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“Det sprids en sorts föreställning att 
det mångkulturella samhället inte 
fungerar. Och det ropas på stramare 
regler och kulturell likriktning. Våra 
motmedel måste vara att visa att det 
mångkulturella samhället fungerar 
bättre. Det är ett mer spännande och 
mer intressant samhälle.”

Fredrik Reinfeldt, statsminister

Kapitel 8: 
FYSISK OTRYGGHET

Avsnitt

a) Våldsbrottslighet

b) Invandrarandel

c) Svenskfientlighet

d) Udda brott

“Det är unga män i de mest segre-
gerade förorterna, själva arbetslösa 
och barn till arbetslösa föräldrar, som 
svarar för de tunga rånen.”

“Att situationen är allvarlig framgår 
också av en mer omfattande gran-
skning som Dagens Nyheter gör. På 
förstasidan den 27 september 2005 
skriver de med stora svarta bokstäver: 
‘För tio år sedan fanns 6 tungt krimini-
ella gäng i Sverige. Idag är de 46. De 
finns över hela landet.’... Det finns över 
tusen unga, som tillhör någon form av 
kriminellt ungdomsgäng.”

Ur boken  “Sverige och invandringen”

“Sverige är inte längre den homogena 
hemvävda nation den varit. Den kom-
mer aldrig att bli det igen “.

Kjell Öberg, 1979

“Jag tror på det mångkulturella sam-
hället... Jag tycker det ‘främmande’ är 
spännande...”.

Christer Hallerby, (fp)
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Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att antalet allvarliga brott i Sverige har ökat dramatiskt

• att våldet blir allt grövre

• att uppklarningsprocenten samtidigt har sjunkit

• att mörkertalet är högt

• att brottsligheten i Sverige är högre än i våra grannländer

“Svenskarna och alla andra europeis-
ka folk har i decennier systematiskt 
matats med filmer, tv-serier och annan 
propaganda där vita västerlänningar 
framställs som inskränkta och onda 
medan t ex invandrare, svarta och ju-
dar, numera även homofiler, ständigt 
porträtteras som sympatiska offer. 
Utan det konstgjorda skuldkomplex 
som vi på detta sätt fått inympat skulle 
upplösningen av våra etniskt homog-
ena nationer inte gått att genomföra.

Och hade massmedia rapporterat san-
ningsenligt om t ex invandrarkrimi-
nalitetens grovhet och omfattning hade 
massinvandringen för länge sedan 
framkallat folkliga revolter.”

Jonas de Geer

“Dom kan väl i alla fall vara snäl-
la när vi försörjer dom! “

Gammal dam på norra Öland

8 a) Våldsbrottslighet

I fokus sätter vi här våldbrottsligheten, men tar upp även annan brottslighet.

1. Ökningen av antalet anmälda brott

Brottsutvecklingen Sverige har varit dramatisk under det senaste halvseklet. Sedan 
1950-talet har det varit fråga om en mångfaldig ökning, som statistiken från BRÅ visar, 
över antalet anmälda brott. 

• År 1950 anmäldes 162.000 brott mot brottsbalken, år 2009 var siffran 1.168000 - 
nära 1,4 miljoner. En flerfaldig ökning.

• I förhållande till antalet invånare var siffran 2.300 för år 1950 och 12.600 för år 
2009. En mer än 5-faldig ökning.

Går vi till enskilda kategorier av anmälda brott blir resultatet följande:

Antalet misshandelsfall låg år 1950 på 7.400. År 2009 hade den stigit till nära 
86.000. Det blir det en nära 12-faldig ökning på ett drygt halvsekel.

Antalet anmälda våldtäkter år 1950 var 350. År 2009 var siffran 5.900. Det blir det 
en nära 25-faldig ökning. Särskilt snabb har ökningen varit under de senaste åren.

Skadegörelsebrotten har ökat från 5.100 år 1950 till över 200.000 år 2009. En 
nära 40-faldig ökning.

Antalet rån har samtidigt ökat från 190 till 9.600. En 50-faldig ökning.

Olaga hot och utpressning är också brottskategorier med en kraftig och nästan oav-
bruten ökning under det senaste decenniet.

2. Allt grövre våld

Samtidigt som brottsligheten ökat har våldet blivit allt grövre.

Från SR:s webbsida den 1/2 -10:

“Mördade utsätts oftare för övervåld

Det är allt vanligare att människor som mördas i dag utsätts för kraftigt övervåld. 



Det visar den första studien som granskat skador på mordoffer under de senaste 40 
åren.”

“- Ofta är det knivskador, att personen hugger, hugger och hugger i flera minuter.”

“- Vi gjorde en definition där vi räknade antalet skador på offren, om det är 40 ska-
dor eller mer uppfattar vi som ett kraftigt övervåld...”

3. Uppklarningsprocent och mörkertal

Speglar ökningen av den anmälda våldsbrottsligheten en ökning också av den faktiska 
brottsligheten? Eller handlar det bara om en ökad anmälningbenägenhet, som den av 
svensk TV flitigt anlitade Jerzy Sarnecki återkommande hävdar?

En indikation ger statistik från SÖS-akuten.

Ur BRÅ:s tidning Apropå, nr 1/08:

“Vad antivåldsgruppen på Södersjukhuset (SöS) studerat sedan 1988 är våldsskador 
och våldsskadade och en del sociala omständigheter både för offer och gärningsmän, 
till exempel ålder och alkoholintag.

Vi mäter enbart våldsskadade inkomna till SöS, vilket är cirka 2 000 personer ska-
dade av så kallat ‘gatuvåld’ per år. Det vanligaste offret är en pojke mellan 15 och 24 
år, som skadats utomhus på offentlig plats, natten mot lördag och söndag.

Att skadorna blivit grövre och fler på varje offer som inkommit till SöS antas bero 
på att 61 procent av de våldsskadade är misshandlade av fler än en gärn-
ingsman. Gärningsmännen är numera betydligt yngre och av den anledningen så 
går de ihop i grupp för att inte komma i underläge. Det i sin tur leder till fler skador 
(alla vill sätta sitt bomärke) och fler skador innebär grövre våld.” 

BRÅ förmedlade dock inte hela sanningen med sin uppgift om “2000 per år”. I själva 
verket har det varit fråga om en 50%-ig ökning under den senaste tioårsperioden.

År 1997 var antalet gatuvåldsoffer hos SÖS 1.241. År 2005 var siffran 1.842.

Ur tidningen Östermalmsnytt nr 2/06:

“Det polisanmälda våldet har ökat med 16 procent under 2005, ... Men den verkliga 
omfattningen av våldet kommer aldrig till polisens kännedom. Nära hälften av 
alla offer gör aldrig någon polisanmälan, enligt undersökningar från akut-
kliniken på Södersjukhuset, SÖS.”

“Förra året vårdades 2.252 våldsoffer på akuten på SÖS. 1.842 av dem var offer för 
gatuvåldet. Det är det högsta antalet som sjukhuset haft sedan de började studera 
våldet i slutet av 1980-talet.”

Robsten skrivier på sin blogg i mars 2010 om våldsoffer som hamna på SÖS-akuten:

“Som grabben på 24 år som kom gående på Ringvägen och mötte tre killar med ett 
basebollträ. Han blev misshandlad med påken och fick en hjärnblödning. 

Sören Sanz till journalisten Anna Rönngren: ‘Han kan inte prata och måste an-
vända högtalare och mikrofon. Han har en förlamning i halsen och kan 
aldrig mer äta eller dricka. Han måste sondmatas. Han kan inte svälja 
sin egen saliv och måste spotta hela tiden.’”

Alla brott anmäls alltså inte, det finns i många fall ett stort mörkertal. 

Ur “Stockholm CITY” den 4/3 -08:

“Bara en av fyra som blivit utsatta för vålds- och sexualbrott anmäler det till polisen, 
visar Brottsförebyggande Rådets trygghetsundersökning för 2007.”

Den låga anmälningsbenägenheten kan sammanhänga med om man upplever en hot-
bild från brottslingen eller hans krets, som gör det farligt att anmäla. Det kan också 
kännas mindre meningsfult att anmäla, då man vet att uppklarningsprocenten är låg. 
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För att ett brott ska redovisas som uppklarat så behöver det inte innebära att någon 
person bundits till brottet. Att ett brott redovisas som uppklarat kan innebära att 
brottet klarats upp genom att en gärningsman bundits till brottet, ett så kallat person-
uppklarat brott, men det kan även innebära att brottet klarats upp genom så kallad 
teknisk uppklaring. I det sistnämnda fallet handlar det om olika nedläggningsbeslut 
som polis eller åklagare använder, till exempel: gärningen ej brott, brott kan ej styrkas, 
misstänkt minderårig eller brottet är preskriberat. 

Uppklarningsprocenten har sjunkit successivt sedan 1950-talet. 

År 2008 var andelen personuppklarade brott, av samtliga brott, nere i 17%. För mis-
shandelsbrott var den 18%.

4. Jämförelser med andra länder

Jämfört med våra nordiska grannländer ligger brottsligheten i Sverige genomgående 
i topp, även per invånare.

Ur tidningen “Nationell Idag”, 14/09:

“Kongo vs Sverige i våldtäktsstatistik

Enligt Sveriges Radio P1 Ekot den 31 juli 2009 har 200.000 kvinnor våldtagits i en 
väpnad konflikt i Kongo under åren 1996-2009, alltså på 13 år.

I Sverige anmäls ca 5.000 våldtäkter om året, enligt SvD den 27 april 2009. Det 
skulle bli 65.000 kvinnor våldtagna på 13 år. I Sverige är folkmängden 9 miljoner 
och i Kongo 62 miljoner . Om Sverige haft en lika stor befolkning som Kongo skulle 
de i jämförelse bli ca 447.200 kvinnor våldtagna i Sverige på 13 år.

Vad som pågår i Sverige är värre än en väpnad konflikt i Kongo.”

Den kritiske skulle här kunna invända att tidningen hårdrar: siffran 5.000 anmälda 
våldtäkter i Sverige avsåg år 2008, och var en toppnotering. Samtliga tidigare år har 
siffran varit lägre.

Å andra sidan har siffran stigit varje år. Det talar för att den förmodligen kommer att 
fortsätta stiga och visa sig än högre år 2009. 2010 och 2011.
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Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att invandrare är kraftigt överrepresenterade

• att överrepresentationen även gäller naturaliserade

• att den även gäller andra generationens invandrare

• att det finns stora skillnader mellan olika invandrargrupper, där araber 
och afrikaner ligger i topp

• att det inte handlar bara om socialgrupp utan även etnicitet

8 b) Invandrarandel

1. Invandrares andel i brottsligheten

Nästa fråga blir invandrares andel i brottsligheten i Sverige. Överrepresentationen är 
särskilt hög för våldsbrott.

En undersökning kring gruppvåldtäkter har gjorts av Hans Klette, professor i straf-
frätt, presenterde i Dagens Nyheter den 3/6 97. Klette har granskat 24 män som dömts 
för gruppvåldtäkt. 21 av dessa var utländska medborgare. 

Huruvida även de övriga 3 var utrikes födda framgick inte, men så kan mycket väl vara 
fallet. En aktuell undersökning i Oslo beträffande överfallsvåldtäkter visade att samt-
liga eller nästan samtliga, förövare var invandrare med icke-västlig bakgrund.

Diagrammen här baserar sig på statistik från Brå och avser fyraårsperioden 1997-2001, 
dvs ca ett decennium tillbaka i tiden. Sedan dess har både invandringen och brotts-
ligheten ökat, så helt aktuella uppgifter skulle förmodligen visa en än tydligare bild.

Den redovisar för tre grupper: infödda svenskar, invandrares barn och utrikes födda 
(enligt den äldre och vidare definitionen, dvs minst en svenskfödd förälder).

Vad som avses är andelen inom respektive grupp som varit misstänkt för en viss typ av 
brott. Det rör sig i de flesta fall om 1-2% eller lägre (vad som inte avses är alltså hur stor 
andel av en viss brottstyp som begås av personer inom respektive grupp). 

Mönstret blir detsamma för kategorin “Brott mot liv och hälsa” (mord, dråp och mis-
shandel) och  “Brott mot frihet och frid” (hemfridsbrott, olaga intrång, olaga hot och 
ofredande).

Den brottskategori som har den högsta överrepresentationen för utrikes födda är 
våldtäkter.

Ur  “Sveriges tragedi”: 

“En undersökning vid tingsrätter i storstadsregioner visade att i 50% av brottmålen 
var de tilltalade personer med utländsk bakgrund.”

Bland åldringsrånare är också övervikten för personer med utländsk bakgrund mas-
siv. 

2. Naturaliserade “svenskar”

Den officiella statistiken och mediarapporteringen klumpar ofta ihop svenska med-
borgare som en grupp. 

Av dem som dömts för så grova brott att 
det ger straff på mer än fem års fängelse 
är hälften utländska medborgare. 

Skulle inkluderas även de utrikes födda 
som fått svenska medborgarskap blir 
andelen än högre.  (Caldwell)

“Tendensen i resultaten är att ju grövre 
brott desto större andel av de anmälda 
brotten har begåtts av invandrare.”

Ur Brå-rapport 1996:2 
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Som  diagram nedan visar, är dock brottsligheten väsentligt högre bland utrikes födda 
som fått svenska medborgarskap (stapel 3) än bland infödda svenkar (staplarna 1 och 
2). I själva verket var skillnaden liten mellan utländska medborgare och övriga utrikes 
födda:

3. Andra generationens invandrare

Ur “Politikens haveri” av Jan Elfverson:

“Fram till och med 2002 hade man i SCB:s befolkningsstatistik som invandrare och 
andra generationens invandrare redovisat utrikesfödda och födda i Sverige med 
minst en utrikesfödd förälder. Från och med 2003 redovisar man som andra gen-
erationens invandrare bara sådana personer som har två utrikesfödda föräldrar. 

Förändringen får dramatiska konsekvenser. Om antalet människor som redovisas 
som invandrare och andra generationens invandrare år 2002 var 1 911 986 personer 
eller 21,4% av befolkningen så var motsvarande tal år 2003 1 393 248 personer eller 
15,5% av befolkningen trots att antalet invandrare i första generationen ökade.”

Diagrammen här t.h. också på en överrepresentation i brottslighet hos andra genera-
tionens invandrare, jämfört med etniska svenskar. 

Beträffande vissa typer av brott är brottsdeltagandet till och med högre bland invand-
rares barn än bland utrikes födda: bilstölder, bostadsinbrott, narkotikabrott, rattfyl-
leri, skadegörelse och brott mot vapenlagen.

Kategorin invandrares barn (“andra generationens invandrare”) omfattar enligt den 
äldre definition de, vars ena eller båda föräldrar är utrikes födda, dvs de i staplarna 2 
och 3 i diagrammet ovan till höger. Enligt nu gällande kategorisering omfattas bara de, 
vars båda föräldrar är utriikes födda, dvs stapel 3.

Som framgår av diagrammet hör finns dock en överrepresentation i brottsdeltagande 
även för dem som har bara sin ena förälder utrikes född. Det visar att även denna 
grupp behöver finnas med i statistiken.

4. Tredje generationens invandrare

Det skulle också vara relevant att skilja ut en “tredje generationens invandrare” - dvs 
personer som både själva är födda i Sverige och vars både föräldrar är födda i Sverige, 
men vars fyra mor- och farföräldrar är utrikes födda.
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I vad som kallas utanförskapsområden, med hög andel personer med utländsk bakgr-
und, är ju arbetslösheten hög, bidragsberoendet högt och kunskaperna i svenska då-
liga. Föräldrarna är då inga positiva förebilder. Skolresultaten blir svaga, asociala at-
tityder breder ut sig och många unga begår brott. 

Detta gäller förmodligen till stor del även tredje generationens invandrare. 

Ur “Politikens haveri”:

“...familjebildningsinvandringen blivit en vanlig företeelse. Invandrare, antingen 
de är födda i Sverige eller ej, väljer ofta äktenskapspartner från hemlandet i syfte 
att stärka den egna etniska gruppen i det främmande landet och bevara dess etni-
ska identitet, (Ingrid Björkman i Exit Folkhemssverige) I sådana fall är det uppen-
bart att barnen i ett sådant äktenskap får en annan identitet än en svensk med sig 
i bagaget. Men i den förändrade befolkningsstatistiken redovisas de som svenskar, 
om en av föräldrarna är född i Sverige.

Om 1950- och 1960-talets arbetskraftsinvandrare i stor utsträckning gifte sig med 
svenskar blir detta alltmer ovanligt vad gäller de senare invandrarna. Endogami, 
giftermål inom den egna etniska gruppen, är huvudregeln. Numera är det 
också regel att emigranter inte kommer till sitt nya land för att smälta in dess kul-
tur och skaffa sig en ny identitet. I dag vill invandrarna behålla sin identitet och sin 
särart som befolkningsgrupp (Jonathan Friedman i Exit Folkhemssverige). Vi skulle 
därför i den offentliga statistiken också behöva få redovisat tredje generationens 
invandrare. Idag redovisas dessa som svenskar.

Sammanfattningsvis kan sägas att den nya statistiken bara redovisar en del 
av invandrarbefolkningen. Hur stor den är och hur stor den svenska befolkning-
en är döljs. Felet kommer också att bli större allteftersom tiden går. Lika lite kommer 
det att gå att utläsa ur den offentliga statistiken om den svenska befolkningen är 
en döende befolkning eftersom allt större invandrargrupper med högre födelsetal 
redovisas som svenskar.

Eftersom den avgörande frågan är om invandrarna assimileras till en svensk iden-
titet eller i varje fall ställer upp för grundläggande svenska värderingar i samhället 
som 1950- och 1960-talets arbetskraftsinvandrare gjorde, är deras ursprung egent-
ligen ointressant. Om svenskt medborgarskap hade inneburit att invandrare kommit 
dithän, hade vi kunnat gå till den offentliga statistiken, där svenska och utländska 
medborgare särskiljs. Men inte heller där kan vi få svar på våra frågor. Kraven som 
ställs på den som söker svenskt medborgarskap är utomordentligt lindriga. Man 
behöver inte ens kunna tala svenska eller försörja sig själv än mindre visa att man 
känner lojalitet mot Sverige och de grundläggande värden det svenska samhället 
bygger på.”

5. Skillnader mellan olika invandrargrupper

Till bilden hör att det finns en stor spännvid mellan olika etniska grupper, “invand-
rare” är i sammanhanget ingen enhetlig grupp!

Uppgifterna till diagrammet här är hämtade ur BRÅ:s undersökning år 2005. 

Uppgifterna nedan är hämtade från BRÅ:s motsvarande undersökning år 1996. Från 
denna första undersökning har uppgifter offentliggjorts även om brottstyp för brott-
styp, för respektive grupp. 

Det visar sig då att invandrare från Nordafrika och Mellanöstern på 90-talet låg i topp 
beträffande våldsbrott (bruna staplar). Italienare låg också högt (blå stapel). Huruvida 
detta gällde även vid den senare Brå-undersökningen vet vi inte, eftersom dessa upp-
gifter hålls hemliga. Förmodligen ligger dock italienare lägre i den nya undersökning-
en.

Thomas Gür i SvD den 8/6 -98:

“För ursprungsländer varifrån invandrarna har hög brottsbenägenhet 
har också deras barn det.

I fråga om brottsparticipation uppdelat på ursprungsland framkommer många in-
tressanta mönster. Ett är att brottsligheten inte är kopplad till det kulturella avstån-
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det. Till exempel har invandrare från Indien, Kina, Taiwan, Korea, Japan eller Viet-
nam mycket lägre brottsparticipation än t.ex. norska eller danska invandrare.”

“Inte heller är brottsligheten kopplad till flyktingskap - att traumatiska uppevelser 
och större risk för familjesplittring obönhörligen skulle ge högre kriminalitet. Viet-
nameser, mestadels flyktingar i Sverige, har t.ex. mycket lägre brottsparticipation 
än invandrare från länder med huvudsakligen arbetskraftsinvandring som Italien, 
Grekland och Finland.”

Invandrares överrepresentation i brottslighet gäller i synnerhet sexualbrott och i första 
hand personer från arabländer.

En faktor kan här vara kvinnosyn. Bland män från dessa kulturer finns en föreställ-
ning om att kvinnor måste skyla sina kroppar. I den mån som de inte gör detta, ser 
man dem som “horor” och lovliga byten. 

6. Betydelsen av klasstillhörighet/socialgrupp

Thomas Gür i SvD den 8/6 -98:

“Stockholmspolisens integrationsgrupp presenterade för ett tag sedan en rapport 
om kriminella ungdomsgäng som bl.a. visade att huvuddelen av gängmedlemmarna 
hade invandrarbakgrund. Massmedierna fäste sig vid ett uttalande från en av rap-
portens författare, Michael Lundh:

- Men det här är inget invandrarproblem, utan ett socialt problem.

Nu är invandrarproblem också sociala problem, och polisrapportens egna skrivnin-
gar är något mer nyanserade än en truism: ‘Det som brister mest är föräldra-
kontrollen, där mångas föräldrar har svårt att anpassa sig till samhället. 
Många familjer är splittrade och en hög arbetslöshet råder. Samtidigt 
finns det stora språkproblem. Sålunda har vi inget ‘invandrarproblem’, 
utan ett socialt problem som drabbar invandrargrupperna.’

Men även med denna nyansering underlättar inte distinktionen ‘inte invandrar-
problem utan sociala problem’ en diskussion om förhållandet mellan kriminal-
itet och invandring. Ty ‘bristande föräldrakontroll’, ‘svårighet att anpassa 
sig till samhället’, ‘splittrade familjer’, ‘hög arbetslöshet’ och ‘språkpro-
blem’ är alla problem kopplade till att vara invandrare i Sverige i dag.”

“Vi vet också att invandring i större utsträckning leder till splittrade familjer och att 
splittrade familjer leder till ‘bristande föräldrakontroll’.

Invandrarungdomarnas överrepresentation i kriminella gäng är således ett invand-
rarproblem...”

Som ett mantra från politiskt korrekta upprepas att den höga brottsligheten bland in-
vandrare inget har med invandringen att göra, det är ett socialt problem, det handlar 
om klasstillhörighet och brister i det svenska samhället.

Denna propaganda fortsätter trots att fakta finns tillgängliga, som visar på något helt 
annat.

Diagrammen här ovan redovisar särskilda staplar för arbetare, tjänstemän, företagare, 
övriga respektive personer utan arbete. Som framgår är skillnaderna alltjämt stora 
mellan svenskar och invandrare.

Det sista diagrammet jämför svenska arbetare och invandrade arbetare beträffande tre 
brottstyper. Återigen tydliga skillnader!

Det handlar således om något mer än klasstillhörighet!
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1. Mönstret - ungdomsrån 

Ett mönster är tydligt: rån- och våldsoffer är påfallande ofta etniska svenskar medan 
förövarna påfallande ofta har utländsk bakgrund.

BRÅ-rapport 2000:6 undersökte ungdomars rån av andra ungdomar i Malmö och 
Stockholm, perioden 1995-99. Dessa rån hade ökat markant under perioden. Både 
rånoffer och förövare var vanligen pojkar. Rapporten visade också på två förhål-
landen:

• bland offren för  var etniska svenskar överrepresenterade

• bland förövarna var utlandsfödda överrepresenterade

Ur BRÅ-rapport 2000:6:

“Enligt uppgifter om de polisanmälda ungdomsrånen var omkring 70-75 procent 
av målsägarna födda i Sverige av två svenskfödda föräldrar. Detta gällde 
både i Malmö och Stockholm och både år 1995 och år 1999. Enligt SCB:s befolknings-
register var cirka 55 procent av Malmös, och drygt 60 procent av Stockholms, ung-
domar i 15-20-årsåldern födda i Sverige av svenskfödda föräldrar.”

“Omkring 5 procent av målsägarna var födda utomlands (förutom i Malmö  år 1995 
då denna grupp utgjorde 15 procent). Enligt befolkningsstatistiken var ungefär 24 
procent av ungdomarna i Malmö och ungefär 13 procent av ungdomarna i Stock-
holm födda i utlandet.”

“Andelen misstänkta gärningsmän som var födda i Sverige av svenskfödda föräl-
drar sjönk mellan åren 1995 och 1999 i både Malmö och Stockholm, från 21 respe-
ktive 36 procent, till 10 respektive 15 procent. Denna grupp ungdomar var således 
kraftigt underrepresenterade bland de misstänkta gärningsmännen då de enligt 
SCB:s befolkningsregister utgjorde cirka 55-60 procent av den totala andelen 15-20-
åringar.” 

Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att unga invandrare är överrepresenterade som gärningsmän, svenskar 
eller svenskor som offer

• att anmälningsbenägenheten är låg, av två skäl

• att samtliga “HIV-män” har utländsk bakgrund 

• att det ofta finns svenskfientliga motiv bakom brotten 

8 c) Svenskfientlighet
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“Utlandsfödda ungdomar utgjorde i Malmö drygt hälften av alla misstänkta gärn-
ingsmän år 1995. År 1999 hade denna andel ökat till 69 procent. I Stockholm utg-
jorde ungdomar som var födda i utlandet cirka 40 procent av de misstänkta gärn-
ingsmännen både år 1995 och år 1999. Utlandsfödda ungdomar var kraftigt 
överrepresenterade bland de misstänkta gärningsmännen då de enligt 
befolkningsstatistiken utgjorde 24 procent (Malmö), respektive 13 procent (Stock-
holm), av samtliga 15-20 åringar.”

BRÅ-rapporten förmodade att invandrarungdomar är mindre benägna att anmäla rån 
än svenska ungdomar. Det kan dock vara så att anmälningsbenägenheten - pga väl-
grundad fruktan för repressalier - är än lägre bland svenska pojkar. 

2. Anmälningsbenägenhet 

Ur interpellation om ungdomsrån från centerpartisten Gunnel Wallin (1999/ 
2000:138):

“Denna typ av brott återfinns nu i alltfler städer och polisen säger att det verkar ha 
blivit populärt bland ungdomar att råna varandra. Man bedömer dock att mörk-
ertalet är stort. Många av offren är rädda för hämnd om de anmäler 
brottet. I en enkät i en gymnasieskola i Uppsala uppger 78 av de tillfrågade att de 
blivit rånade eller bestulna. Detta är en fördubbling jämfört med liknande enkäter 
gjorda 1995 och 1997. Oftast är både förövare och offer tonåringar och det vanli-
gaste bytet är mobiltelefoner. De unga rör sig i olika grupperingar och de kan vara 
två - fem deltagare som frågar om de kan få låna telefonen och övergår sedan till att 
hota offret. För utomstående ser det ut som en grupp ungdomar som samlats och det 
kan vara svårt att upptäcka att det rör sig om ett rån.”

“Utredningsarbetet är ofta komplicerat med svårigheter att identifiera de skyldiga. 
Även om offren känner till förövarna så är de rädda för hämnd om de identifierar de 
som överfallit dem. Att offren inte vågar anmäla brott och vittnen inte vågar vittna i 
rättegångar är mycket allvarligt och ytterst är det ett hot mot rättssäkerheten.”

Många som drabbats av våldsbrott finner det inte meningsfullt att anmäla till polisen, 
eftersom sannolikheten för att förövarna skulle både gripas och dömas är liten. 

Dessutom kan många känna att de riskerar repressalier genom att anmäla. 

Det finns således ett stort mörkertal beträffande både våldtäkter och misshandelsfall. 
I själva verket ligger, enligt BRÅ, antalet verkliga våldtäkter och misshandelsfall flera 
gånger så högt som de anmälda fallen! 

3. Mönstret - våldtäkter

I Sverige är det svårt att få fram aktuella uppgifter på hur stor andel av våldtäkterna 
som begås av personer som är utrikesfödda eller i övrigt har utländsk bakgrund. 

Ett undantag är professor Hans Klettes undersökning om gruppvåldtäkter från år 
1997. Denna visade att 87% av förövarna var utländska medborgare. 

Beträffande gruppvåldtäkter finns även en BRÅ-undersökning från år 2000  (Jan Ahl-
berg). Denna visade för perioden 1991-99 att 57% av förövarna hade utländsk bak-
grund (med den äldre och vidare definitionen på “andra generationens invandrare”), 
43% var etniska svenskar. I gruppvåldtäkter med mer än två förövare var den utländ-
ska andelen högre.

En indikation om etnicitet ger följande DN-notis från den 3/12 -07:

“Brist på pengar gör att många dömda våldtäktsmän inte får någon behandling i 
fängelserna. Problemet är att männen ofta har dåliga kunskaper i svenska språket 
och några resurser för att anställa tolkar finns inte.”

En uppgift finns dock att tillgå. Ann-Christine Hjelm vid högskolan i Karlstad un-
dersökte våldtäktsfall för år 2002 som var uppe i Svea hovrätt. I 85% av fallen hade 
förövaren utländsk bakgrund!
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Därutöver kan vi indirekt få en bild, genom att gå till Storbritannien och Norge - där 
uppgifter är offentliga.

Av gruppvåldtäkter i London 2008/09 begicks 92% av icke-vita, medan 50% av offren 
var vita.

Så gott som samtliga överfallsvåldtäkter i Oslo under de senaste åren begicks av invan-
drare med icke-västlig bakgrund. De var ofta asylsökande. Detta framgick av Aften-
posten den 16/4 -09.

Bilden var densamma i Stavanger. 2008-09 begicks 18 överfallsvåldtäkter. I 17 av des-
sa fall hade gärningsmannen icke-västlig bakgrund.

Ser man till våldtäkter i allmänhet i Oslo så har en stor majoritet icke-norsk bakgrund, 
och det har skett en ökning under det senaste decenniet. År 2001 var andelen 53%, år 
2004 var den 63% och år 2007 var den 73%.

I 17 av totalt 21 överfallsvåldtäkter i Oslo år 2009 hade offren ett etniskt nordiskt ut-
seende. 80% av våldtäktsoffren var norska kvinnor, 20% hade utländsk bakgrund.

Intressant beträffande den norska statistiken är också att jämföra andelarna gärn-
ingsmän utifrån dels medborgarskap, dels etnisk bakgrund. Kontrasten blev stor - i 
det första fallet var 60% “norrmän” i det andra fallet bara 27%. Tydligen hade många 
afrikaner och asiater förvärvat norska medborgarskap:

Ur DN den 18/2 -00: 

“- Invandrarkillar får ju ha sex före äktenskapet. Då borde de tjejer som vill också få 
ha det utan att bli stämplade som billiga horor! säger Jessica.”

“Alla fyra märker i sin vardag den omvända rasismen, den som innebär att vissa 
invandrare klassar svenskar som mindervärdiga varelser.

- Jävla svenne, så säger de, berättar Jessica... Och det är de svenska tjejerna som 
drabbas hårdast. För de är ju dessutom horor. Svennehoror.”

“Jag berättar vad en 16-årig invandrarkille i Hjulsta sade till mig i måndags:

‘...om jag skulle våldta en tjej så skulle jag välja en svensk tjej, en med kort kjol och 
höga klackar. Svenska tjejer måste lära sig att skydda sig. De måste förstå hur vi 
invandrarkillar fungerar...’”

4. Mönstret - HIV-män

Beträffande de många “HIV-männen” ha förövarna genomgående utländsk bakgrund 
och i de flesta fallen (kanske samtliga) är offren etniska svenskor.

Olika åldrar figurerar, liksom olika orter i Sverige. I bakgrunden kan också skönjas 
olika ursprungsländer. Blågula Frågor har gjort denna översikt om de HIV-män som 
figurerat i media 1996-2007:

Av totalt 13 HIV-män var 11 afrikaner, en var iranier och en var brittisk medborgare. 
Fördelat på kontinenter ger det följande diagram:

Ur SvD den 11/10 -07:

”80 kvinnor hörda om hiv-mannen - 12 testade”

”Utredningen kring den så kallade hiv-mannen går framåt och hittills har polisen 
kontaktat cirka 80 kvinnor på de listor man hittat i mannens bostad.”

5. Petra Åkessons uppsats 

Detta mönster är inte bara en tillfällighet. Bakom valet av etniska svenskar som våld-
soffer finns ofta ett etniskt motiv, ett förakt och en fientlighet gentemot svenskar.  Det 
handlar det om att förnedra och förödmjuka, att känna en berusning av makt och kon-
troll. 
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Petra Åkesson, studerande vid Lunds Universitet, gjorde år 2006 en C-uppsats i soci-
ologi. Den fick titeln “Vi krigar mot svenskarna”.

Uppsatsen byggde på intervjuer med 11 pojkar i Malmö som gjort sig skyldiga till per-
sonrån av jämnåriga. Samtliga hade utländsk bakgrund och var i åldern 15-17 år.

Hennes frågeställning löd: “Vad kan locka och attrahera ungdomar till att råna an-
dra ungdomar?” Det visade sig att Petra Åkesson skulle få ganska öppenhjärtiga svar. 
En bidragande orsak till detta - som hon själv antar - kan vara att hon själv var adopt-
erad från Sri Lanka och således mörkhyad. Pojkarna uppfattade henne inte som en 
“svenne/svennehora”.

Ett genomgående uttalande - oberoende av varandra, från olika pojkar och vid olika 
intervjutillfällen - var att man “krigade mot svenskarna”:

o “’När vi är ute på stan och rånar, så krigar vi, vi krigar mot svenskarna!’ Det är ett 
argument som de pojkar som intervjuats använder för att förklara vilka känslor de 
får när de rånar.

Jag frågade även ungdomarna på Villaskolan vad de menade med att ‘kriga’ mot 
svenskarna och de svarar: ‘jo, det är ett krig mot svenskarna, vi bråkar om sakerna’. 
En av pojkarna från Villaskolan förklarar vad makt betyder för honom och säger 
följande: ‘makt för mig är att svenskarna ska se på mig och lägga sig ner på marken 
och pussa mina fötter’. 

I detta sammanhang berättar pojken att det endast handlar om att svenska personer 
ska ‘pussa’ hans fötter och att det inte alls vore samma sak om några andra personer 
skulle utföra handlingen. De ovanstående citaten visar att pojkarna medvetet vill 
bråka och hota svenskarna och det bidrar till att pojkarna utvecklar ett illvilligt och 
elakt uppförande.”

o “Ungdomarna säger att de ‘krigar’ mot svenskarna och ur denna synvinkel visar de 
att de känner fientlighet och aggression mot svenskar. Alla ungdomar berättar att de 
utför rånen utanför sina egna bostadsområden, främst i centrala delarna av Malmö, 
exempelvis Gustav Adolfs torg, Kungsparken, Kirseberg, Lugnet och Södervärn. Katz 
diskuterar som tidigare nämnt att ungdomar vanligtvis ser på omgivning utanför 
hemmet som ett ‘slagfält’. “

Ingen av de intervjuade ungdomarna väljer att utföra rånen i deras närområde och 
ur denna synvinkel går det att tyda att ungdomarna har lättare för att genomföra 
brottsliga handlingar när de befinner sig utanför hemmet (slagfält).”

o “Intervjuerna med pojkarna visar även att de inte behöver pengar för att kunna 
försörja sig i samhället, det vill säga pengarna går inte till mat, kläder eller bostad. 
De pengar som de intervjuade ungdomarna får tag i när de rånar ger ingen lång-
siktig ekonomiskt vinst på grund av att de inte har möjlighet till att livnära sig på 
pengarna.”

o “Ungdomarna agerar spontant och impulsivt och de berättar att rånen vanligtvis 
sker när de är ute på stan och roar sig. De bestämmer inte var någonstans brotten 
ska ske eller vilka saker de skall råna. De unga männen säger att de för mesta rånar 
svenska ungdomar därför att det är lättast att råna dem och för att svenskarna är 
rädda under rånet.”

Fler uttalanden från de av Petra Åkesson intervjuade rånarna:

• “svenskarna gör ingenting och de ger oss bara sakerna, de är så mesiga..”

• “...det bara kommer att vi rånar någon, vi ser några svenskar som verkar rika eller 
ser att de har bra mobiler och då rånar vi dom”.

• “... vi bara rånar dem, när det är en svensk går vi fram...”

• “vi kan råna när vi vill och känner för det, det är roligt och ibland kul, som en rolig 
lek... “

• “Ibland till exempel frågar vi vad de heter, var de bor, vad de gör och pratar med 
dom snällt, vi är snälla och de blir lurade och tror att vi är snälla”
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• “de är så rädda, de vågar inte gå ut, de svenskarna som blir rånade av oss vågar 
inte gå ut”

• “det kommer en härlig känsla genom kroppen när vi rånar, man känner sig nöjd 
och glad, det känns som man lyckats, det känns helt enkelt bra”

• “...det är lek, det är också en lek med poliserna...”

Här framkommer alltså en mycket tydlig svenskfientlighet. Inte bara finns ett etni-
skt mönster, såtillvida att rånarna har utländsk bakgrund, medan offren är svenskar.  
Dessutom finns en uttalad avsikt att ge sig på just svenskar, därför att de är svenskar.

Bortsett från en pk-knorr på slutet i uppsatsen, om att “vända en förödmjukelse” var 
ju detta ett föga politiskt korrekt resultat. Inför det seminarium den 27/10 -06 som 
skulle behandla uppsatsen hade således skett en mobilisering. Det blev en “het debatt 
om omstridd uppsats”. 

Opponenter var Arben Latifi och Navid Yousefi från “Lugna gatan”:

“En debatt som inleds med en skur vassa kommentarer, från både publik och Lugna 
gatan-anställda, riktades mot uppsatsen. 

De tycker att Petra Åkesson missförstått pojkarna i förorten. Yousefi menar att up-
psatsen generaliserar då det består av en intervju med endast elva pojkar som alla 
är kompisar och invandrare. Att de har ‘pushat varandra’ till att svara på ett för 
dem, häftigt sätt. Han tror inte att de begår brott för att känna sig coola, utan att 
de kan behöva vissa kläder som inger status, och dessa kläder har de inte råd med 
hemifrån och att det handlar om grupptryck, ‘de är ju aldrig ensamma’.”

Brottsförebyggande Rådet tog på sin webbsida fasta på nämnda pk-knorr, för att legi-
timera de brottsliga handlingarna:

“RÅN - EN HÄMND PÅ ETT SAMHÄLLE SOM SVIKER?

Att råna svenskfödda unga män kan vara ett sätt för utlandsfödda unga män att 
ge igen på ett samhälle som varken respekterar dem eller arbetar för att integrera 
dem.

Det framkommer i en C-uppsats...”

Ytterst skyldiga var alltså snarare offren än förövarna.

6. Motiv - fler exempel

Ur Trollhättans tidning, den 30/1 -01:

“Dom kallar oss svennejävlar och svennehoror”

Är man rasist om man reagerar när man blir illa behandlad av invandrare? Det 
tycker inte några elever på Pettersbergsskolan.

I tre år har de trakasserats av stöddiga skolkamrater....”

“Svenne” har blivit ett otroligt förnedrande skällsord, berättar tre elever i tidningen:

“- Dom kallar oss svennedjävlar och svennehoror, säger de. Tidningen har talat med 
flera personer som beskriver situationen på skolan.

Det är ständiga trakasserier. Det har också förekommit stölder och vissa elever har 
blivit hotade med rakblad. Krongårdsgänget, med företrädesvis invandrarungdo-
mar, beter sig som kungar ‘Dom äger skolan’.”

I otaliga tidningsartiklar har svenska pojkar och flickor givit liknande vittnesmål om 
trakasserier.

Det faktiskt utövade våldet är bara toppen av ett isberg. Därunder ligger en hotfull 
miljö som gör att många av våra ungdomar nu lever i konstant otrygghet. Det betyder 
försämrad livskvalitet,  även för dem som lyckats undgå att bli fysiskt och psykiskt 
misshandlade.
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Blondhet kan bland unga invandrare förknippas inte bara med svenskhet, utan även 
med rasism.  Risken att i invandrartäta miljöer bli trakasserad kan därför bli särskilt 
hög för blonda svenskar och svenskor. 

Ur GT, den 27/8 -96:

“Jesper, 12, har haft så många hjärnskakningar att han kan dö av bara ett lättare 
slag mot huvudet. På Näsets badstrand överfölls han brutalt ... Trots att J bad för sitt 
liv sparkade gänget honom upprepade gånger i ansiktet.

- Jag trodde att jag skulle bli förlamad för resten av mitt liv, säger han till GT.”

“- Efter badet gick vi för att leta efter björnbär. När vi kom tillbaka för att hämta 
våra handdukar och badbyxor dök plötsligt ett gäng på 13-15 invandrarkillar upp. 
De skrek ‘fascistjävel’ och “rasistsvin” efter mig.”

“Tonårsgänget hade retat sig på J:s nyfriserade huvud. J:s centimeterstubb och 
blonda lugg gillades inte. Därför gick de till samlad attack. Att J bar en T-shirt med 
texten ‘Mot våld och rasism’ väckte ingen tanke hos förövarna.”

7. Salemmordet år 2000

Mordet i Salem den 9 december på Daniel Wretström var ett svenskfientligt mord med 
politiska förtecken. Pojken hade just fyllt 17 år när han mördades.

Daniel Wretström klassas i Wikipedia som “svensk nynazist” och mördaren var en 
ung palestinier. Mordet hade föregåtts av en intensiv hets i massmedia mot just “na-
zister”.
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8 d) Udda brott

Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att det nu förekommer brott i Sverige som vid tidigare aldrig hört talas 
om

• att många av dessa brott är grova

Med invandringen har i vår vardag börjat förekomma ett antal udda incidenter och 
våldsutbrott av en typ som tidigare var sällsynta eller överhuvudtaget aldrig förekom 
i Sverige.

1. Hedersmord

S.k. hedersmord är något som vi fått bekanta oss med, framförallt genom Fadime Sa-
hindal, som sköts av sin far i Uppsala år 2002..

Kurdo Baksi, själv kurd, hade år 2000 en krönika om detta i DN den 25/11 -00. Han 
talade om en “etnocentrisk mentalitet” i Sverige:

“Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes i fjol nästan 20.000 fall av kvinnomis-
shandel... Den absoluta majoriteten av dessa brott begicks av svenskar och inte av in-
vandrare. Ändå hävdar ingen att kvinnomord och misshandel är en del av den svenska 
traditionen. I dessa fall individualiserar samhället - inte minst medierna - brotten.”

Lena Petterson replikerade i DN den 29/11, mot Baksis “kålsuparteori”:

“Kurdo Baksi hävdar att det inte finns någon kulturell bakgrund till ‘hedersmord’. 
Att det inte är någon skillnad mellan dessa mord, och svenska kvinnomord.”

“...det finns, i flera arabiska länder, en tradition att samhället godkänner dessa vid-
righeter. Till och med uppmuntrar dem.”

“...vilken svensk tonårsflicka som är osams med sin pappa riskerar som straff för 
detta två kulor i huvudet av sina farbröder? Vilken svensk domstol skulle kalla mor-
det ‘en hedervärd handling’ såsom domstolen gjorde i irakiska Kurdistan?”

“Ingen svensk hustru- eller dottermördare kan räkna med omgivningens och lagstift-
ningens helhjärtade stöd. Med grannarnas lyckönskningar och släktens lättnad.” 

2. Barnvagnsbråk

Ur Aftonbladet den 6/1 -04:

“Misshandlades av kvinna i bråk om barnvagn på buss”

“- Vi hade väntat ungefär en kvart när bussen kom. Då kom det två kvinnor med en 
tom barnvagn och trängde sig före alla.”

“Han tog tag i den tomma barnvagnen och frågade vems den var. När ingen svarade 
lyfte han ut vagnen på gatan.”

 “- Då tog kvinnan tag i vagnen och spottade mig i ansiktet.

Majid vände sig till kvinnans son, som han tror var i 18-19-årsåldern, och bad hon-
om be sin mamma sluta, eftersom han uppfattade att hon inte förstod svenska.”

“Det skulle kunna radas upp ett antal sär-
skilt brutala brott eller osannolika hän-
delser, som vårt samhälle tidigare inte er-
farit:

- hur taxikunder våldtas av chauffören

- hur taxiförare kommer i slagsmål med 
varandra

-  hur lärare misshandlas av elever

-  hur handikappade blir nedslagna och 
rånade

-  hur arbetsförmedlare hotas till livet

- hur även åklagare och polis hotas

- hur portade nattklubbsgäster skjuter 
skarpt för att försvara sin heder

- hur ‘HIV’män’ blir ett fenomen

- hur kvinnor drogas och kidnappas

- hur  grov s exmobbing  utövas  av små-
pojkar.”  

Ur “Dialog om invandringen?” 



“- Jag ramlade på marken. Då tog hon av sig sin sko och slog mig, i huvudet och i 
ansiktet.

Enligt Majid träffades han i ögat av den kraftiga platåskon och ögat svullnade direkt 
igen.”

3. Biografbråk

Ur Sydsvenskan, den 22/3 -05:

“Hot, bråk och slagsmål är ett växande problem på Malmös biografer. I fredags tv-
ingades personalen på Filmstaden tillkalla polis och avbryta visningen av “Hitch” för 
att slänga ut ett bråkigt ungdomsgäng.”

“Inför fullsatt salong saboterade ett gäng ungdomar filmvisningen genom att kasta 
papper och popcorn på publiken, skrika till varandra över salongen och springa ut 
och in genom nödutgångarna för att släppa in kompisar.”

Publiken blev i uppror. Biopersonalen blev tvungen att tända ljuset och avbryta film-
visningen. 

“...Då hade vi bett gänget hålla tyst flera gånger, men de bara hånskrattade åt oss. 
När vi skulle peka ut de skyldiga blev vi hotade. De sa att de skulle slå ner oss när vi 
kom ut ur biografen. “

4. Bussbeskjutning

Ur DN den 8/9 -03.

“Efter ännu ett attentat mot en SL-buss i Husby i nordvästra Stockholm har huvud-
skyddsombundet stoppat all busstrafik på Norgegatan där beskjutningarna har in-
träffat.

De senaste skotten avlossades vid halv ett-tiden i lördags, då en av Busslinks bussar, 
linje 178, träffades och fick tas ur trafik. Inga personer skadades vid attacken.

Totalt har nu fyra olika bussar angripits, i tidigare tillfällen har Connex buss, tidig-
are Linjebuss, och linje 514 och 155 utsatts för attentaten.”

Trots att väktare satts in för bevakning av området hade beskjutningarna fortsatt.

5. Falsklarm

Ur Hallands Nyheter den 13/9 -03:

“Falsklarm på Mäshult har kostat 150 000 kr

Falsklarmen på flyktingförläggningen Mäshult fortsätter.”

“Någon eller några har roat sig med att larma brandkåren genom att trycka på de 
sex larmknapparna eller att elda under rökdetektorerna.”

Hallands Nyheter skrev första gången om detta problem i maj 2003:

“En dag hade någon tryckt på larmknappen tre gånger och brandmännen hann inte 
tillbaka till stationen förrän det var dags för nästa utryckning.

- Andra människors liv och hälsa kan sättas på spel när våra resurser används i 
onödan, sa Sören Pihl, Skällingekåren. “ 

Totalt blev det 28 falsklarm på ett halvår.

6. Tejprånare

Ur Expressen den 5/1 -04:

“Tre rån på åtta dagar. Brutala rån där beväpnade rånare hotat personalen, tvingat 
ned dem på golvet - och bundit dem med tejp. I går drabbades två Vivoanställda i 
Rinkeby.”
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Ur Expressen den 27/12 -03:

“Det blev en skräckfylld lördagsmorgon för personalen på Ica Maxi i Alby, sydväst 
om Stockholm. När de kom till arbetsplatsen väntade tre maskerade män med pistol 
och yxa på dem.

En efter en fick de 20 anställda armar och ben ihoptejpade och slängdes sedan in på 
lunchrumsgolvet, medan rånarna plockade på sig växelkassan.”

7. Brott mot äldre

Ur Aftonbladet den 7/9 -05:

“SÖKTE ASYL FÖR ATT STJÄLA”

“Affärsiden var enkel: som asylsökande bodde de gratis och kunde leva på bidrag: 
Barnen användes som tjuvar och begick över 2 000 brott - på tre månader.”

Till offren för denna brottslighet hörde en 83-årig dam som gick för att handla mat.

“Hon har precis tagit ut pengar i bankomaten och hängt sin handväska på rollatorns 
armstöd. Hon flyttar undan rollatorn lite när hon böjer sig över kyldisken för att ta 
upp ett paket margarin. Samtidigt lutar sig en yngre kvinna fram och tar ett paket 
Lätta.

När 83-åringen går till kassan för att betala märker hon att plånboken är borta.”

8. Barnbrott 

Ur Aftonbladet den 1/6 -02:

“13-åringen var bekant med de misstänkta gärningsmännen och anade därför inte 
oråd när hon ombads att bege sig till en lägenhet där en av dem bor.

- De sa att det var fest och att en pojke som flickan tyckte om fanns i lägenheten.. I 
lägenheten utsattes flickan för en utdragen våldtäkt. Hon har uppgivit att fem unga 
män turades om att våldta henne i flera timmar.... De tvingade henne både till oralsex 
och vanliga samlag, säger källan.”

AB ger en bakgrund/översikt:

“Gruppvåldtäkter - ett allt vanligare brott”

“Gruppvåldtäkter det senaste året mot unga flickor - den yngsta var 12 år.

Januari 2001: 17-årig flicka utsätts för en gruppvåldtäkt i en lägenhet av fyra unga 
män. Eftersom det inte kunde styrkas att något brott begåtts lades utredningen ned 
och männen släpptes.

Augusti 2001: Två flickor, 13 och 14 år gamla, våldtas på en kyrkogård i Malmö. 
Gärningsmännen var inga män. De var pojkar mellan åtta och tolv år gamla.

September 2001: 17-årig flicka utsatts för en gruppvåldtäkt utanför Halmstads teat-
er. På väg genom en park tvingades hon in i buskarna av flera unga män.

Mars 2002: 12-årig flicka blir våldtagen hundra meter från sin skola i Botkyrka av 
fyra pojkar mellan 12 och 15 år. “

Ur tidningen Svensk Polis den 4/10 -05:

“BARNGÄNG GICK TILL ATTACK”

Under en av sommarens mest hektiska nöjeskvällar tvingades Boråspolisen att kalla 
på förstärkning från Göteborg. Orsak: samtliga tjänstgörande poliser var fullt sys-
selsatta med ett gäng barn i åldern 10-13 år som trakasserade och misshandlade folk 
i Stadsparken.”

“Den gångna sommarens torsdagskvällar har barngängen blivit allt större och of-
fensivare i sitt beteende. De har hållit till i Stadsparken, där det är lätt att gömma sig 
bland träd och buskar medan de väntat ut lämpliga offer, berättar Lars Björklund:

- Mönstret har varit att skicka fram den minste killen att knuffa och provocera. När 
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så det tilltänkta offret reagerar på påhoppet kommer hela gänget fram och attac-
kerar. En del personer har fått ordentligt med stryk av de här ungarna, som av allt 
att döma inte är onyktra eller påverkade på annat sätt.”

Ur Fria Tider den 31/1 -10:

“9-åringar rånar unga flickor i Malmö

Två flickor blev rånade på sina mobiler av ett gäng som sa att de hade vapen. Polisen 
kunde snabbt identifiera de misstänkta gärningsmännen, som visade sig vara 9 år 
gamla.

Rånet inträffade i Beijers park i Malmö vid 18-tiden på fredagskvällen. Två flickor i 
tolvårsåldern kom gående när de stoppades av ett pojkgäng.”

9. Föräldraslagsmål

Ur Aftonbladet den 11/7 -05:

“FOTBOLLSFÖRÄLDRAR I GÄNGSLAGSMÅL

Ett stort gängslagsmål utbröt i samband med en fotbollsmatch på Fittja IP på 
söndagskvällen. Enligt Stockholmspolisen var ett hundratal personer inblandade. 
Flera piketbussar, radiobilar och ambulanser skickades till platsen.”

Ur Metro den 21/7 -05, TT-telegram:

“En 18-årig våldtäktsdömd man fritogs av sina föräldrar i hovrätten i Sundsvall.

18-åringen försökte smita från kriminalvårdens personal, men stoppades i recep-
tionen. Då kastade sig föräldrarna och några vänner över personalen med slag och 
sparkar. Och 18-åringen och en 17-årig kamrat lyckades rymma.”

1o. Hot mot arbetsförmedlare

Ur Metro den 24/8 -01:

“Tjänstemän på arbetsförmedlingen utsätts allt oftare för våld och hot. I flera fall har 
anställda fått personskydd under resorna till och från jobbet.

Enligt en undersökning gjord av Statstjänstemannaförbundet, ST, har hälften av alla 
arbetsförmedlare känt sig hotade den senaste månaden. Så sent som i förra veckan 
misshandlades en handläggare på arbetsförmedlingen i Vällingby.”

“Hittills i år har 28 olika incidenter inträffat på arbetsförmedlingarna i Stockholms 
län.”

Enligt en fackordförande gör hårdare a-kasseregler att många känner sin försörjning 
hotad och tror att det är tjänstemännen som fattar besluten. Nu behöver medlem-
marna personskydd allt oftare.

“Anställda... har även fått rådet att inte låta foton på barn och familj stå alltför syn-
liga på tjänsterummen.”

11. Överfall på kyrkogårdsbesökare

Ur Sydsvenskan den 21/9 -09:

“Våg av våld på kyrkogården

“Höga häckar omger de kvadratiska gravkvarteren. Det lugn som ska prägla platsen 
har de senaste veckorna fått ett brutalt avbrott. Ungdomsgäng gör begravnings-
platsen osäker för både personal och besökare.

- Jag har arbetat på kyrkogårdsförvaltningen sedan 1974 men aldrig varit med om 
något liknande. ...säger Malmös kyrkogårdschef Malte Sahlgren.

Den enskilt allvarligaste händelsen inträffade fredagen den 11 september, när en 
kyrkogårdsbesökare sparkades ner och rånades.”
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“Vid flera tidigare tillfällen har utbrända sorgeblomster hittats uppe på kapellens 
tjärade papptak. Bara tur har gjort att branden inte spridit sig.”

“Flera bilar har ... anträffats brinnande runt kyrkogården de senaste veckorna.”
“Andra kyrkogårdsanställda berättar om knytnävsstora stenar som har kastats mot 
dem.”

12. Överfall på ambulanspersonal

Tidningsrubrik år 2003: 
”AMBULANSPERSONAL ÖVERFÖLLS. Vilt slagsmål i centrala Stockholm.”

“Ambulansen skickades ut efter ett larm om en skadad person som låg på Norra Ban-
torget i centrala Stockholm.

- De blev kallade dit men hittade ingen skadad. I stället stod ett gäng på 8-9 personer 
där som började hänga på ambulansbilen, säger Claes Hedbom.

- När de blev tillsagda att gå så gav man sig på ambulanspersonalen.”

Vilka var dessa våldsfigurer? Det framgick inte av tidningsnotisen, men TV3-program-
met “Efterlyst” hade den 15/9 information kring detta:

“... när de kommer till parken hittar de båda sjukvårdarna ingen skadad man. Där-
emot sitter en grupp på omkring femton personer, alla med afrikanskt ursprung, i 
parken och dricker öl.”

“Snart börjar 5 -6 personer slå och sparka på föraren. När de fått ner honom på 
marken tar en av männen sats och försöker hoppa på hans huvud, men föraren lyck-
as rulla undan i sista sekunden. Den andre ambulansmannen hoppar ur och försöker 
stoppa misshandeln, men blir då också misshandlad.”

“.. den man som startade bråket är fortfarande på fri fot. Han hade vid överfallet på 
sig en mörkgrön jacka och svart baseballkeps. Enligt vittnen kallas han för Affie och 
kommer från Somalia.”

13. Gruppvåldtäkter

Ett fenomen som vi tidigare överhuvudtaget inte hörde talas om i Sverige är grup-
pvåldtäkter, där flera pojkar eller män ger sig på en kvinna. Under slutet av 90-talet 
hade det blivit ett allt vanligare fenomen i Stockholm.

14. Krogbeskjutningar

Ur Expressen den 26/12 -03, om en södertäljebo:

“Två gånger tog han sats, tryckte gasen i botten och siktade på dörrvakterna. Den 
22-årige företagaren - som mejade ner tre personer utanför nattklubbens entré ...”

“I går morse hittade polisen flyktbilen totalt utbränd. Enligt 22-åringen var det en 
kompis som satte eld på bilen, för att göra honom en tjänst. 22-åringen är tidigare 
dömd för en rad olika brott. Han driver två företag, äger fyra bilar - som är regis-
trerade på en svårt skuldsatt person i bekantskapskretsen.”

15. Misshandel av trafikinspektörer

Lika litet som vissa unga män inte klarar att ta ett nej från en kvinna, lika litet klarar 
det att göra det efter en uppkörning för körkort. Många är de trafikinspektörer som 
råkat illa ut.

“UPPKÖRNINGAR STOPPAS EFTER BLODIG MISSHANDEL” Så löd rubriken till en 
tidningsartikel i Skåne den 2/2 -03:

“Alla körkortsprov är tills vidare stoppade i Landskrona. Orsaken är att en 23-årig 
man som i torsdags missade uppkörningen för fjärde gången slog den 28-årige 
trafikinspektören blodig.
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Först försökte 23-åringen hindra inspektören att skriva ut det negativa resultatet. 
När det inte gick tog han till handgripligheter.

Trafikinspektören tvingades blodig och med sönderrivna kläder åka till lasarettet. 
Han är nu sjukskriven och djupt chockad över vad som hänt.”

Det förs ingen statistik över hur många av dessa våldsutövare som har utländsk bak-
grund, men beteendet kan nog betecknas som mycket “osvenskt”....

16. Misshandel av fotbollsdomare

I Skånska Dagbladet den 28/9 -85 uttalade sig en fotbollsdomare efter en match med 
deltagande av ett invandrarlaget “Turk Anatolu”: “Jag har aldrig i hela mitt liv varit 
så rädd som idag. Dom hotade inte bara att döda mig utan också min familj. Under 
de 11 år som jag varit domare har jag aldrig varit med om något liknande”.

Detta hände alltså redan år 1985. Liknande erfarenheter har sedan blivit “vardagsmat” 
för fotbollsdomare i Sverige.

17. Lantbrukarmord

Under perioden 2001-2005 mördades flera lantbrukare i Småland. Det gällde orter 
som Ukna, Traryd, Gislaved, Urshult, Bråaryd och Sibbhult. Så långt vi känner till har 
förövarna aldrig haft annat än utländsk bakgrund.

18. Misshandel av lärare

Vid sökning på Google av “misshandel av lärare” får man nära 40.000 träffar.

• 11-åring polisanmäld för misshandel av lärare

• När läraren på Frejaskolan tillrättavisade den 15-årige högstadieeleven i skolmat-
salen blev eleven aggressiv och ska enligt uppgifter ha knuffat...

• Elev åtalad för misshandel av lärare - Gävledala 

• En tonårspojke i Svenljunga kommun åtalas nu för misshandel alternativ ofred-
ande av en lärare”

19. Misshandel av byggnadsarbetare

En byggnadsarbetare blev i januari 2003 misshandlad på sin arbetsplats vid Apel-
gårdsskolan i Rosengård, av tre tonåringar.

Sydsvenskan, den 21/1 -03:

“Enligt pojkarna gjorde byggjobbaren nazihälsning då de motades bort från byg-
garbetsplatsen i måndags.

- Byggnadsarbetaren säger själv att han signalerade stopp till en kranförare, ..”

Skolan var under ombyggnad och skolbarn måste ideligen köras ut från byggområ-
det:

“I måndags avhystes en grupp pojkar av en 41-årig byggnadsarbetare, som gjorde 
tecknet till kranföraren för att mana denne till försiktighet. Pojkarna, som uppfat-
tade tecknet som en hitlerhälsning, begrundade skymfen under natten. Och kl 12 igår 
gick fyra pojkar till byggarbetsplatsen för att göra upp. De anklagade byggnad-
sarbetaren för att vara rasist ... 41-åringen fick flera knytnävsslag i huvudet och 
på överkroppen innan han föll till marken. Då fortsatte pojkarna med att sparka 
honom, ..”

Skolbygget fick avbrytas. 

20. Angrepp på brandmän

Vid sökning på Google av “brandmän attackerade” får man mer än 50.000 träffar.
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Exempelvis:

• I Göteborg attackerades räddningtjänstens personal ikväll när de skulle släcka en 
bilbrand i stadsdelen ...

• Brandmän attackerade med slägga - Malmö - Sydsvenskan - 

• Några brandmän attackerades vid 19-tiden på söndagskvällen av ett ungdoms-
gäng på Hårds väg i Rosengård.

• Brandmän attackerade i Salem 

• I Göteborg attackerades räddningtjänstens personal ikväll när de skulle släcka en 
bilbrand i stadsdelen Hjällbo. En grupp ungdomar kastade smällare.

• Släckningsarbetet av en lägenhet för två veckor sedan i den invandrartäta göte-
borgsförorten Gårdsten försenades flera minuter då anhöriga till ...

• Under släckningsarbetet i den här gångtunneln blev brandmännen attackerade 
med smällare och fyrverkeripjäser. Ingen blev skadad. ...

• Nu har det hänt igen. Räddningstjänsten i Malmö har blivit attackerade med tom-
burkar och ägg av ligister som legat i bakhåll under en ...

Det grövsta attentatet inträffade i augusti 2009 i Göteborg:

Ur SvD den 29/8 -09:

“Splittret yrde inne i förarhytten efter att någon släppt en fem kilo tung sten på 
brandbilens vindruta.

Två brandmän skadades och fick söka hjälp på sjukhus.

- Det kunde gått mycket illa. Att få en så tung sten på vindrutan i de hastigheter 
utryckningsbilarna åker i är livsfarligt, säger räddningschefen i beredskap, Per Jar-
ring, till TT.

Händelsen natten till lördag ses som kulmen på de oroligheter som drabbat Göteborg 
i veckan som gått. Inga personer har skadats men miljonvärden har förstörts. Ett 
tiotal bilar har satts i brand, och en fritidsgård i stadsdelen Tynnered har bränts 
ned.

Föraren av tankbilen fick stenen på armen, och en av brandmännen som satt i bak-
sätet i hytten fick glassplitter i ögat. De som skadades är tagna ur tjänst och sjuk-
skrivna,..”

21. Otrygg hemtjänst

Göteborgs-Posten den 22/1 -10:

“Knarkskandal inom hemtjänsten utreds

Stadsdelen Gunnared startar en intern utredning efter avslöjandet om att en liga 
kapat gamlas identiteter för att smuggla kokain.”

“Den anställda inom hemtjänsten är en 36-årig kvinna. Hon arbetar med att hjälpa 
de gamla med till exempel städning och matlagning.

Men hon har gjort mer än så enligt tullkriminalens utredare. De gamla har utnyt-
tjats i kokainsmugglingen.

- Vi anser att den här personen beställt narkotika bland annat i en äldre, stroke-
drabbad pensionärs namn. Sedan, när försändelsen kommit, har hon löst ut paketet 
genom att stjäla hans körkort och legitimera sig med det,..”

22. Otrygg tvättstuga

Fria Nyheter den 14/2 -10:

“Slagsmål efter tvättstugebråk

Sex män slogs med basebollträn och andra tillhyggen på Danska Vägen i centrala 
Göteborg ... Polisen tillkallades och fick skicka flera patruller till platsen...”
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“...ska upprinnelsen till slagsmålet bero på osämja i en tvättstuga. Enligt polisen ska 
det vara två familjer som har råkat ordentligt i luven på varandra som är orsaken 
till detta. En person har förts till sjukhus efter slagsmålet.”

23. HIV-män 

Om man vet med sig att bära på HIV och inte desto mindre inlåter sig i oskyddat sam-
lag med en annan människa, vad kan det rubriceras som annat än dråpförsök?

På senare år har ett nytt begrepp uppstått i svenska massmedia: ”HIV-män”. Så van-
ligt är det numera att HIV-smittade män är sexuellt aktiva på ett helt ansvarslöst sätt. 
I vissa fall är de aktiva så till den grad att det för en och samma HIV-man kan handla 
om mer än 100 kvinnor.

Ur DN den 4/7 -07:

”Av de kvinnor som polisen haft kontakt med i samband med utredningen av den 
så kallade hivmannen har tolv testats för hiv. T.... I början misstänktes mannen ha 
haft kontakt med 130 flickor och kvinnor på nätet... Enligt polisen återstår en hel del 
utredningsarbete. Man söker nu kontakt med ytterligare 30 kvinnor som kan ha haft 
kontakt med mannen via nätet.”

Ur Expressen den 25/5 -07:

”En man i 30-årsåldern misstänks för försök till grov misshandel, sexuellt utnyt-
tjande alternativt våldtäkt mot barn. Han är hivsmittad - och övergreppen ska ha 
pågått under de senaste fem åren.”
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