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Sammanfattning 
 

Invandringen till Sverige har under de senaste decennierna ökat och Sverige har blivit 

ett samhälle med stor etnisk mångfald. I takt med den ökade invandringen har också 

intresset för och diskussionerna kring ett eventuellt samband mellan invandring och 

hatbrott intensifierats, då antalet hatbrottsanmälningar också har ökat kraftigt under 

samma tidsperiod. Syftet med detta examensarbete var att beskriva förändringar och 

skillnader i de främlingsfientligt/rasistiskt motiverade hatbrottsanmälningarnas 

utveckling i Sverige, åren 2004-2014. Syftet var även att analysera förändringar och 

skillnader beträffande hatbrottsanmälningarnas utveckling inom storstadskommunerna 

samt att analysera sambandet mellan å ena sidan hatbrottsanmälningar med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv och å andra sidan invandring, 

befolkningssammansättning och socioekonomiska faktorer som arbetslöshet, 

utbildningsnivå, medianinkomst och biståndsmottagande. För att besvara syftet 

inhämtades information och statistik från olika myndigheter. Det insamlade materialet 

analyserades med hjälp av korrelations- och regressionsanalyser. Det huvudsakliga 

resultatet visade på ett samband mellan antal hatbrottsanmälningar med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv och antal invandringar. Påverkan av antalet 

invandringar på antalet hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv var 

starkare än de socioekonomiska faktorerna. Effekten som antalet invandringar hade på 

antalet hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv påverkades dock av 

förändringar i befolkningssammansättningen. En slutsats som drogs var att en väl 

fungerande integration kan vara en viktig strategi i det preventiva arbetet mot 

främlingsfientligt/rasistiskt motiverade hatbrott. 

 

Nyckelord: hatbrott, främlingsfientlighet, invandring, reell gruppkonflikt, 

kriminalitet, socioekonomi 
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Introduktion 

 

Inledning 
Sverige har under de senaste decennierna blivit ett samhälle med stor etnisk mångfald. I 

takt med den ökade invandringen har också intresset för och diskussionerna kring ett 

eventuellt samband mellan invandring och hatbrott intensifierats, då antalet 

hatbrottsanmälningar också har ökat kraftigt under samma tidsperiod 

(Brottsförebyggande rådet [Brå], 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015). Framförallt gäller detta hatbrott med främlingsfientligt/rasistiskt motiv. 

Inom den kriminologiska forskningen har hatbrott blivit mer uppmärksammat de 

senaste åren. Detta gäller även forskningen om specifikt främlingsfientligt/rasistiskt 

motiverade hatbrott (Bunar, 2007; Green, McFalls & Smith, 2001; Jacobs & Henry, 

1996; King & Sutton, 2013). Studier som har undersökt tänkbara orsaker till ökningen 

av hatbrott med främlingsfientligt/rasistiskt motiv har funnit ett samband mellan ett 

områdes ökade antal hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv och 

en ökad invandring till samma område (Grattet, 2009; Green, Strolovitch & Wong, 

1998; Krueger & Pischke, 1997; Stacey, Carbone-López & Rosenfeld, 2011). Att ökad 

invandring automatiskt skulle leda till en ökning av hatbrott med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv är möjligen en något enkel förklaring. För att förstå 

den komplexa relationen mellan ökad invandring och ett ökat antal hatbrott med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv, även i Sverige, så behövs en mer fördjupad analys. I 

detta examensarbete kommer förändringar av antal hatbrottsanmälningar med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv och förändringar av invandringsmönster i Sverige att 

analyseras. På nationell nivå kommer statistik från åren 2004-2014 att analyseras, på 

länsnivå kommer statistik från åren 2006-2014 att analyseras och på kommunnivå 

analyseras statistik från åren 2007-2014.  

 

Vad är hatbrott? 
Hatbrott är inget nytt fenomen, utan är någonting som alltid har funnits. Initialt låg 

allmänhetens och rättsväsendets fokus på den faktiska brottsliga handlingen. I takt med 

samhällets ökade intresse för motiven bakom brott, började begreppet hate crime att 



Hatbrott och invandring  Johanna Malmström & Sofia Herlitz 

 7 

användas i USA och England på 1980- och 1990-talet. (Brå, 2015). I Sverige 

introducerades begreppet hatbrott av kriminologen Eva Tiby i hennes forskning om 

homosexuellas utsatthet för brott (Tiby, 1999). Definitionen av hatbrott är dock något 

som har utvecklats och förändrats över tid (Brå, 2015). Det finns ingen universell 

definition av begreppet hatbrott. Variationerna är många mellan olika länder och även 

inom ett och samma land kan definitionerna skilja sig åt, till exempel mellan 

rättsväsendet och olika myndigheter (Brå, 2015). Något som det dock råder stor 

konsensus kring är att det som kallas för hatbrott är en kränkning av mänskliga 

rättigheter och människors lika värde samt ett direkt brott mot en individs identitet (Brå, 

2015). 

 

En tidig och enkel definition av hatbrott är “ett brott mot en individ på grund av att 

denne tillhör en viss grupp” (Tiby, 1999). Det kan till exempel vara på grund av en 

individs etnicitet, funktionshinder, kön, politiska tillhörighet, religiösa tillhörighet, 

sexuella läggning eller ålder (Brå, 2015; Tiby, 1999). Brå väljer att i sina rapporter 

definiera hatbrott som: 

 

Brott mot person, grupp, egendom, institution eller representant för dessa, som 

motiveras av rädsla för, fientlighet eller hat mot den utsatta grundat på hudfärg, 

nationalitet eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning samt 

könsöverskridande identitet eller uttryck som gärningspersonen tror, vet eller uppfattar 

att personen eller gruppen har (Brå, 2015, s. 15). 

 

Ett hatbrott är alltså inte i sig en brottsrubricering utan en samlad beteckning över olika 

brott där det i motivet funnits ett hat eller en fientlighet gentemot den brottsutsatta (Brå, 

2012). Det är därmed gärningspersonens motiv bakom brottet som avgör om det är ett 

hatbrott eller inte. Det råder viss oenighet om vilka motiv som ska ingå i statistiken över 

hatbrottsanmälningar, men i Brås statistik över polisanmälda hatbrott redovisas 

motiven: 

- främlingsfientliga/rasistiska 

- antisemitiska 

- islamofobiska 
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- kristofobiska och andra antireligiösa 

- homofobiska, bifobiska och heterofobiska 

- transfobiska (Brå, 2015). 

 

Forskningsöversikt om sambandet mellan 

främlingsfientligt/rasistiskt motiverade hatbrott och 

invandring 

Ett antal internationella studier har funnit ett samband mellan hatbrott med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv och invandring (Bunar, 2007; Green et al., 2001; 

Green et al., 1998; Krueger & Pischke, 1997; Stacey et al., 2011). Stacey et al. (2011) 

undersökte om förändringar i befolkningssammansättningen och förändringar i den 

latinamerikanska invandringen hade ett samband med främlingsfientligt/rasistiskt 

motiverade hatbrott mot latinamerikaner. Stacey et al. (2011) fann ett samband mellan 

ökad invandring och ökade hatbrott med främlingsfientligt/rasistiskt motiv i de delstater 

där invandringen skett nyligen. Däremot visade resultaten att i redan etablerade 

latinamerikanska områden påverkades inte frekvensen av främlingsfientligt/rasistiskt 

motiverade hatbrott av en ökad invandring i samma utsträckning (Stacey et al., 2011). 

Vid en statistisk kontroll för olika socioekonomiska faktorer som exempelvis 

arbetslöshet, fann forskarna att det inte hade någon signifikant effekt på hatbrott med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv utan att invandring fortfarande var den faktorn med 

starkast effekt (Stacey et al., 2011).   

 

Liknande resultat kom Green et al. (1998) fram till i en studie där de undersökte om 

demografiska och socioekonomiska faktorer hade ett samband med hatbrott med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv. Det forskarna studerade var förhållandet mellan 

förändringar i befolkningssammansättningen och hatbrott med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv i olika stadsdelar i New York och bland olika etniska 

grupper (Green et al., 1998). En jämförelse gjordes mellan två stadsdelar där invånarna 

utgjordes av en hög respektive låg andel personer med asiatiskt ursprung, men där den 

asiatiska populationen ökade lika mycket, under den tidsperiod som undersöktes i 

studien. I stadsdelen med en låg andel personer med asiatiskt ursprung ökade hatbrotten 
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mot personer med asiatiskt ursprung betydligt mer än i stadsdelen med högre andel 

personer med asiatiskt ursprung (Green et al., 1998). En jämförelse mellan två andra 

stadsdelar som hade lika låg andel asiatisk population, men olika hög asiatisk 

invandring, visade att det rapporterades fler främlingsfientligt/rasistiskt motiverade 

hatbrott mot personer med asiatiskt ursprung i stadsdelen med högre asiatisk invandring 

(Green et al., 1998). Samma mönster hittades även när det gällde 

befolkningssammansättningen av personer med latinamerikanskt ursprung och den 

latinamerikanska invandringen, men med skillnaden att i de stadsdelar som var 

etablerade latinamerikanska områden skedde istället en minskning av hatbrotten med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv (Green et al., 1998). Mellan olika socioekonomiska 

faktorer och hatbrott med främlingsfientligt/rasistiskt motiv fanns endast ett samband 

med arbetslöshet (Green et al., 1998). Detta samband var dock svagt och icke 

signifikant. Green et al. (1998) kom fram till slutsatsen att det som påverkade hatbrott 

med främlingsfientligt/rasistiskt motiv var inte enbart andelen av en viss 

minoritetsgrupp i ett område, utan snarare i vilken takt andelen hade förändrats och hur 

befolkningssammansättningen såg ut i områdena där invandringen hade skett. 

 

En tidig studie från Tyskland undersökte om den kraftiga ökningen av hatbrott med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv i början på 1990-talet hade ett samband med en ökad 

invandring till östra respektive västra Tyskland (Krueger & Pischke, 1997). I östra 

Tyskland var mindre än 1 % av invånarna utrikes födda, jämfört med 9 % i västra 

Tyskland. På ett år ökade andelen utrikes födda med 0,7 procentenheter i västra 

Tyskland och med 0,2 procentenheter i östra Tyskland (Krueger & Pischke, 1997). 

Under samma tidsperiod rapporterades det tre gånger så många hatbrott med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv per 100 000 invånare i öst än i väst (Krueger & 

Pischke, 1997). I östra Tyskland fann forskarna ett starkt positivt samband mellan ökat 

antal hatbrott med främlingsfientligt/rasistiskt motiv och ökad invandring, ett samband 

som inte fanns i västra Tyskland (Krueger & Pischke, 1997). Krueger och Pischke 

(1997) menade att detta kunde bero på att den största delen av invandringen till 

Tyskland dittills hade varit koncentrerad till den västra delen, vilket gjort det till ett mer 

etablerat multietniskt område. Forskarna fann även att asylsökande var den mest utsatta 

gruppen (Krueger & Pischke, 1997). Runt hälften av alla rapporterade hatbrott med 
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främlingsfientligt/rasistiskt motiv i både östra och västra Tyskland var riktade mot 

asylsökande. Slutligen visade resultatet, efter en statistisk kontroll för arbetslöshet, att 

det inte fanns något samband mellan hatbrott med främlingsfientligt/rasistiskt motiv och 

arbetslösheten i ett område (Krueger & Pischke, 1997).  

 

Dessa resultat får stöd av annan forskning som också har funnit att i områden där 

invandringen kraftigt ökade, steg även antalet hatbrott med främlingsfientligt/rasistiskt 

motiv (Grattet, 2009; Green et al., 2001; Levin & Rabernovic, 2001). I etablerade 

multietniska områden påverkades dock inte hatbrotten med främlingsfientligt/rasistiskt 

motiv av invandring i samma utsträckning. 

 

Ovan nämnda studier fann inte något samband, eller endast ett svagt samband, mellan 

hatbrott med främlingsfientligt/rasistiskt motiverade hatbrott och socioekonomiska 

faktorer (Green et al., 1998; Krueger & Pischke, 1997; Stacey et al., 2011). Trots att 

forskarna inte fann helt enhetliga resultat, visade resultaten att i förhållande till 

invandring, hade socioekonomiska faktorer en svag, om ens någon, påverkan på antalet 

hatbrott med främlingsfientligt/rasistiskt motiv (Green et al., 1998; Krueger & Pischke, 

1997; Stacey et al., 2011). Det finns ändå många forskare som menar att 

socioekonomiska faktorer är välkända faktorer bakom kriminalitet (Agnew, Matthews, 

Bucher, Welcher & Keyes, 2008; Andresen, 2012; Buonanno & Leonida, 2009; Groot 

& van den Brink, 2007; Hooghe, Vanhoutte, Hardyns & Bircan, 2010; Lin, 2008; 

Lochner & Moretti, 2004; Wright, Caspi, Moffitt, Miech & Silva, 1999), varför det bör 

nämnas något om förhållandet mellan kriminalitet och socioekonomiska faktorer samt 

pröva detta på de svenska förhållandena i denna studie.   

 

Förhållandet mellan socioekonomiska faktorer och 

kriminalitet 
Förhållandet mellan olika socioekonomiska faktorer och kriminalitet är ett väl utforskat 

område inom kriminologi, men trots detta är forskare inte enade om exakt hur det 

påverkar kriminellt beteende och vilka faktorer som i sådana fall är av störst betydelse. 

Forskare brukar dock lyfta fram faktorerna försämrad privat ekonomi, arbetslöshet och 

utbildningsnivå (Agnew et al., 2008; Andresen, 2012; Buonanno & Leonida, 2009; 
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Groot & van den Brink, 2007; Hooghe et al., 2010; Lin, 2008; Lochner & Moretti, 

2004; Wright et al., 1999). 

 

Privata ekonomiska problem och arbetslöshet 
Agnew et al. (2008) undersökte om det fanns ett samband mellan ungdomsbrottslighet 

och en individs privata ekonomiska problem (exempelvis svårigheter att betala 

räkningar och svårigheter att köpa önskade och nödvändiga varor och tjänster) samt 

mellan ungdomsbrottslighet och socioekonomisk status. Privata ekonomiska problem 

och socioekonomisk status delades in som två olika faktorer, eftersom forskarna 

menade att det är möjligt att särskilja privata ekonomiska problem från socioekonomisk 

status och att det är de privata ekonomiska problemen som har det starkaste sambandet 

med ungdomsbrottslighet (Agnew et al., 2008). I studien definierades låg 

socioekonomisk status som att den primära vårdnadshavaren endast hade 

grundskoleutbildning och var arbetslös eller hade ett låg-status yrke och/eller att 

familjen levde i en ekonomiskt utsatt situation och mottog någon form av bistånd eller 

socialbidrag (Agnew et al., 2008). Höga nivåer av privata ekonomiska problem visade 

sig ha ett signifikant samband med högre nivåer av självrapporterad kriminalitet, vilket 

inte det samlade begreppet låg socioekonomisk status hade (Agnew et al., 2008). I takt 

med att de privata ekonomiska problemen ökade, så ökade även nivåerna av 

självrapporterad kriminalitet (Agnew et al., 2008). Slutsatsen i studien var att privata 

ekonomiska problem var mer relevant än samlingsbegreppet låg socioekonomisk status 

när det gällde att försöka förklara ungdomsbrottslighet (Agnew et al., 2008). 
 

Att arbetslöshet är en socioekonomisk faktor som har ett samband med kriminalitet är 

en slutsats som ett antal forskare stödjer (Andresen, 2012; Hooghe et al., 2010; Lin, 

2008). Andresen (2012) fann att bostadsområden med en högre grad av arbetslöshet 

även hade högre grad av brottslighet. I studien av Hooghe et al. (2010) undersöktes 

sambandet mellan kriminalitet och de tre faktorerna inkomstnivå, inkomstskillnader och 

arbetslöshet. Forskarna fann att alla faktorer hade ett samband med kriminalitet, men att 

arbetslöshet hade det starkaste sambandet (Hooghe et al., 2010). Även Lin (2008) 

konstaterade att arbetslöshet var en stark bidragande faktor till kriminellt beteende, men 

fann också skillnader mellan olika brottstyper. Arbetslöshet visade sig ha en negativ 
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effekt på brottstyper som mord, våldtäkt och andra våldsbrott, men en positiv effekt på 

egendomsbrott och rån (Lin, 2008).  

 

Utbildningsnivå 

Gällande sambandet mellan utbildningsnivå och kriminalitet, har studier påvisat att 

sambandet förändras beroende på vilken brottstyp som undersöks (Buonanno & 

Leonida, 2009; Groot & van den Brink, 2007). Groot och van den Brink (2007) fann att 

ju högre utbildning en person hade, desto lägre var sannolikheten att personen begick 

brott som stöld, vandalisering, hot och våldsbrott. Bland personer med högre utbildning 

var olika typer av bedrägerier vanligast (Groot & van den Brink, 2007). Forskarna fann 

även att i områden där många av invånarna hade låg utbildning, så var graden av 

kriminalitet högre (Groot & van den Brink, 2007). Liknande resultat fann även en annan 

studie, som visade att högre utbildning var negativt och signifikant korrelerat med 

kriminalitet i allmänhet och egendomsbrott och stöld i synnerhet (Buonanno & Leonida, 

2009). Detta samband kvarstod även efter en statistisk kontroll för påverkan av andra 

socioekonomiska faktorer (Buonanno & Leonida, 2009). Även Lochner och Moretti 

(2004) fann att utbildning hade påverkan på graden av brottslighet, på så sätt att högre 

utbildning signifikant minskade benägenheten att begå brott. 
 

Andra studier har funnit olikartade resultat i frågan om socioekonomisk status påverkar 

kriminellt beteende och i sådana fall hur (Tittle & Villemez, 1977; Wright et al., 1999). 

Wright et al. (1999) fann att de individer som uppgav att de hade större ekonomiska 

svårigheter och som även hade lägre utbildnings- och yrkesambitioner, lägre 

självkontroll, samt var mer aggressiva och kände ett större utanförskap, också var de 

individer som hade begått flest brott. Resultatet visade också att hög socioekonomisk 

status i kombination med andra faktorer som att vara spänningssökande, att ha social 

makt, att uppleva risken för att bli upptäckt som låg och att ha okonventionella 

värderingar, ökade benägenheten för att begå brott (Wright et al., 1999). Ett helt motsatt 

resultat, jämfört med ovanstående studier, fann Tittle och Villemez (1977) som menade 

att social klass och socioekonomisk status är nästintill irrelevant när det gäller att 

försöka förklara kriminalitet. 
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Teoretiska utgångspunkter 
 

Teorin om reell gruppkonflikt 
Vilka exakta orsaker som ligger bakom varför brott begås kan vara svårt att avgöra, men 

det finns många teorier, både kriminologiska, psykologiska och sociologiska, som 

försöker att förklara detta (Sarnecki, 2009). En psykologisk teori som ofta används för 

att förklara just hatbrott eller brott mot minoritetsgrupper är teorin om reell 

gruppkonflikt (Brief et al., 2005; Green et al., 1998; Hitlan, Carrillo, Zárate & Aikman, 

2007; Jackson, 1993). Processerna bakom teorin uppmärksammades och studerades av 

Muzafer Sherif redan på 30-talet (Jackson, 1993), men de har etablerats och utvecklats 

av LeVine och Campbell (1972) som även namngav teorin, realistic group conflict 

theory. Grunden i teorin om reell gruppkonflikt är att konflikter mellan grupper uppstår 

när medlemmar från olika grupper med olika mål känner att de tävlar om samma 

begränsade resurser, till exempel arbeten, bostäder, ekonomiska resurser och abstrakta 

resurser som kulturella normer och social status (LeVine & Campbell, 1972). 
 

När grupper konkurrerar om samma begränsade resurser skapas en fientlighet och en 

uppfattning om att den ena gruppens vinst automatiskt innebär en förlust för den andra 

gruppen, vilket leder till en känsla av hot gentemot den grupp som inte är den egna 

(Sherif, 1967). Detta kan i sin tur skapa fördomar mot den andra gruppen och en ännu 

starkare solidaritet inom den egna gruppen (LeVine & Campbell, 1972; Sherif, 1967). 

När två sådana konkurrerande grupper lever nära varandra ger det upphov till negativa 

konsekvenser (Sherif, 1967). Dessa effekter blir desamma oavsett om hoten är verkliga 

eller om det endast upplevs som ett hot (LeVine & Campbell, 1972). 

Den upplevda konkurrensen mellan grupperna är en viktig komponent i skapandet av 

attityder och beteenden gentemot den andra gruppen (LeVine & Campbell, 1972; 

Sherif, 1967). Attityden gentemot den andra gruppen blir negativ och dess medlemmar 

nedvärderas samtidigt som den egna gruppen överskattas (Sherif, 1967). En annan följd 

blir också att individer inte längre ses som enskilda individer, utan enbart som 

medlemmar av och representanter för en grupp (LeVine & Campbell, 1972; Sherif, 

1967). 
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För att vidare utveckla och försöka förklara varför den känsla som uppstår i 

konkurrensen mellan olika grupper, leder till just brottslighet, så kan teorin om reell 

gruppkonflikt behöva nyanseras, vilket kan göras med General Strain Theory. 

 

General Strain Theory 
Strainteorin utvecklades på 1930-talet av Robert Merton, som ansåg att 

samhällsstrukturen är anledningen till att avvikande beteenden uppkommer (Merton, 

1968). Merton menade att samhället har ett stort fokus på etablerade livsmål, vilka 

bygger på värderingar från medelklassen, medan medlen och möjligheterna för 

samhällsinvånarna att nå dessa mål är väldigt ojämnt fördelade (Merton, 1968). På 

grund av ojämlikheter gällande inkomst, utbildning och individuell prestationsförmåga, 

kommer många individer vara oförmögna att uppnå samhällets etablerade mål (Merton, 

1968). När det uppstår motsättningar mellan mål och medel kan individen uppleva en 

stress och frustration (strain) som ökar risken för avvikande och kriminellt beteende 

(Merton, 1968). Det avvikande beteendet kan bli ett medel för att erhålla de material 

och den respekt som tillåter individen att uppnå den sociala status som samhället 

uppmuntrar (Merton, 1968). 
 

Robert Agnew gjorde, från ett social-psykologiskt synsätt, en omtolkning av strainteorin 

på 1990-talet (Agnew, 1992). Detta nyare perspektiv kallas General Strain Theory, där 

Agnew menar att det finns tre olika typer av strain, vilket gör det till ett vidare begrepp 

än vad Merton ansåg (Agnew, 1992). Den första typen av strain uppkommer när 

individen blir hindrad av andra att uppnå sina positivt värderade mål, den andra typen 

kan uppstå när ett positivt stimulus försvinner eller hotas att försvinna och den tredje 

typen kan uppkomma om individen drabbas av något som av individen uppfattas som 

ett negativt stimulus (Agnew, 1992). Dessa situationer kan uppstå i interaktioner med 

andra individer och kan leda till att ilska och frustration uppstår, vilket gör att individen 

istället kan använda otillåtna medel för att nå sina mål (Agnew, 1992). 

 

Med utgångspunkt i teorin om reell gruppkonflikt (LeVine & Campbell, 1972; Sherif, 

1967) är vår första hypotes att i områden där invandringen ökar kommer även 

främlingsfientligt/rasistiskt motiverade hatbrottsanmälningar att öka. Med tanke på att 
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invandringen till Sverige har ökat de senaste decennierna och att 

hatbrottsanmälningarna med främlingsfientligt/rasistiskt motiv också har ökat kraftigt 

under samma tidsperiod, förväntar vi oss att ökad invandring har en positiv effekt på 

främlingsfientligt/rasistiskt motiverade hatbrottsanmälningar. Vår andra hypotes är att i 

etablerade multietniska områden har en ökad invandring inte en lika stark påverkan på 

hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv. Denna hypotes är i linje 

med de teoretiska utgångspunkterna (Agnew, 1992; LeVine & Campbell, 1972; Sherif, 

1967) då kontrasten och konflikten mellan grupperna inte bör vara lika påtaglig. En 

slutlig hypotes, enligt förutsättningarna i General Strain Theory, är att lägre 

socioekonomisk status är relaterat med fler hatbrottsanmälningar med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv. Hur dessa hypoteser kommer att prövas finns 

beskrivet i avsnittet “Metod”. 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete var att beskriva förändringar och skillnader i de 

främlingsfientligt/rasistiskt motiverade hatbrottsanmälningarnas utveckling i Sverige, 

åren 2004-2014. Syftet var även att analysera förändringar och skillnader beträffande 

hatbrottsanmälningarnas utveckling inom storstadskommunerna samt att analysera 

sambandet mellan å ena sidan hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt 

motiv och å andra sidan invandring, befolkningssammansättning och socioekonomiska 

faktorer som arbetslöshet, utbildningsnivå, medianinkomst och biståndsmottagande. 

För att besvara syftet formulerades följande frågeställningar: 

1. Hur har hatbrottsanmälningarna med främlingsfientligt/rasistiskt motiv 

förändrats i Sverige under åren 2004-2014? 

2. Vilka skillnader beträffande hatbrottsanmälningar med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv fanns inom Sverige på länsnivå under åren 

2006-2014? 

3. Vilka förändringar över tid i och skillnader mellan storstadskommunerna 

Stockholm, Göteborg och Malmö under åren 2007-2014, fanns beträffande antal 

hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv, antal invandringar 

samt befolkningssammansättning? 
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4. Vilket samband fanns mellan å ena sidan antalet hatbrottsanmälningar med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv och å andra sidan invandringar och 

befolkningssammansättningen samt de socioekonomiska faktorerna arbetslöshet, 

utbildningsnivå, medianinkomst och biståndsmottagande i storstadskommunerna 

Stockholm, Göteborg och Malmö under åren 2007-2014? 

 

Metod 
 

Studiedesign och urval 
Med utgångspunkt i vårt syfte valde vi att göra en kvantitativ studie. Kvantitativ 

studiedesign innebär användning av någon form av observationer eller strukturerade 

mätningar för att få svar på forskningsfrågor, och insamlad data representeras vanligen 

av siffror (Billhult & Gunnarsson, 2012b). Syftet med kvantitativa studier kan vara att 

beskriva eller kartlägga något, att se om det finns samband mellan olika variabler eller 

att jämföra olika fenomen (Billhult & Gunnarsson, 2012b). Utifrån syftet ansåg vi att en 

kvantitativ design var lämplig och därför valde vi att göra en tidsföljdsstudie med hjälp 

av redan insamlad, kvantitativ data. En tidsföljdsstudie används när data som är 

insamlat av andra, till exempel offentlig statistik, ska analyseras (Andersson, 1992). 

Syftet med denna typ av studie är att undersöka hur något samvarierar eller förändras 

under en vald tidsperiod (Andersson, 1992). 

 

Gällande valet av kommuner att analysera gjordes urvalet bland annat utifrån den 

tillgängliga statistiken hos Brå. Brå har publicerad statistik om hatbrottsanmälningar, 

sorterade efter motiv, i storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessa 

kommuner inkluderades i studien för att det är de tre största kommunerna i Sverige, sett 

till befolkningsmängd, vilket gav ett stort underlag samtidigt som det underlättar en 

jämförelse med tidigare studier som också undersökt större städer och områden.     
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Datainsamling 
 

Statistik om anmälda hatbrott med främlingsfientligt/rasistiskt motiv 
Statistik gällande hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv på 

nationell nivå, länsnivå och kommunnivå hämtades från Brå och deras publicerade 

rapporter om hatbrott. På nationell nivå valde vi att inhämta statistik från åren 2004-

2014. Detta för att metoden för att identifiera anmälningar med hatbrottsmotiv ändrades 

år 2004, vilket innebär att statistiken från åren innan inte är jämförbara med de senare 

(Brå, 2006). Hatbrottsstatistiken för 2015 är ännu inte publicerad vilket är anledningen 

till varför 2014 är det senaste året som inkluderades i studien. Vi valde att inhämta 

statistik om det faktiska antalet hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt 

motiv samt hur stor del dessa anmälningar var av Sveriges totala antal 

hatbrottsanmälningar, oavsett motiv. Gällande hatbrottsanmälningar med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv inhämtades även statistik om vilket huvudbrott som 

var vanligast, vilken relation som den brottsutsatta och gärningspersonen hade, samt 

mot och mellan vilka grupper i samhället som hatbrotten begicks. Information om 

relationen mellan gärningsperson och den brottsutsatta finns endast från och med 2006, 

och information om mot och mellan vilka grupper som hatbrott med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv begicks, finns endast från och med 2008. 
 

På länsnivå inhämtades statistik om det faktiska antalet hatbrottsanmälningar med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv per län och per år samt antal hatbrottsanmälningar 

med främlingsfientligt/rasistiskt motiv per 100 000 invånare, mellan 2006-2014. Vi 

valde statistik från år 2006 för att det är från och med det året som hatbrottsstatistiken 

per län började redovisas. Utifrån statistiken från 2014 konstruerades en figur som visar 

skillnader mellan länen beträffande antal hatbrottsanmälningar med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv per 100 000 invånare.    

 

På kommunnivå hämtades statistik om det faktiska antalet hatbrottsanmälningar med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv per kommun och per år mellan 2007-2014 samt antal 

hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv per 100 000 invånare 
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mellan 2007-2014. Vi valde statistik från och med år 2007 för att det är det år då 

hatbrottsstatistiken per kommun började redovisas. 

 

Invandringsstatistik och befolkningssammansättning 
Från Statistikdatabasen hos Statistiska centralbyrån (SCB) inhämtades statistik om antal 

invandringar till de tre storstadskommunerna i Sverige (scb.se). Sökvägen var 

Befolkning - Befolkningsstatistik - Flyttningar/Inrikes och utrikes - Invandringar och 

utvandringar efter födelseland och kön. År 2000-2015. Vi markerade valen 

Invandringar och åren 2007-2014. Vi valde att inhämta statistik från åren 2007-2014 

för att ha data från samma år som vi hade kommunal hatbrottsstatistik över. Detta gäller 

även för all nedanstående insamlad data. Utifrån den kommunala invandringstatistiken 

från åren 2007-2014 konstruerades en figur som visar förändringar och skillnader 

gällande invandringar till Sveriges tre storstadskommuner. Vi inhämtade även statistik 

från Statistikdatabasen hos SCB om hur många personer med utländsk bakgrund som 

bodde i respektive kommun (scb.se). Sökvägen var Befolkning - Befolkningsstatistik - 

Utländsk/svensk bakgrund - Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund (fin 

indelning) efter region, ålder i 10-års klasser och kön. År 2002-2015. Vi markerade 

valen Kommuner, utrikes födda, inrikes födda med två utrikes födda föräldrar och 

inrikes födda med en inrikes och en utrikes född förälder samt åren 2007-2014. Vi 

räknade sedan ut hur stor andel av invånarna i varje kommun som hade utländsk 

bakgrund genom att dividera antalet personer med utländsk bakgrund med antalet 

invånare i kommunen. Statistik om antalet invånare i vardera kommun hämtades från 

Statistikdatabasen hos SCB (scb.se) Sökvägen var Befolkning - Befolkningsstatistik - 

Folkmängd - Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År 1968-2015. Vi 

markerade valen Folkmängd, Kommuner och åren 2007-2014. 
 

Från databasen med historisk statistik från SCB (scb.se/historiskstatistik) hämtades data 

om hur många invånare och hur många utrikes födda personer som fanns i varje 

kommun varje år mellan 1991-2006. Detta för att kunna räkna ut hur stor andel av 

invånarna i varje kommun som var utrikes födda över ett längre tidsperspektiv. 

Publikationen som användes var Befolkningsstatisk. Del 3, Folkmängden efter kön, 

ålder och medborgarskap m.m. 
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Från Migrationsverkets sammanställningar av kommunmottagna enligt 

ersättningsförordningen, inhämtades statistik gällande antalet asylsökande i respektive 

kommun åren 2007-2014 (migrationsverket.se). 

 

Statistik om de socioekonomiska faktorerna arbetslöshet, 

utbildningsnivå, medianinkomst och biståndsmottagande 
Statistik om antalet arbetslösa i de tre storstadskommunerna i Sverige åren 2007-2014 

hämtades från Arbetsförmedlingens sammanställning av egenproducerad statistik 

(ams.se). Antalet arbetslösa presenteras som medelvärdet av antal arbetslösa varje år. Vi 

använde sammanställningen Kommun under rubriken Sökande 1996-2015. Vi räknade 

sedan ut hur stor andel av invånarna i respektive kommun, varje år, som var arbetslösa 

genom att dividera antalet arbetslösa personer mellan 16-64 år med antalet invånare i 

samma åldersgrupp. Från Statistikdatabasen hos SCB (scb.se) inhämtades statistik om 

utbildningsnivån i storstadskommunerna, åren 2007-2014. Sökvägen var Utbildning och 

forskning - Befolkningens utbildning - Befolkning 16-74 år efter region, 

utbildningsnivå, ålder och kön. År 1985 - 2015. Vi markerade valen Kommuner, alla 

utbildningsnivåer och åren 2007-2014. SCB delar in antalet personer, 16-74 år, inom 

varje utbildningsnivå i följande grupper: 
 

1. Förgymnasial utbildning, mindre än 9 år 

2. Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 

3. Gymnasial utbildning, högst 2 år 

4. Gymnasial utbildning, 3 år 

5. Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 

6. Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 

7. Forskarutbildning 

8. Uppgift om utbildningsnivå saknas (scb.se) 

 

Utifrån denna indelning valde vi att slå ihop grupp 1-4 till en grupp kallad 

“Förgymnasial och gymnasial utbildning”, samt grupp 5-7 till en grupp kallad 

“Eftergymnasial utbildning”. Grupp 8 exkluderades då det inte gick att avgöra vilken 

kategori dessa personer hade tillhört. Detta för att bättre kunna utföra våra analyser. Då 
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forskning visar på att låg utbildningsnivå har starkast samband med kriminalitet 

(Buonanno & Leonida, 2009; Groot & van den Brink, 2007; Lochner och Moretti 

2004), så är endast gruppen “Förgymnasial och gymnasial utbildning” inkluderad i 

analyserna. Vi räknade sedan ut hur stor andel av invånarna i respektive kommun, varje 

år, som hade förgymnasial och gymnasial utbildning genom att dividera antalet personer 

med förgymnasial och gymnasial utbildning, mellan 16-74 år med antalet invånare i 

samma åldersgrupp.   

 

Från Statistikdatabasen hos SCB hämtades data gällande medianinkomst i de tre 

storstadskommunerna i Sverige, mellan åren 2007-2014, i tusentals kronor för personer 

från 16 år (scb.se). Sökvägen var Hushållens ekonomi - Inkomster och skatter - 

Inkomster-individer - Sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige den 31/12 

resp år (antal personer, medel- och medianinkomst samt totalsumma) efter region, kön, 

ålder och inkomstklass. År 1991 - 2014. Vi markerade valen Medianinkomst, tkr, 

kommuner, totalt 16+ år och åren 2007-2014. Information om hur många personer från 

18 år i respektive kommun som mottagit ekonomiskt bistånd åren 2007-2014 

inhämtades från Statistikdatabasen hos Socialstyrelsen (socialstyrelsen.se). Sökvägen 

var Ekonomiskt bistånd. Vi markerade valen Antal biståndsmottagare 18 år och äldre, 

alla kommuner, alla åldrar och åren 2007-2014. Vi räknade sedan ut hur stor andel av 

invånarna i respektive kommun, varje år, som mottog ekonomiskt bistånd genom att 

dividera antalet personer, 18 år och äldre, som mottog ekonomiskt bistånd med antalet 

invånare i samma åldersgrupp. I denna studie representerar medianinkomst och 

ekonomiskt bistånd en individs privata ekonomiska problem. 

 

Begreppsdefinitioner 
Invandringar: flyttningar till Sverige från ett annat land och som registrerats i 

folkbokföringen (scb.se). 
Asylsökande: utländsk medborgare som ansökt om asyl i Sverige, men som ännu inte 

fått sin ansökan slutgiltigt prövad av Migrationsverket eller Migrationsdomstolen 

(migrationsverket.se). Även flyktingar räknas in under detta begrepp 

(migrationsverket.se). 



Hatbrott och invandring  Johanna Malmström & Sofia Herlitz 

 21 

Arbetslösa: öppet arbetslösa. Personer mellan 16-64 år som är arbetssökande utan 

arbete, som aktivt söker arbete, som omgående kan tillträda på arbete som förekommer 

på arbetsmarknaden och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program (ams.se). 

Ekonomiskt bistånd: all ekonomisk hjälp enligt Socialtjänstlagen (socialstyrelsen.se). 

Utländsk bakgrund: en person mellan 0-65+ år som antingen är utrikes född eller 

inrikes född med två utrikes födda föräldrar eller inrikes född med en inrikes och en 

utrikes född förälder (scb.se). 

Medianinkomst: medianinkomst för personer från 16 år och äldre som var boende i 

Sverige den 31/12 respektive år (scb.se). 

Förgymnasial och gymnasial utbildning: personer mellan 16-74 år som högst har en 

avslutad 3-årig gymnasial utbildning. 

 

Övriga informationskällor 
Övrig relevant information har hämtats från ett flertal andra källor. De vetenskapliga 

artiklarna är inhämtade från databaserna JSTOR, Web of Science, Sociological 

Abstracts, PsycInfo samt Academic Search Elite. Sökorden som har använts är bland 

annat, hate crime* AND immigration*, racially motivated crime* AND immigration*, 

bias crime* AND immigration, socio-economic factor* AND crime*, SES AND 

crime*, unemployment* AND crime*, education AND crime*, social class AND 

crime*, realistic group conflict theory, general strain theory, media AND hate crime*, 

media AND attitudes samt media AND immigration. Referenslistorna i de vetenskapliga 

artiklar som vi funnit användes för att hitta ytterligare relevant forskning. 
 

Databasen LIBRIS användes för att söka efter relevanta böcker. Dessa lånades sedan på 

MIUN:s bibliotek i Sundsvall samt via fjärrlån från Stockholms Universitetsbibliotek 

och Uppsala Universitetsbibliotek. Kurslitteratur från tidigare kurser har även använts. 

 

Analytisk strategi 
För att på ett vetenskapligt sätt kunna analysera de data som har insamlats finns det 

olika statistiska metoder. Då vårt syfte var att analysera samband och samvariation, 

valde vi att använda sambandsanalyserna korrelation och regression med hjälp av det 

statistiska dataprogrammet IBM Statistical Package for the Social Sciences (IBM SPSS). 
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Korrelation och regression är sambandsanalyser vars syfte är att beskriva i vilken 

utsträckning en eller flera oberoende variabler lyckas beskriva variationen i en beroende 

variabel (Billhult & Gunnarsson, 2012a). I våra analyser var antal hatbrottsanmälningar 

med främlingsfientligt/rasistiskt motiv den beroende variabeln. Statistiken för antal 

invandringar och antal asylsökande räknades ihop för att tillsammans utgöra en 

oberoende variabel som representerar den totala invandringen till kommunerna. 

Hädanefter syftar invandringar till antalet invandringar och antalet asylsökande 

sammanräknat. De övriga oberoende variablerna var antal arbetslösa, antal personer 

med högst en förgymnasial eller gymnasial utbildning, antal biståndsmottagare, 

medianinkomst samt antal personer med utländsk bakgrund. 

 

Som ett första steg i analysen gjordes bivariata korrelationsanalyser mellan den 

beroende variabeln och var och en av de oberoende variablerna. Detta gjordes för att se 

vilka av de oberoende variablerna som skulle inkluderas i regressionsanalyserna. En 

korrelation på minst +/- .3 krävdes eftersom de oberoende variablerna bör ha viss 

relation med den beroende variabeln (Pallant, 2013). Sedan utfördes en serie enkla 

linjära regressioner med den beroende variabeln och var och en av de återstående 

oberoende variablerna. Detta för att se hur stark bidragande faktor varje enskild 

oberoende variabel var när det gäller förändringen i den beroende variabeln, samt om 

den påverkan var signifikant. 

 

Utifrån resultaten i de enkla linjära regressionerna gjordes ett antal hierarkiska multipla 

regressioner. Den oberoende variabeln som hade starkast påverkan på den beroende 

variabeln användes som konstant oberoende variabel och de övriga användes som 

kontrollvariabler. Att vi valde att göra hierarkiska multipla regressioner var för att 

undersöka hur stor påverkan variationen i en oberoende variabel har på variationen i den 

beroende variabeln, efter att effekten av de andra variablerna kontrollerats bort. 

Eftersom urvalet i studien var relativt litet (N=24), inkluderades endast två variabler i 

varje regression.   
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Etiska överväganden   
Eftersom denna studie syftade till att arbeta med redan existerande och offentlig data 

och vi inte har samlat information om specifika personer eller grupper, så var 

anonymitet, konfidentialitet och sekretess inte något som vi etiskt behövde ta hänsyn 

till. All statistik som användes i studien var offentlig, varför medgivande från berörda 

instanser inte behövde inhämtas. Den viktigaste etiska aspekten för den här studien var 

presentationen av resultaten och framställningen av diskussion och slutsats. Invandring 

och hatbrott är känsliga ämnen som kan väcka starka känslor och reaktioner hos 

allmänheten. Denna aspekt har tagits i beaktande på så sätt att formuleringar, uttryck 

och ordval har använts på ett neutralt sätt för att inte väcka anstöt, kränka eller prägla 

arbetet med egna värderingar.   

 

Resultat 
 

Förändringar i de främlingsfientligt/rasistiskt motiverade 

hatbrottsanmälningarnas utveckling i Sverige 
 

Förändringar på nationell nivå 
Från 2004 till 2014 har mellan ca 60 % - 70 % av alla hatbrottsanmälningar i Sverige 

utgjorts av anmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv (Brå, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). Det faktiska antalet anmälningar med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv har också ökat år för år, med undantag för 2006 och 

2010, då antalet var något lägre än föregående år. Under alla år mellan 2004-2014 har 

olaga hot/ofredande varit det vanligaste huvudbrottet bakom hatbrottsanmälningar med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv (Brå, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015). Andelen har legat på mellan 34 % - 43 % av alla anmälningar med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv. Klotter, skadegörelse och olaga diskriminering var de 

minst vanliga huvudbrotten (Brå, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015). Mellan 2006-2014 var den vanligaste relationen mellan gärningsperson 

och brottsutsatt att gärningspersonen var obekant för den brottsutsatta (38 % - 59 %) 
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(Brå, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). Under samma år var det 

minst vanligt att gärningspersonen var närstående till den brottsutsatta (3 % - 5 %). 

Fördelningen av hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv, mellan 

grupper i samhället, har sedan 2008 varit i princip oförändrad (Brå, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015). Mellan 77 % - 85 % av hatbrottsanmälningar med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv begicks av majoritetsgrupp mot minoritetsgrupp, 

mellan 11 % - 20 % begicks av minoritetsgrupp mot annan minoritetsgrupp och mellan 

3 % - 4 % av minoritetsgrupp mot majoritetsgrupp (Brå, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015). Med majoritetsgrupp menas personer med svensk bakgrund och med 

minoritetsgrupp menas personer med utländsk bakgrund (Brå, 2015). För att tydligare 

se de främlingsfientligt/rasistiskt motiverade hatbrottsanmälningarnas förändring i 

Sverige, se Tabell 1. 

 

Tabell 1 

    
     Antal hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv i 

Sverige 2004-2014 samt andelen av det totala antalet hatbrottsanmälningar 

År   Antal anmälningar   

Andel av totala 

antalet anmälningar 

2004 

 

2263 

 

57 % 

2005 

 

2272 

 

62 % 

2006 

 

2189 

 

67 % 

2007 
 

2500 
 

70 % 

2008 

 

4225 

 

72 % 

2009 

 

4100 

 

71 % 

2010 

 

3800 

 

74 % 

2011 

 

3940 

 

72 % 

2012 

 

3980 

 

72 % 

2013 

 

4000 

 

73 % 

2014   4310   69 % 

Källa: Statistiken är hämtad från Brå:s hatbrottsrapporter (Brå, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015) 
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Förändringar på länsnivå 
Vid en granskning av statistiken över hatbrottsanmälningar med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv på länsnivå i Sverige har vissa mönster framträtt. 

Utifrån antal anmälningar per 100 000 invånare har Stockholms län varit ett av de två 

län som återkommande placerat sig högt avseende antal hatbrottsanmälningar med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv, från 2006-2014 (Brå, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015). Mellan dessa år ökade anmälningarna, från 33 

hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv per 100 000 invånare år 

2006 till 69 hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv per 100 000 

invånare år 2014 (Brå, 2007, 2015).  

 

Mellan åren 2006-2014 var Västmanlands län det andra länet som också placerade sig 

högt avseende antal hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv (Brå, 

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). En ökning av 

hatbrottsanmälningarna med främlingsfientligt/rasistiskt motiv fanns även i detta län. År 

2006 registrerades 33 anmälningar per 100 000 invånare och 2014 registrerades 47 

anmälningar per 100 000 invånare (Brå, 2007, 2015). Det högsta noterade antalet var år 

2008, på 60 anmälningar per 100 000 invånare (Brå, 2009). Hallands län och Jämtlands 

län är de två län som återkommande hade låga antal hatbrottsanmälningar med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv per 100 000 invånare, men även här hade en ökning 

skett från 2006-2014 (Brå, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015).  

 

Enligt den senaste statistiken över hatbrottsanmälningar med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv kunde skillnader mellan länen urskiljas (Brå, 2015). 

Från mellersta Sverige och norrut var nivåerna av hatbrottsanmälningar med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv låga, medan det i Sveriges södra delar inte gick att 

urskilja några tydliga mönster (se Figur 1). 
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1. Stockholm 

3. Uppsala 

4. Södermanland 

5. Östergötland 

6. Jönköping 

7. Kronoberg 

8. Kalmar 

9. Gotland 

10. Blekinge 

12. Skåne 

13. Halland 

14. Västra Götaland 

17. Värmland 

18. Örebro 

19. Västmanland 

20. Dalarna 

21. Gävleborg 

22. Västernorrland 

23. Jämtland 

24. Västerbotten 

25. Norrbotten  

 

Figur 1. Antal hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv per 100 000 

invånare i Sveriges län 

 Källa: Brå, 2015
  
 

 
 46-69 
 35-45 
 22-34 
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Förändringar och skillnader gällande hatbrottsanmälningar 

med främlingsfientligt/rasistiskt motiv, invandringar, 

befolkningssammansättning samt socioekonomiska faktorer 

inom storstadskommunerna 
 

Hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv 
I Stockholms kommun skedde det under åren 2007-2014 en ökning av antalet 

hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv (Brå, 2008, 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015), vilket var en ökning med 420 anmälningar (40 

anmälningar per 100 000 invånare) under en sjuårsperiod. Mellan år 2008-2009, 2009-

2010 samt mellan 2012-2013 skedde dock en minskning (Brå, 2009, 2010, 2011, 2013, 

2014). Den hittills högsta noterade siffran av antalet hatbrottsanmälningar med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv i Stockholms kommun var på 814 anmälningar (90 

anmälningar per 100 000 invånare), år 2014 (Brå, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015).  
 

I Göteborgs kommun skedde det under åren 2007-2014 också en ökning av antalet 

hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv (Brå, 2008, 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015). Mellan år 2008-2009 skedde dock en minskning. Den 

totala ökningen var på 125 anmälningar (7 anmälningar per 100 000 invånare). Den 

hittills högsta noterade siffran av antalet hatbrottsanmälningar med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv i Göteborgs kommun var på 217 anmälningar (40 

anmälningar per 100 000 invånare), år 2014 (Brå, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015). 

 

Även i Malmös kommun skedde det under åren 2007-2014 en ökning av antalet 

hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv (Brå, 2008, 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015), vilket var en ökning med 54 anmälningar (28 

anmälningar per 100 000 invånare) på sju år. Den hittills högsta noterade siffran av 

antalet hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv i Malmös kommun 

var på 168 anmälningar (54 anmälningar per 100 000 invånare) år 2013 (Brå, 2008, 
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2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). En minskning av hatbrottsanmälningarna 

med främlingsfientligt/rasistiskt motiv skedde dock mellan år 2011-2012 och 2013-

2014 (Brå, 2012, 2013, 2014, 2015).  

 

Invandringar och befolkningssammansättning 
Invandringen till Stockholms kommun hade totalt sett ökat mellan åren 2007-2014, men 

med en nedåtgående trend 2008, 2009, 2010 och 2011 (migrationsverket.se; scb.se). År 

2008 var det lägst antal invandringar till Stockholms kommun, med ett antal på 15 443 

personer och år 2014 var det år då det var flest antal invandringar till Stockholms 

kommun, med ett antal på 17 873 personer (migrationsverket.se; scb.se). Andelen av 

befolkningen i Stockholms kommun med utländsk bakgrund ökade varje år, från 36,7 % 

2007 till 41,2 % 2014. 
 

Invandringen till Göteborgs kommun ökade totalt sett mellan åren 2007-2014, men med 

en nedåtgående trend 2008, 2009, 2010 och 2011 (migrationsverket.se; scb.se). År 2011 

var det år då det var lägst antal invandringar till Göteborgs kommun, med ett antal på 7 

984 personer och år 2014 var det år då det var flest antal invandringar till Göteborgs 

kommun, med ett antal på 12 016 personer (migrationsverket.se; scb.se). Andelen av 

befolkningen i Göteborgs kommun med utländsk bakgrund ökade varje år från 35,8 % 

2007 till 41,0 % 2014. 

 

Invandringen till Malmös kommun sjönk totalt sett mellan åren 2007-2014, men med 

små skillnader mellan varje år (migrationsverket.se; scb.se). År 2011 var det lägst antal 

invandringar till Malmös kommun, med ett antal på 6 859 personer och år 2007 var det 

år då det var flest antal invandringar till Malmös kommun, med ett antal på 9 260 

personer (migrationsverket.se; scb.se). Andelen av befolkningen i Malmös kommun 

med utländsk bakgrund ökade varje år, från 44,6 % 2007 till 50,9 % 2014. 

Förändringarna och skillnaderna gällande invandringar i storstadskommunerna, i 

förhållande till varandra, går att utläsa av diagrammet nedan (se Figur 2). 
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Källa: scb.se 

 

 

 

Beträffande befolkningssammansättningen i storstadskommunerna, visar en historisk 

överblick att samma mönster har funnits ända sedan början på 1990-talet (scb.se). 

Andelen utrikes födda i Malmös kommun har alltid varit betydligt större än andelen 

utrikes födda i Stockholms och Göteborgs kommun. Ökningen av andelen utrikes födda 

i Malmös kommun har också varit större än i de andra två storstadskommunerna. Alltså 

har kommunerna haft samma mönster beträffande befolkningssammansättning sedan en 

längre tid tillbaka. Hur befolkningssammansättningen i storstadskommunerna har sett ut 

och utvecklats, över ett längre tidsperspektiv, går att utläsa i Tabell 2. 
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Figur 2. Antal invandringar till storstadskommunerna Stockholm, 
Göteborg och Malmö, 2007-2014
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Invandringar
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Tabell 2 

   
    Andel utrikes födda i Sveriges tre storstadskommuner år 1991-2006 

    År Stockholm Göteborg Malmö 

1991 15,60 % 15,20 % 17,20 % 

1992 15,90 % 15,70 % 18,10 % 

1993 16,40 % 16,30 % 18,60 % 

1994 16,80 % 17,20 % 19,90 % 

1995 17,00 % 17,50 % 20,60 % 

1996 17,20 % 17,70 % 20,90 % 

1997 17,50 % 18,00 % 21,50 % 

1998 18,00 % 18,20 % 22,30 % 

1999 18,20 % 18,40 % 22,70 % 

2000 18,60 % 18,80 % 23,20 % 

2001 18,90 % 19,10 % 23,70 % 

2002 19,20 % 19,40 % 24,30 % 

2003 19,40 % 19,70 % 24,80 % 

2004 19,60 % 19,80 % 25,40 % 

2005 20,00 % 20,10 % 26,00 % 

2006 20,50 % 20,50 % 27,20 % 

Källa: scb.se/historiskstatistik 

  

Socioekonomiska faktorer 
Då forskning menar att en lägre utbildningsnivå har ett starkare samband med 

kriminalitet än en högre utbildningsnivå (Buonanno & Leonida, 2009; Groot & van den 

Brink, 2007; Lochner & Moretti, 2004) är förgymnasial och gymnasial utbildning den 

utbildningsnivå som är inkluderad i denna studie. Hur de olika socioekonomiska 

faktorerna arbetslöshet, utbildningsnivå, medianinkomst och biståndsmottagande har 

förändrats i Sveriges tre storstadskommuner Stockholm, Göteborg och Malmö under 

åren 2007-2014, går att utläsa i tabellerna nedan (se Tabell 3, Tabell 4 och Tabell 5). 
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Tabell 3 

    
     Statistik över de socioekonomiska faktorerna arbetslöshet, utbildningsnivå,  

medianinkomst och biståndsmottagande i Stockholms kommun år 2007-2014 

År Arbetslösa % 

Förgymnasial och 

gymnasial utb.% Medianinkomst, tkr Bistånd % 

2007 2,70 % 51,40 % 222 800 4,10 % 

2008 2,30 % 50,70 % 234 200 3,70 % 

2009 3,30 % 50,00 % 238 800 3,50 % 

2010 3,60 % 49,20 % 241 300 3,40 % 

2011 3,40 % 48.40 % 248 800 3,10 % 

2012 3,30 % 47,50 % 259 300 2,90 % 

2013 3,40 % 46,70 % 266 900 2,70 % 

2014 3,30 % 46,00 % 273 200 2,50 % 

Anm: Förgymnasial och gymnasial utb. % syftar till andel av befolkningen som 

högst har en avslutad 3-årig gymnasial utbildning. Bistånd % syftar till andel av 

befolkningen som mottagit ekonomiskt bistånd. Uppgift om medianinkomst är hämtat från scb.se. 

 

Tabell 4 

    
     Statistik över de socioekonomiska faktorerna arbetslöshet, utbildningsnivå,  

medianinkomst och biståndsmottagande i Göteborgs kommun år 2007-2014 

År Arbetslösa % 

Förgymnasial och 

gymnasial utb.% 

Medianinkomst, 

tkr Bistånd % 

2007 3,30 % 57,80 % 202 100 5,90 % 

2008 2,80 % 56,90 % 211 100 5,70 % 

2009 4,80 % 56,10 % 211 500 6,20 % 

2010 4,50 % 55,20 % 210 100 6,30 % 

2011 3,80 % 54,60 % 217 100 5,80 % 

2012 4,00 % 53,90 % 227 100 5,60 % 

2013 4,10 % 53,20 % 233 900 5,70 % 

2014 3,80 % 52,50 % 237 600 5,80 % 

Anm: Förgymnasial och gymnasial utb. % syftar till andel av befolkningen som 

högst har en avslutad 3-årig gymnasial utbildning. Bistånd % syftar till andel av 

befolkningen som mottagit ekonomiskt bistånd. Uppgift om medianinkomst är hämtat från 

scb.se. 
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Tabell 5 

    
     Statistik över de socioekonomiska faktorerna arbetslöshet, utbildningsnivå,  

medianinkomst och biståndsmottagande i Malmös kommun år 2007-2014 

År Arbetslösa % 

Förgymnasial och 

gymnasial utb.% 

Medianinkomst, 

tkr Bistånd % 

2007 3,80 % 59,60 % 169 800 7,10 % 

2008 3,20 % 58,50 % 173 900 6,80 % 

2009 4,70 % 57,40 % 174 600 7,10 % 

2010 5,50 % 56,60 % 174 000 7,20 % 

2011 5,50 % 56,20 % 178 100 7,20 % 

2012 5,40 % 55,60 % 185 500 7,20 % 

2013 5,80 % 54,90 % 192 100 7,40 % 

2014 5,80 % 54,40 % 195 300 7,70 % 

Anm: Förgymnasial och gymnasial utb. % syftar till andel av befolkningen som 

högst har en avslutad 3-årig gymnasial utbildning. Bistånd % syftar till andel av 

befolkningen som mottagit ekonomiskt bistånd. Uppgift om medianinkomst är hämtat från 

scb.se. 

 

Sambandet mellan hatbrottsanmälningar med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv och invandringar, 

befolkningssammansättning samt socioekonomiska faktorer i 

storstadskommunerna 
Förändringarna i antal hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv i 

Stockholms kommun följde samma mönster som förändringarna i antal invandringar. 

De år som antalet hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv sjönk, 

var samma år som invandringen till Stockholms kommun minskade. Denna 

samvariation gick även att urskilja i Göteborgs kommun, där åren då antalet 

hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv sjönk sammanföll med 

åren då invandringen till kommunen minskade. Dessa mönster gick dock inte att se i 

Malmös kommun. För att undersöka om samvariationen mellan antal 

hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv och antal invandringar till 

storstadskommunerna var slumpmässig eller inte, gjordes ett flertal statistiska analyser.  
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Resultat av korrelationsanalyser 
Sambanden mellan antal hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv 

och var och en av de oberoende variablerna antal invandringar, antal personer med 

utländsk bakgrund, antal arbetslösa, antal personer med förgymnasial och gymnasial 

utbildning, medianinkomst och antal biståndsmottagare, undersöktes genom en serie 

bivariata korrelationsanalyser. Det fanns en stark, positiv och signifikant korrelation 

mellan antal hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv och antal 

invandringar (r = .922), med hög invandring associerat med ett högre antal 

hatbrottsanmälningar. Mellan antal hatbrottsanmälningar med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv och antal personer med utländsk bakgrund fanns 

också en stark, positiv och signifikant korrelation (r = .911). En stark, positiv och 

signifikant korrelation fanns även mellan antal hatbrottsanmälningar med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv och antal arbetslösa (r = .797) samt mellan antal 

hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv och medianinkomst (r = 

.834). Mellan antal hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv och 

antal personer mer förgymnasial och gymnasial utbildning fanns också en stark, positiv 

och signifikant korrelation (r = .885), med fler personer utan eftergymnasial utbildning 

associerat med ett högre antal hatbrottsanmälningar. Det fanns en svag, positiv 

korrelation mellan antal hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv 

och antal biståndsmottagare (r = .153). Denna korrelation var dock inte signifikant. 

Resultaten av de bivariata korrelationsanalyserna visas i Tabell 6. 
 
Tabell 6 

 
  Korrelationskoefficienter mellan antal hatbrottsanmälningar 
med främlingsfientligt/rasistiskt motiv, antal invandringar, antal personer med 
utländsk bakgrund samt socioekonomiska faktorer i storstadskommunerna 
Variabler Hatbrottsanmälningar 
Invandringar     .922** 
Utländsk bakgrund     .911** 
Arbetslöshet     .797** 
Utbildningsnivå     .885** 
Medianinkomst     .834** 
Biståndsmottagande .153     
Anm: *p < .05. **p < .01.   



Hatbrott och invandring  Johanna Malmström & Sofia Herlitz 

 34 

Då antal biståndsmottagare hade en svagare korrelation än +/- .3 uteslöts den variabeln 

från resterande analyser. Resultaten av de inbördes korrelationerna kan ses i Appendix 

A. 

 

Resultat av regressionsanalyser 
Med hjälp av en serie enkla, linjära regressionsanalyser undersöktes hur mycket av 

variansen i den beroende variabeln (hatbrottsanmälningar med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv) som kunde förklaras av var och en av de oberoende 

variablerna. Modellen innehållande antal hatbrottsanmälningar med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv och antal invandringar (Modell 1) visade det högsta 

signifikanta beta-värdet, varför antal invandringar användes som konstant oberoende 

variabel i de hierarkiska regressionsanalyserna (se Tabell 7). 
 

Tabell 7 

         
          Enkla regressionsanalyser med antal hatbrottsanmälningar med  

  främlingsfientligt/rasistiskt motiv som beroende variabel.  

Sveriges tre storstadskommuner, 2007-2014. Ostandardiserade betakoefficienter 

                    

 

Modell 1 

 

Modell 2 

 

Modell 3 

 

Modell 4 

 

Modell 5 

  beta   beta 

 

beta 

 

beta 

 

beta 

Invandringar .057** 
 

              

Utländsk 

bakgrund   
.003** 

      

Arbetslöshet 
    

.045** 
    

Utbildningsnivå 
      

.003** 
  

Medianinkomst                 .007** 

Anm: **p < .01. 

          

Hierarkiska regressioner användes för att bedöma förmågan att förutsäga antal 

hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv hos variabeln antal 

invandringar, efter att påverkan av variablerna antal arbetslösa, antal personer med 
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förgymnasial och gymnasial utbildning, medianinkomst och antal personer med 

utländsk bakgrund statistiskt kontrollerats bort. Förberedande analyser utfördes för att 

säkerställa att förutsättningarna för multikollinearitet inte överträddes i någon av 

regressionsanalyserna. I den första hierarkiska regressionen fördes antal arbetslösa in 

som steg ett och efter det fördes antal invandringar in som steg två. Resultatet visade 

att antal invandringar förklarade 24,1 % av variansen i antal hatbrottsanmälningar med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv, efter att effekten av antal arbetslösa statistiskt 

kontrollerats bort, R2 change = .241, p < .001. I den slutliga modellen var både antal 

invandringar och antal arbetslösa statistiskt signifikanta, men antal invandringar hade ett 

högre beta värde (beta = .740, p < .001) än antal arbetslösa (beta = .243, p < .05). 

Analysen visade att efter en statistisk kontroll för antalet arbetslösa personer i 

storstadskommunerna år 2007-2014, så var förhållandet mellan antal invandringar och 

antal hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv fortsatt starkt. 

 

I den andra hierarkiska regressionen fördes antal personer med förgymnasial och 

gymnasial utbildning in som steg ett och efter det fördes antal invandringar in som steg 

två. Resultatet visade att antal invandringar förklarade 7,9 % av variansen i antal 

hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv, efter att effekten av 

utbildningsnivå statistiskt kontrollerats bort, R2 change = .079, p < .05. I den slutliga 

modellen var endast antal invandringar statistiskt signifikant (beta = .679, p < .05). 

Förhållandet mellan antal invandringar och antal hatbrottsanmälningar med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv var fortsatt starkt, efter en statistisk kontroll för antal 

personer med förgymnasial och gymnasial utbildning i storstadskommunerna år 2007-

2014. 

 

En tredje hierarkisk regression utfördes där medianinkomst fördes in som steg ett och 

antal invandringar fördes in som steg två. Efter att effekten av medianinkomst 

statistiskt kontrollerats bort, visade analysen att antal invandringar förklarade 16,6 % av 

variansen i antal hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv, R2 

change = .166, p < .001. I den slutliga modellen var endast antal invandringar statistiskt 

signifikant (beta = .754, p < .001). Resultatet visade att efter en statistisk kontroll för 

medianinkomsten i storstadskommunerna år 2007-2014, var förhållandet mellan antal 
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invandringar och antal hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv 

fortsatt starkt. 

 

I en sista hierarkisk regression fördes antal personer med utländsk bakgrund in som 

steg ett och antal invandringar som steg två. Resultatet visade att antal invandringar 

förklarade 7,2 % av variansen i antal hatbrottsanmälningar med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv, efter att effekten av antal personer med utländsk 

bakgrund statistiskt kontrollerats bort, R2 change = .072, p < .05. I den slutliga modellen 

var både antal invandringar och antal personer med utländsk bakgrund statistiskt 

signifikanta, men antal invandringar hade ett högre beta värde (beta = .531, p < .05) än 

antal personer med utländsk bakgrund (beta = .453, p < .05). Analysen visade att efter 

en statistisk kontroll för antal personer med utländsk bakgrund i storstadskommunerna 

år 2007-2014, så var förhållandet mellan antal invandringar och antal 

hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv fortsatt starkt, men svagare 

än i de tidigare regressionsanalyserna. 

 

Diskussion 
 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva förändringar och skillnader i de 

främlingsfientligt/rasistiskt motiverade hatbrottsanmälningarnas utveckling i Sverige, 

åren 2004-2014. Syftet var även att analysera förändringar och skillnader gällande 

hatbrottsanmälningarnas utveckling inom storstadskommunerna samt att analysera 

sambandet mellan å ena sidan hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt 

motiv och å andra sidan invandring, befolkningssammansättning samt socioekonomiska 

faktorer som arbetslöshet, utbildningsnivå, medianinkomst och biståndsmottagande. 

Resultatet visade att hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv utgör 

den klart största delen av alla hatbrottsanmälningar i Sverige. Det, enligt statistiken, 

typiska hatbrottet med främlingsfientligt/rasistiskt motiv skulle vara olaga 

hot/ofredande där gärningspersonen tillhör majoritetsgruppen och den brottsutsatta 

tillhör en minoritetsgrupp och där gärningspersonen är obekant för den brottsutsatta. 

Gällande den länsvisa fördelningen av hatbrottsanmälningar med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv visade resultatet att Stockholms län återkommande 
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hade högt antal anmälningar per 100 000. Trots detta är det ändå svårt att dra slutsatsen 

att hatbrott är ett storstadsfenomen, då även Västmanlands län hade återkommande högt 

antal hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv. 

 

Hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv 

och dess förhållande till invandringar, 

befolkningssammansättning och socioekonomiska faktorer 
Korrelationsanalyserna visade att av de variabler som inkluderades i analyserna, fanns 

den starkaste korrelationen mellan antal hatbrottsanmälningar med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv och antal invandringar. Regressionsanalyserna visade 

att det förhållandet var fortsatt starkt även efter statistiska kontroller för de övriga 

variablerna. Detta tyder på att antal invandringar har ett positivt samband med och kan 

ha en påverkan på antalet hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv. 

Tillämpas detta på kommunnivå går det att se att antagandet om att året med flest 

invandringar är samma år som det noterades flest antal hatbrottsanmälningar med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv, stämmer när det gäller Stockholms och Göteborgs 

kommun, men inte när det gäller Malmös kommun. I Malmös kommun var det flest 

invandringar år 2007, men högst antal hatbrottsanmälningar med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv år 2013. 

 

Med stöd av tidigare forskning skulle undantaget i Malmös kommun kunna förklaras 

med skillnader i befolkningssammansättningen i kommunerna. Enligt Grattet (2009), 

Green et al. (2001), Green et al. (1998), Krueger och Pischke (1997), Levine och 

Rabernovic (2001) och Stacey et al. (2011) påverkas inte frekvensen av 

främlingsfientligt/rasistiskt motiverade hatbrott i ett område av ökad invandring i 

samma utsträckning om området länge varit multietniskt. Mellan åren 2007-2014 hade 

Malmö kommun en befolkningssammansättning där drygt hälften av invånarna hade 

utländsk bakgrund, jämfört med knappt 40 % i Stockholm och Göteborgs kommun. 

Kommunerna har visat samma mönster gällande befolkningssammansättning under 

flera decennier, vilket innebär att Malmö länge har varit ett multietniskt område.   
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Resultaten i denna studie bekräftar antagandet från tidigare forskning, att 

befolkningssammansättningen har en negativ effekt på invandringens påverkan på 

antalet hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv. Antal invandringar 

var den starkast unika bidragande faktorn i alla analyser, men efter en statistisk kontroll 

för antal personer med utländsk bakgrund, sjönk invandringens påverkan på antal 

hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv. Detta betyder att ju fler 

personer med utländsk bakgrund som redan bor i ett område, desto mindre effekt har 

invandring på antal hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv. För att 

tydligare se detta mönster, se Appendix B. Eftersom Malmö har haft denna typ av 

befolkningssammansättning under en längre tid, är det lägre antalet av 

hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv i förhållande till 

invandringsmönster i Malmö, inte ett förvånande resultat, utan ett resultat som både får 

teoretiskt stöd samt stöd av tidigare forskning. 

 

Resultatet visade att de olika socioekonomiska faktorerna arbetslöshet, utbildningsnivå 

och medianinkomst inte hade någon större påverkan på frekvensen av antal 

hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv i jämförelse med antal 

invandringar. Ett resultat som bekräftar tidigare forskning (Green et al., 1998; Kruger & 

Pischke, 1997; Stacey et al., 2011). Biståndsmottagande är en socioekonomisk faktor 

som inte visade någon korrelation med antal hatbrottsanmälningar med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv. Att ett samband mellan biståndsmottagande och antal 

hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv inte fanns kan bero på att 

de privata ekonomiska problem som biståndsmottagande representerar, kan leda till en 

annan typ av brottslighet som ger en mer direkt ekonomisk vinning för den enskilde 

individen. Det är möjligt att personer med privata ekonomiska problem kan känna en 

större motivation att begå brott som till exempel stöld, inbrott och olika bedrägeribrott, 

än just främlingsfientligt/rasistiskt motiverade hatbrott. Den enda socioekonomiska 

faktorn som hade en signifikant, men liten, påverkan på frekvensen av 

hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv var arbetslöshet, vilket är 

en socioekonomisk faktor som vissa forskare anser kan ha en påverkan på benägenheten 

att begå brott (Andresen, 2012; Hooghe et al., 2010; Lin, 2008). Resultatet att 

arbetslöshet har en svag effekt på antal hatbrottsanmälningar med 
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främlingsfientligt/rasistiskt motiv kan bero på att personer utan arbete och annan 

sysselsättning kan ha fler tillfällen och möjligheter att begå brott. Chanserna att få ett 

arbete kan också upplevas minska allteftersom invånarantalet i Sverige stiger och 

konkurrensen ökar. Att vi, och andra forskare som gjort liknande studier, inte har funnit 

att socioekonomiska faktorer har någon större påverkan på antalet hatbrottsanmälningar 

med främlingsfientligt/rasistiskt motiv kan ha flera förklaringar. En möjlig förklaring 

kan vara att de forskare som har funnit denna påverkan har studerat kriminellt beteende 

i allmänhet medan hatbrott är en speciell typ av brott. Det är möjligt att 

socioekonomiska faktorer spelar större roll när det gäller en annan typ av brottslighet. 

När det gäller just hatbrott med främlingsfientligt/rasistiskt motiv, har invandring större 

påverkan än socioekonomiska faktorer, vilket också teorin om reell gruppkonflikt och 

General Strain Theory kan visa. 

 

Teoriapplicering 
Att sambandet mellan antal hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv 

och antal invandringar har påvisats i resultatet, överensstämmer med grundprinciperna i 

teorin om reell gruppkonflikt och General Strain Theory. Teorin om reell gruppkonflikt 

menar att konflikter mellan grupper och mellan representanter från olika grupper 

uppstår ur en upplevd konkurrens om samma begränsade resurser (LeVine & Campbell, 

1972). Nyanseras detta antagande med General Strain Theory kan ilska, frustation och 

eventuellt avvikande beteende uppstå i interaktioner mellan individer, där en individ 

upplever sig hindrad att uppnå sina positivt värderade mål av någon eller några andra 

(Agnew, 1992). Inom ramen för detta arbete kan främlingsfientligt/rasistiskt motiverade 

hatbrott ses som en aktion av socialt ointegrerade individer, som en solidarisk reaktion 

från en grupp som upplever sig vara hotad eller som en hämndaktion, både gentemot en 

enskild individ, men även gentemot den grupp som denne anses representera. 

 

Utifrån de teoretiska utgångspunkterna kan den starka korrelationen mellan antal 

invandringar och hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv förklaras 

med att redan boende i ett område, som utgör en majoritetsgrupp, upplever en känsla av 

konkurrens och hot när en annan grupp, som utgör en minoritet, flyttar till samma 

område. Denna konkurrens kan gälla mer eller mindre begränsade resurser som 
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exempelvis arbeten, bostäder och olika ekonomiska resurser. Enligt teorin om reell 

gruppkonflikt är det när två sådana konkurrerande grupper lever nära varandra som det 

ger upphov till negativa konsekvenser (Sherif, 1967). Att någon ur majoritetsgruppen 

upplever sig hindrad av någon ur minoritetsgruppen att uppnå sina önskade mål är något 

som, enligt General Strain Theory (Agnew, 1992), kan leda till att den negativa 

konsekvensen tar sig uttryck som just ett hatbrott. Oavsett om konkurrensen och/eller 

hotet är verkligt eller om det endast upplevs konkurrerande och/eller hotande, blir 

effekterna desamma (LeVine & Campbell, 1972). Att våra analyser inte visade på något 

starkt samband mellan någon av de socioekonomiska faktorerna och 

främlingsfientligt/rasistiskt motiverade hatbrottsanmälningar, är ett resultat som kan 

bekräftas av att upplevelsen av en konkurrens om begränsade resurser är tillräckligt för 

att ge upphov till en sådan reaktion. Resurserna behöver inte i verkligheten vara 

begränsade eller otillräckliga. I sådana fall hade resultatet av våra analyser med stor 

sannolikhet visat en större korrelation och ett starkare samband mellan en eller flera 

socioekonomiska faktorer, antal invandringar och hatbrottsanmälningar med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv. Om känslan av konkurrens mellan olika grupper, 

upplevd eller verklig, är det som gör att hatbrott med främlingsfientligt/rasistiskt motiv 

begås, borde hatbrottsstatistiken i Malmös kommun se annorlunda ut. Av de tre 

storstadskommunerna var det Malmö som hade störst andel arbetslöshet, lägst 

medianinkomst, störst andel personer med högst en gymnasial utbildning och störst 

andel personer som mottog ekonomiskt bistånd, varför det vore rimligt att konkurrensen 

om dessa resurser upplevdes som större och att det därför borde ha begåtts fler hatbrott 

med främlingsfientligt/rasistiskt motiv. 

 

Något som både vårt resultat visar och som tidigare forskning har funnit är att 

förhållandet mellan främlingsfientligt/rasistiskt motiverade hatbrott och invandring 

försvagas när hänsyn tas till ett områdes befolkningssammansättning och hur stor del av 

invånarna som har utländsk bakgrund (Green et al., 1998; Kruger & Pischke, 1997; 

Stacey et al., 2011). Med utgångspunkt i teorin om reell gruppkonflikt kan detta 

förklaras med att i områden som länge haft en hög invandring, hanteras integrationen på 

ett adekvat sätt, vilket skulle kunna förhindra att en känsla av konkurrens uppstår. En 

följd av en god integration kan vara att invandring och att leva i ett multietniskt område 
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blir en naturlig del av samhället, och att fortsatt invandring därmed inte upplevs som 

något okänt eller potentiellt hotande. Enligt Agnews General Strain Theory (Agnew, 

1992) uppstår då inte känslan av att vara hindrad att uppnå sina mål och heller inte det 

hämndbegär som kan utmynna i en brottslig handling.    

 

En annan förklaring till att förhållandet mellan främlingsfientligt/rasistiskt motiverade 

hatbrott och invandring försvagas när hänsyn tas till ett områdes 

befolkningssammansättning och andel personer med utländsk bakgrund, kan vara att 

områden som under en längre tid haft stor etnisk mångfald, inte längre har tydliga 

majoritet- och minoritetsgrupper. Den statistiska sammanställningen visar att de flesta 

hatbrott med främlingsfientligt/rasistiskt motiv begås av någon ur en majoritetsgrupp 

mot någon ur en minoritetsgrupp. Finns det ingen tydlig majoritetsgrupp borde risken 

för att ett hatbrott med främlingsfientligt/rasistiskt motiv begås, minska. Utifrån 

resultatet skulle detta kunna vara situationen i Malmös kommun och också en möjlig 

förklaring till varför invånarna inte verkar uppleva någon större konkurrens om resurser. 

 

Begränsningar och styrkor 
I detta examensarbete finns ett antal begränsningar som bör lyftas fram och diskuteras. 

Först och främst är tidigare forskning om sambandet mellan hatbrott med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv och invandring, förhållandevis sparsam och 

begränsad. Möjligheterna att jämföra resultaten i denna studie med resultat från en 

större mängd tidigare studier blir därför begränsade. De studier som ändå finns har dock 

funnit samma tendenser och mönster som även påvisats i denna studie.  

 

En annan begränsning är att urvalet till studien inte har skett slumpmässigt utan utifrån 

det källmaterial som funnits tillgängligt. Trots denna begränsning visar ändå resultatet 

på mönster som även tidigare studier har funnit, och med stöd av det och de teoretiska 

utgångspunkterna, kan en viss generalisering till andra områden med liknande 

förhållanden ändå göras. 

Vid arbete med brottsstatistik finns ett antal problematiska omständigheter som bör 

lyftas fram. Den största begränsningen med just hatbrottsstatistiken är att det endast är 

anmälningar som registreras, och den dolda brottsligheten, det vill säga mörkertalet, är 
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inte inräknad i statistiken. Mörkertalets storlek är okänt och kan påverkas av olika 

faktorer, till exempel attitydförändringar, försäkringsregler och arbetsinsatser från olika 

rättsvårdande myndigheter. Polisen och andra rättsvårdande myndigheter har 

intensifierat sitt arbete mot hatbrott (Brå, 2009). Till exempel har Polismyndigheten 

upprättat speciella hatbrottsgrupper i Stockholm, Göteborg och Malmö (polisen.se), och 

arbete görs för att öka allmänhetens medvetenhet så att fler vågar anmäla. Att identifiera 

och utreda hatbrott ingår numera också i polisens grundutbildning (polisen.se). Ett 

flertal andra organisationer och föreningar belyser också hatbrottsfrågan genom 

utbildningar och information till allmänheten och andra berörda parter (Brå, 2009). 

Följden av dessa och liknande insatser skulle kunna vara att hatbrott, som tidigare inte 

upptäcktes, fångas upp, vilket i sin tur påverkar brottsstatistiken.  

 

Ytterligare en begränsning är att statistik gällande hatbrottsanmälningar med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv på kommunnivå endast finns från och med år 2007, 

vilket resulterade i att urvalet begränsades i sin omfattning. Detta har dock justerats i 

utförandet av analyserna, för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt, genom att i de 

hierarkiska multipla regressionerna endast analysera två variabler i varje regression. 

 

År 2008 utökades det främlingsfientliga/rasistiska hatbrottsmotivet till att även omfatta 

brott av minoritet mot minoritet samt av minoritet mot majoritet (Brå, 2009). Detta 

ledde till att hatbrottsanmälningarna med främlingsfientligt/rasistiskt motiv ökade 

relativt kraftigt mellan 2007-2008. Eftersom den övervägande delen av 

hatbrottsstatistiken som inkluderades i studien har räknats på samma sätt, bör den 

ändringen inte ha påverkat resultatet i någon större utsträckning. Denna slutsats kan dras 

eftersom förändringarna i hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv 

följer samma mönster, både inom respektive kommun varje år och även beträffande 

kommunernas förhållande till varandra. Detta trots att ökningen av det faktiska antalet 

hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv var större mellan 2007-

2008, jämfört med de övriga åren. 

Att resultaten i denna studie, trots begränsningar beträffande urval och tidsram, är i linje 

med resultat från tidigare forskning är något som ger styrka till detta examensarbete. En 

annan styrka är materialet som studien bygger på. Då det är offentlig statistik 
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sammanställd av myndigheter som har använts, är risken för insamlings-och 

sammanställningsfel låg och inga uppgifter saknas angående de undersökta variablerna, 

vilket gör att den insamlade informationen är tillförlitlig.  

   

Konklusioner 
Resultatet visar ett positivt samband mellan ökad invandring och ökat antal 

främlingsfientligt/rasistiskt motiverade hatbrottsanmälningar, vilket bekräftar vår första 

hypotes om att i områden där invandring ökar, skulle även främlingsfientligt/rasistiskt 

motiverade hatbrottsanmälningar öka. Resultatet visar även att i ett etablerat 

multietniskt område har en ökad invandring inte en lika stark påverkan på 

hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv. Detta bekräftar även vår 

andra hypotes. Hypotesen att områden med låg socioekonomisk status är relaterade med 

fler hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv, bekräftas inte av 

resultatet. Detta eftersom det är just Malmö kommun som har lägst antal 

hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv per 100 000 invånare. 

Malmö är samtidigt den av storstadskommunerna som har störst andel arbetslöshet, 

lägst medianinkomst, lägst utbildningsnivå och högst biståndsmottagande. 

 

Ett samband mellan antal invandringar och antal hatbrottsanmälningar med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv har påvisats i denna studie. Om invandringen till 

Sverige fortsätter följa liknande mönster som under de senaste decennierna, kan det vara 

viktigt för polisen att ha någon form av beredskap för den möjliga effekt det kan ha på 

antalet hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv. I takt med en ökad 

invandring kan en kortsiktig följd bli att hatbrotten med främlingsfientligt/rasistiskt 

motiv ökar, särskilt i områden som inte är multietniska. En ökning av 

hatbrottsanmälningarna med främlingsfientligt/rasistiskt motiv behöver dock inte vara 

resultatet av en faktisk ökning av antalet brott, utan det kan vara en statistisk ökning 

orsakad av bland annat polisens ökade insatser mot hatbrott och/eller en ökad 

anmälningsbenägenhet. Som en långsiktig följd av en ökad invandring kan det också 

tänkas att fler och fler områden i landet blir alltmer multietniska, vilket på sikt kan leda 

till att de främlingsfientligt/rasistiskt motiverade hatbrottens utveckling stannar av eller 

till och med sjunker. Slutsatsen av detta examensarbete är att en väl fungerande 
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integration, som minskar motsättningen mellan olika grupper, kan vara en viktig strategi 

i det preventiva arbetet mot främlingsfientligt/rasistiskt motiverade hatbrott. 

 

Förslag för framtida forskning 
För att få en djupare förståelse för hur sambandet mellan ökad invandring och ökade 

antal hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv uppstår, behövs 

ytterligare forskning. Ett flertal studier menar att medier har inflytande på människor 

och på människors attityder, och studierna har funnit att hur media rapporterar om en 

viss grupp, kan påverka attityder mot och uppfattningar om den gruppen, främst på ett 

negativt sätt (Brader, Valentino & Suhay, 2008; Mastro, Tukachinsky, Behm-Morawitz 

& Blecha, 2014; Schlueter & Davidov, 2013; Seate & Mastro, 2015; Quist & Wiegand, 

2002). Framtida studier bör därför undersöka hur media i Sverige rapporterar om 

invandring och vilka attityder och eventuella negativa konsekvenser det kan ge upphov 

till. Framtida studier bör också undersöka vilka andra mekanismer i samhället som sätts 

i rörelse när invandringen ökar, som gör att även hatbrottsanmälningar med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv ökar. 

 

Då denna studie och en stor del av tidigare forskning använder statistik som 

källmaterial, kan det för framtida forskning vara betydelsefullt att studera samma 

fenomen med en annan metod, till exempel enkätundersökningar och/eller intervjuer. 

För att kunna generalisera resultaten i denna studie i större utsträckning behövs även 

fler liknande studier i fler kommuner och under en längre tidsperiod, men även i mindre 

områden inom kommunerna. Ur ett preventivt perspektiv kan det vara viktigt att 

kartlägga skillnader inom varje kommun, men även att studera vilka karaktärsdrag som 

är vanliga bland de gärningsmän som väljer att begå hatbrott med 

främlingsfientligt/rasistiskt motiv. 
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Appendix A 

               Korrelationskoefficienter mellan antal hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv, antal invandringar, antal personer 

med utländsk bakgrund samt socioekonomiska faktorer i storstadskommunerna 

   

       

  Anmälningar Invandringar 

Utländsk 

bakgrund Arbetslöshet Utbildningsnivå Medianinkomst Biståndsmottagande 

Anmälningar     .922**     .911**     .797** .885** .834**  .153 

Invandringar .922** 

 

    .863**     .748** .911** .841**  .252 

Utländsk bakgrund .911**     .863** 

 

    .719** .733** .682** -.075 

Arbetslöshet .797**     .748**     .719** 

 

.834** .881**  .403 

Utbildningsnivå .885**     .911**     .733**     .834** 

 

.913**      .537** 

Medianinkomst .834**     .841**     .682**     .881** .913** 

 

   .470* 

Biståndsmottagande .153     .252 -.075 .403 .537** .470*   

Anm: *p < .05. **p < .01. 
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Appendix B 

                
                  Statistik om befolkningssammansättning, antal invandringar och antal hatbrottsanmälningar med främlingsfientligt/rasistiskt motiv per 100 000 

invånare i Sveriges tre storstadskommuner, åren 2007-2014 

                  

 

Stockholms kommun 

 

Göteborgs kommun 

 

Malmös kommun 

År 

Utländsk 

bakgrund %   

Antal 

invandringar   

Antal 

anmälningar   

Utländsk 

bakgrund %   

Antal 

invandringar  

Antal 

anmälningar   

Utländsk 

bakgrund %   

Antal 

invandringar  

Antal 

anmälningar 

2007 36,70 % 

 

17 330 

 

50 

 

35,80 % 

 

8 918 

 

33 

 

44,60 % 

 

9 260 

 

21 

2008 37,40 % 

 

15 443 

 

88 

 

36,60 % 

 

9 175 

 

40 

 

45,80 % 

 

8 509 

 

44 

2009 38,20 % 

 

15 934 

 

80 

 

37,40 % 

 

8 996 

 

39 

 

47,00 % 

 

8 610 

 

52 

2010 38,80 % 

 

15 506 

 

76 

 

38,10 % 

 

8 144 

 

39 

 

47,90 % 

 

7 518 

 

51 

2011 39,50 % 

 

15 758 

 

76 

 

38,90 % 

 

7 984 

 

38 

 

48,70 % 

 

6 859 

 

52 

2012 40,10 % 

 

16 871 

 

80 

 

39,50 % 

 

8 815 

 

38 

 

49,50 % 

 

7 204 

 

41 

2013 40,60 % 

 

17 613 

 

71 

 

40,20 % 

 

11 002 

 

39 

 

50,20 % 

 

7 727 

 

54 

2014 41,20 %   17 873   90   41,00 %   12 016   40   50,90 %   7 909   49 

Källa: Brå, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015; migrationsverket.se; scb.se 

      


