
Domar för sexualbrott 2012-2017 
 

En undersökning av nästan samtliga fällande domar för 
sexualbrott 2012-2017 visar att: 
 
• Andelen dömda svenskar, i proportion till andra grupper, har minskat sedan 2013 och sjunkit 
kraftigt de senaste två åren. 
 
• Män med utomeuropeisk härkomst begår 84 procent av alla grova våldtäkter. Svenskar 
kommer först på fjärde plats, efter afghaner, irakier och somalier. 
 
• Två av tre grova våldtäkter begås av asylsökande eller män som getts uppehållstillstånd. 
 
• Landsgrupper med högst sannolikhet att begå grov våldtäkt är i turordning algerier, afghaner, 
tunisier, marockaner och palestinier. 
 
• 95,6% av överfallsvåldtäkter begås av män med utländsk härkomst. 
 
• Flest överfallsvåldtäkter räknat i individer begås i turordning av somalier, eritreaner, algerier, 
irakier och gambier. 
 
• Flest överfallsvåldtäkter begås i Stockholm, Hudiksvall och Eskilstuna. 
 
• 90 procent av alla gruppvåldtäkter begås av män med utomeuropeisk härkomst. Var fjärde 
våldtäktsman som agerat i grupp är afghan. 
 
• Flest våldtäktsmän som agerat i grupp har dömts i Ystad, Eksjö och Uppsala. Göteborg är på 
11:e plats, Stockholm 16:e och Malmö 21:a. 
 
• Utlänningar ofredar svenskar sexuellt i mycket större utsträckning än andra utlänningar. 
 
• Män med europeisk härkomst begår oftast andra former av sexuellt ofredande än tafsning. 75 
procent av dömda afrikaner har tafsat på sitt offer. 
 
• En majoritet av de som döms för koppleri är rumäner. 
 
• Homovåldtäkters andel av totala våldtäkter har stigit kraftigt de senaste åren. Samtidigt är 
gruppvåldtäkt mot män nu den vanligaste kategorin. 
 
• 85 procent av de som dömts för gruppvåldtäkt mot män är afghaner. 
 
• Svenska män är överrepresenterade i endast tre rubriceringar: Köp av sexuell handling av barn, 
barnpornografibrott och utnyttjande av barn för sexuell posering. 
 
• Ovanstående är inte statistik eller tyckande utan fakta. Domar som vunnit laga kraft.  
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