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BROTTSMISSTÄNKTA – PERSONER MED UTLÄNDSK BAKGRUND UTGÖR DEN
STÖRSTA ANDELEN
Under åren 2007–2018 har andelen brottsmisstänkta minskat generellt bland befolkningen. Störst andel
brottsmisstänkta finns bland de som har en utländsk bakgrund. Den största andelen finns bland de inrikes födda som
har två föräldrar som har utländsk bakgrund. Därefter följer de personer som är utrikesfödda. Detta fastslås i en
rapport från Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

I en ny studie från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, konstateras det att misstänkta för brott utgörs
till största andelen av befolkningen av de personer som har en utländsk bakgrund. Den största
andelen består av personer som är inrikes födda men har två föräldrar med utländsk bakgrund.
Därefter följer de personer som har en utländsk bakgrund.
På Brottsförebyggande rådets webbplats finns det en sammanfattning av rapporten och där anges
det bland annat följande.
”Andelen brottsmisstänkta störst i gruppen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar
Ett övergripande mönster är att den totala andelen brottsmisstänkta är minst bland inrikesfödda med
två inrikesfödda föräldrar, näst minst bland inrikesfödda med en utrikes- och en inrikesfödd
förälder, störst i gruppen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar och näst störst i gruppen
utrikesfödda. Det gäller såväl kvinnor som män.
Att vara registrerad som brottsmisstänkt är två och en halv gånger så vanligt bland utrikesfödda
personer som bland inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar. Överriskerna att misstänkas för
brott har legat tämligen konstanta under 2007–2018, för såväl utrikesfödda som inrikesfödda med
en respektive två utrikesfödda föräldrar, jämfört med risken för referensgruppen inrikesfödda med
två inrikesfödda föräldrar.” Källa: Brottsförebyggande rådets webbplats.
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Hela Rapporten 2021:9 finns att ladda ner från Brottsförebyggande rådets webbplats: Misstänkta
för brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund - Brottsförebyggande rådet (bra.se)
BRÅ har också lämnat ett pressmeddelande från den 25 augusti 2021. Pressmeddelandet finns att
läsa på Brottsförebyggande rådets webbplats. Ny Bråstudie: Misstänkta för brott bland personer
med inrikes respektive utrikes bakgrund - Brottsförebyggande rådet (bra.se)
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