när det gäller brott som man lagförts för 

samt var man bor47. 

 

3.6 Sammanfattning 

Martens visar att utländska medborgare är överrepresenterade i statistiken över 

misstänkta och lagförda personer. Mellan åren 1983-1988 ökade andelen från 

drygt 15 procent till knappt 18 procent och andelen utländska medborgare var 

då cirka 5 procent av befolkningen i Sverige. Tittar men endast på statistiken 

över misstänkta personer och folkbokförda utländska medborgare som 

registrerats för brott är siffran 13-14 procent och befolkningsandelen är även 

här cirka fem procent under samma tid som ovan. 

Ahlberg har tittat närmare på gruppen invandrare och under perioden 1985-

1989 begicks 14 procent av samtliga anmälda brott i Sverige av invandrare. 

1993 begicks 16 procent av samtliga anmälda brott i Sverige av invandrare. 

Invandrarnas andel av befolkningen var vid bägge tillfällena knappt 10 procent 

vilket visar att invandrare är överrepresenterade vad gäller brottslighet i 

Sverige. 

Andelen invandrare i svenska fängelser finns det ingen statistik över, däremot 

finns det statistik över utländska medborgare och här finns det en kraftig 

överrepresentation då var fjärde person som sitter i fängelse är utländsk 

medborgare. 

Statistiska Centralbyrån visar att unga lagöverträdare som är första 

generationens invandrare är överrepresenterade när det gäller brott som man 

har lagförts för. Tittar man på hela riket, så kan man se att första generationens 

invandrare står för 20 procent av samtliga brott medan de är 11 procent av 

befolkningen. 

SCB visar också att det bor fler första generationens invandrare i stor-

regionerna jämfört med hela riket. Siffrorna för andra generationens invandrare 

ser ut på likartat sätt.  

                                                
47 Statistiska Centralbyrån, 2003 
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3.7  Intervjuer 

3.7.1 Intervju med en 21-årig man på ett behandlingshem. 

Var kommer du ursprungligen ifrån? 

Jag kommer ursprungligen från Thailand. 

När kom du till Sverige? 

När jag var sju år. 

Var i Sverige flyttade ni? 

Till Uppsala, i en del som heter Sävja, och där växte jag upp. 

Hur kom det sig att du kom till Sverige? 

Min mamma träffade en man från Sverige när jag var tre år, och senare flyttade 

min mamma, min bror och jag till Sverige. 

Vad har dina föräldrar för yrken? 

Min mamma är egen företagare och min pappa är byggnadssnickare. 

Hur såg ditt sociala liv ut när du kom till Sverige? 

Det var väldigt svårt för mig att komma till ett nytt land, ny kultur och språk. 

Men det var ändå spännande, men eftersom jag inte kunde språket blev det så 

att jag drog mig till människor med invandrarbakgrund eftersom jag gick i en 

slags förberedelseklass, så där fick jag mina första vänner. Men många var ändå 

tillmötesgående även om jag upplevde det annorlunda då jag var oliktänkande.  

Tror du att svårigheterna med nytt land, kultur och nytt språk kan ha 

varit bidragande orsaker till hur det gick för dig senare? 

Näe, jag vet inte, inte om jag kan luta tillbaka och reflektera över mig själv. 

Men jag kan känna att det kan vara så hos andra, men hos mig var det väl mer 

min uppväxt, jag var ett revolterande barn och gjorde saker och ting som man 

inte fick göra och det satt i sig.  

När började du din kriminella karriär? 

Min första konsekvens inträffade när jag var 14-15, men när jag var 13 började 

jag vandalisera på skolor och busskurer och sånt. 
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Vem var du med då? 

Det var någon av mina första kompisar jag fått när jag kom till Sverige, några 

från skolan och några från fotbollslaget och andra föreningar som jag var med i. 

När jag var 14-15 var jag ute och gjorde biltillgrepp under dom åren och det var 

första gången jag blev tagen av polisen.  

Vad hände sen? 

Efter det började jag bruka olika slags droger och tappade lite principer och 

värderingar inför samhällets lagar, det har ökat och blivit grövre brott och 

sådär. 

Hur upplevde du det första gången du blev tagen av polisen och hur 

agerade dom? 

Jag fick en liten ringklocka och tänkte att det var lite annorlunda, det var inte så 

många i min ålder som gick ut och snodde bilar. Så jag blev väl ganska 

skamfylld och ångestdrabbad. Det var mest dom känslorna, men jag levde i det, 

det var en livsstil.  

Tyckte du det var bra att polisen upptäckte dig då? 

Ja inte då när det var, då var det liksom myndigheter emot mig och jag hade 

inga grundvärderingar. 

Hur tyckte du att polisens bemötande  var vid det första mötet? 

Dom försökte ju tala mig tillrätta eftersom jag var så ung, dom blev lite häpna 

för att jag var ung, och sa att det är inte en bana jag bör välja. Det var min 

första volta också, min första konsekvens. Jag var bara uppspelt av att bli tagen 

av polisen, tänkte inte så mycket på hur deras reaktion var. 

Tror du att din bakgrund på något sätt påverkat att du hamnat i 

brottslighet? 

Näe, inte som jag ser på det. Jag tror det kan vara från person till person hur 

man haft sin uppväxt och utveckling i det familjära. Om man kommer från en 

disfunktionell familj där det normalt inte finns nån mamma och pappa, inte äter 

mat på regelbundna tider och sånt där. Vissa har inte fått ömhet och närhet så 
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det var inte mycket saker man såg upp till eller mycket människor, man levde i 

sin egna värld tror jag.  

 Tror du att polisen på något vis diskriminerar invandrare? 

Jag har själv inte upplevt det och så, men jag hör ju ibland runt omkring mig. 

Jag har inte många svenska vänner som har haft problem med polisen och 

sådär. Ja, jag har inte skapat någon bild av andras historier men… 

 

3.7.2 Intervju med en 22-årig man på ett behandlingshem. 

Var kommer du ursprungligen ifrån? 

Norge 

Är båda dina föräldrar norska medborgare? 

Morsan är norsk men farsan vet jag inte, han flyttade till Sverige för nitton år 

sedan. 

När kom du till Sverige?  

För tre år sen. 

Hur kom det sig att du kom till Sverige? 

Jag hade drogproblem och då skulle jag till farsan för att ta det lite lugnt någon 

månad, men sen kom jag så bra överens med farsan så då tänkte jag att jag 

flyttar hit för det gick så bra.  

Vilket yrke har din pappa? 

Han svetsar. 

Vilket yrke har din mamma? 

Hon jobbar med gamlingar, sån där hemtjänst tror jag. 

Vilket yrke har din låtsaspappa? 

Han svetsare tror jag. 
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Hur såg din uppväxt ut? 

Min farsa flyttade till Sverige när jag var tre år ungefär och sen hittade min 

mamma en ny kille när jag var fyra. Så jag har vuxit upp med min mor och 

låtsasfarsa om man säger så. 

Var någonstans i Norge bodde du? 

Värdal, en liten byhåla så att säga, vi bodde i hus där.  

Var i Sverige bor din pappa? 

I Östersund. 

Hur såg ditt sociala umgänge ut under din uppväxt? 

Jag blev mobbad på skolan så jag hittade ganska snabbt äldre kompisar. Sen har 

jag en äldre bror som är narkoman så jag umgicks mycket med hans kompisar. 

Jag blev mobbad från trean till sexan-sjuan och det var då jag började umgås 

med min brors kompisar. 

När kom du i kontakt med polisen första gången? 

Ojojoj, jag var inte gammal då heller…Jag kan komma ihåg att jag var tolv 

första gången, jag tror jag var tolv första gången. Det var en mopedstöld.  

När började du med droger? 

Jag började med droger när jag var sjutton. Jag var med om en olycka och blev 

påkörd av ett tåg så jag fick mycket morfin när jag låg på sjukhuset. Jag har 

alltid haft ett visst avstånd från droger, men jag var moffetorsk när jag blev 

utskriven från sjukhuset.  

Mitt missbruk började ganska tidigt, jag missbrukade alkohol så jag höll på 

med ganska grövre stölder när jag var tolv till femton år. 

Hur upplevde du det första gången du blev tagen av polisen, och hur 

agerade dom? 

Eftersom att vissa av poliserna där jag kommer ifrån är ute och jagar älg och så 

med min låtsasfarsa så blev jag ganska väl bemötta av dom. Det var inget 

speciellt, dom var snäll och trevliga. 
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Tycker du att det var bra att polisen upptäckte dig då? 

Näe, jag blev ju ditgolad. Jag torskade inte på plats utan dom kom hem till mig 

och sådär. Och sen fick jag följa med på förhör med morsan. Jag kommer inte 

ihåg hur jag upplevde det riktigt, men jobbigt tror jag, att ta med sig morsan dit 

och sådär. 

Vad hände sedan? 

Brottens grovhet har vuxit ganska häftigt tror jag. 

Tror du att polisen diskriminerar invandrare? 

Ja, jag har själv varit med om det. Dom har bland annat sagt jävla norsk-jävel åt 

mig en gång, som jag kan minnas. Dom håller väl på och fular sig ganska 

mycke, så drar dom en massa norska skämt med att tex. När man kör bil, tio 

över eller så kan dom stanna mig, om jag kör på trettioväg och jag kör sextio då 

säger dom ”Tror du att trettio plus trettio är sextio? Så är det kanske i Norge 

men inte i Sverige!” Sånt har hänt flera gånger.  

Har du själv någon teori om vad det kan finnas för orsaker till varför 

invandrare är överrepresenterade? 

Jag vet inte, men jag tror att invandrare begår brott i andra länder för jag vet 

själv att man slipper det där med morsan och familjen och sånt. Det är mycket 

enklare för mig att gå och stjäla i Östersund än i Norge.   

 

   



 

 24 

4  Diskussion 

Vi har tittat närmare på statistik över både invandrare och utländska 

medborgares brottslighet, och genom denna statistik har vi kunnat se en 

tämligen genomgående procentuell överrepresentation av invandrare och 

utländska medborgare. Den forskning som finns visar att invandrare är 

överrepresenterade i brottsstatistiken då de begår cirka 15 procent av de 

anmälda brotten samtidigt som de knappt uppgår till 10 procent av 

befolkningen. Vad kan då vara orsaker till detta? Ja, det finns många teorier om 

varför det förhåller sig på det här sättet. En del av teorierna förklarar hur 

brottslighet i allmänhet kan uppstå medan en del teorier specifikt rör 

invandrare. Redan på 1800-talet fanns det de som försökte förklara varför vissa 

människor begår brott. De använde sig då av biologiska förklaringar där man 

trodde att det var den fysiska anatomin som avgjorde vem som blev kriminell 

och inte. Teorierna har dock utvecklats genom tiden och man har börjat 

intressera sig mer för de sociala faktorerna.  

En individ formas av miljön som denne växer upp i, hamnar då individen i en 

subkultur med kriminella normer och andra värderingar än det övriga samhället 

finns risk för brottslighet. Detta visade sig stämma ganska väl överens med de 

personer som vi intervjuat. De berättade om hur deras värderingar förändrats 

och att de glidit ifrån samhällets normer, vilket ledde till en fortsatt brottslighet.  

Samhällets bemötande har också ha inverkan på hur en person utvecklas. Ett 

snedsteg kan alla människor göra men ibland kan omgivningen istället för att 

ge personen i fråga en ny chans döma personen och behandla denne som en 

avvikare. Den syn som samhället då har på personen kan göra att personen 

också ändrar sin egen självbild och börjar betet sig utifrån hur han eller hon av 

andra förväntas bete sig.   

Invandrare tillhör oftare än svenskar en lägre socialklass och detta kan påverka 

brottsstatistiken. Det finns studier som visar på att risken att bli registrerad för 

brott är 1,7 gånger så hög om man kommer från en lägre socialgrupp än om 

man kommer från en högre. När man ser till de vi intervjuade så tillhörde deras 

familjer arbetarklassen vilket vi, trots de få intervjuerna, anser skulle kunna 

styrka den teorin. Att tillhöra en lägre samhällklass och inte kunna uppnå 
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ekonomiska och sociala framgångar kan leda till frustration, strain. Vilket i sin 

tur kan ligga till grund för ett brottsligt beteende. Invandrare som kommer till 

ett nytt land kan ofta förlora den ursprungliga sociala status som de hade i 

hemlandet. I det nya landet kan välutbildade och yrkeserfarna personer få 

svårigheter med att skaffa arbete samt att skapa sociala kontakter, detta kan 

göra att många känner en maktlöshet och frustration. I frustrationen att uppnå 

sin ursprungliga status kan det vara lätt att ta till oärliga medel. Vi har i vår 

studie inte kunnat ge några belägg för detta eftersom de personer vi intervjuade 

var så unga när de kom till Sverige att de inte hunnit skapa någon social status i 

sina hemland.  

En av de personerna vi intervjuade kom till Sverige på grund av tidigare 

problem i det ursprungliga landet, men fortsatte dock sin kriminella bana i 

Sverige. Handlar det om en selektiv invandring, dvs. är en stor del av 

invandrarna brottsaktiva redan i sitt hemland? Det finns ingen forskning som 

visar på hur stor den andelen är men studier visar att brottsaktiva personer 

troligen har större benägenhet att flytta från sina hemländer.  

Kan det vara så att en anledning till invandrares höga brottslighet är att de 

diskrimineras av rättsväsendet? Det finns de studier som talar både för och 

emot detta påstående, samtidigt som mycket lite forskning i ämnet gjorts. Det 

kan även förekomma en viss diskriminering från samhällets sida när det gäller 

anmälningsbenägenheten vid ett brott, men detta har inget stöd av någon 

forskning. Våra resultat tyder på att en viss diskriminering från polisens sida 

förekommer, men detta främst i form av hån och förolämpningar.    

När personer från helt olika platser i världen träffas och ska leva sida vid sida 

skall två kulturer mötas, vilket kan skapa en hel del konflikter. Olika kulturer 

har olika värderingar och detta kan leda till att handlingar som klassas som 

brottsliga i en kultur är accepterade och lagliga i en annan. Som exempel på 

detta är våld inom familjen som i vissa kulturer är norm. Det kan även vara 

okunskap om lagar och regler i det nya landet som kan vara orsaken. I en av 

våra intervjuer framkom det att det fanns svårigheter med att komma till ett nytt 

land med en ny kultur och att personen upplevde sig själv som oliktänkande. Vi 

anser dock att det är svårt att säga om det bidrog till att personen blev kriminell.  



 

 26 

 

Att komma till ett nytt land där man inte har någon social bakgrund och ingen 

vet vem man är kan göra det lättare att begå brott. En av dem som vi 

intervjuade beskrev det så här: ”man slipper det där med morsan och familjen 

och sånt”.   
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4.1 Slutsatser och förslag 

Vi kan efter att ha gjort detta arbete konstatera att invandrare står för en större 

andel av brotten än vad de borde göra med tanke på deras andel av 

befolkningen. Detta leder inte bara till problem för dem som utsätts för brotten 

utan kan även skapa stora problem som främlingsfientlighet. Att det skapas en 

främlingsfientlighet i samhället leder i sin tur till ett större utanförskap för 

invandrarna vilket kan leda till nya brott, en ond cirkel som gagnar varken 

invandrare eller svenskar.  

Istället för att stirra sig blind på statistiken tycker vi att man ska försöka se 

bakom den och försöka förstå orsakerna till varför den ser ut som den gör. Man 

kan då börja med att konstatera att alla minoritetsgrupper är överrepresenterade 

i brottsstatistiken och statistiken ser ungefär likadan ut i alla länder i Europa. 

Det pekar alltså på att det är livssituationen som en invandrare hamnar i som är 

orsaken snarare än att de tillhör något speciellt folkslag. Vad man också får 

komma ihåg är att många som kommer från krigsdrabbade länder har upplevt 

enormt tunga saker och därav mår mycket psykiskt dåligt. Vad vi tror krävs när 

invandrare kommer till Sverige är en integration som inte finns idag, där man 

undviker att placera alla som kommer hit på ett och samma ställe, att de får 

samma chanser som en svensk att få ett jobb och behandlas som svenskar, även 

av rättsväsendet. Man kan tycka att det ska vara självklart men det anser vi att 

det inte är och vi tycker att det är skrämmande när vi får höra att även poliser 

som har en viktig myndighetsroll särbehandlar invandrare. Eftersom poliser 

inte heller är mer än människor så förstår vi att fördomar även finns där, men 

som blivande poliser har vi ändå förväntningar och förhoppningar att det är 

undantagsfall inom poliskåren som faktiskt särbehandlar invandrare.  

Självklart finns även ett ansvar hos invandrarna, man behöver inte anamma en 

hel kultur och lämna sin gamla när man kommer till ett nytt land, men att kunna 

anpassa sig till de normer som är lagstadgade ser vi som en förutsättning för att 

kunna fungera i det nya samhället. Att det finns många olika kulturer i vårt 

samhälle ser vi inte som ett problem utan bara som en berikning så länge inte 

någon hänvisar till kulturen som motiv för att begå brott. Vi tycker även att 

migrationsverket har en viktig roll i frågan, de måste kunna ta hand om och 
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integrera invandrarna som vi tar emot i Sverige. För att undvika missförstånd 

anser vi att samtliga som kommer hit från andra länder och kulturer ska få en 

introduktion i både Sveriges lagar och kultur. Får de en sådan information finns 

i alla fall inte längre något utrymme för missförstånd. 

I den här diskussionen får man inte glömma att svenskarna inte heller är 

fläckfria i sammanhanget, svenskar står faktiskt fortfarande för cirka 80 procent 

av samtliga brott som begås i Sverige. Att man sen ofta jämför statistiken 

mellan invandrare och svenskar kan man också ifrågasätta. Varför inte jämföra 

statistik mellan kvinnor och mäns representation i brottsstatistiken istället, där 

man kan se en betydligt större skillnad i representationerna. 
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