
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Återrapportering av ekonomiskt stöd till 
lokalt brottsförebyggande projekt 

 
 
 
 
Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i 
landet, både som projekt och i den löpande 
verksamheten. Några av dessa insatser har kunnat 
genomföras med hjälp av ekonomiskt stöd från 
Brottsförebyggande rådet (Brå). Arbetet 
dokumenteras och efter insatsen lämnas en 
slutrapport till Brå.  
 
Erfarenheterna från de olika projekten är många 
gånger intressanta för andra som arbetar med 
brottsförebyggande arbete och därför publicerar Brå 
ett urval av rapporterna på myndighetens webbplats.  
 
För sakuppgifter och slutsatser står respektive 
författare eller organisation. 
 
Fler rapporter finns att ladda ner på 
www.bra.se/lokaltarbete 
 



 
 

Återrapportering av projektet  

Tillsammans med muslimer i Botkyrka                      Diarie nr.:B33-0148-2005 

 
Den tidigare presenterade delprojekt ett: 

 

”En kartläggning av profilen hos muslimer dömda för familjevåld. Vår hypotes är att 

muslimer som känner sig utanför det svenska samhället och som inte förstår grundläggande 

islams bud, har lättare för att begå brott. Vi vill koncentrera oss på familjevåldet. En 

kartläggning av attityder och synsätt gör vi i samarbete med Soumeya, en kvinnojour för 

muslimska kvinnor. Detta sker främst med intervjuer med dömda män i samarbete med 

Kriminalvården och i samtycke med själva internerna. Kartläggningen kan eventuellt också 

publiceras i form av en C- uppsats på Stockholms universitet.”  

Delprojektets genomgång:  

Metoden för kartläggning av profilen hos muslimer dömda för familjevåld, var det kvalitativa. 

I början av arbetet tanken var att intervjua muslimska män dömda för familjbrott. I samråd 

med min handledare på sociologiska institutionen kom vi fram att det blir svårt att intervjua 

dömda män av flera orsaker som t.ex. att de oftast nekar till själva brottet vilket leder till att 

man kommer inte in på orsaker varför de har gjort dessa brott de sitter dömda för. Därför har 

jag valt att intervjua personer jag anser har erfarenheter av problematiken om relationer 

mellan religion och våld inom familjen genom sitt dagliga arbete. Vissa av mina informanter 

har kontinuerligt kontakt med dömda män genom att besöka muslimer i anstalter runt om i 

Sverige. De kriterier jag satte upp för mina informatörer var att personen måste vara aktivt 

inom någon islamisk organisation och är bekant med problematiken.  Ett annat krav var att 

hitta personer med olika etniska bakgrunder på grund av att olika kulturer ibland kan ha olika 

syn på samma påbud inom islam. Kvinnor och män kan ibland ha mycket olika syn på samma 

bud. Ett önskemål men inte krav var att mina informatorer var både kvinnor och män. Totalt 

intervjuade jag sex personer, fem män och en kvinna. Etniciteten bland informatörerna skiftar, 

två har svensk etnisk bakgrund (konvertiter), två bosnisk, en turkisk och en med arabisk 

etnisk bakgrund. Informanterna hittade jag via personliga kontakter dvs. jag känner inte de 

personligen utan blev förmedlad kontakten.   



Projektets syfte ändrades under arbetets genomgång. Från kartläggningen genom personliga 

intervjuer med intagna, till att undersöka hur synen på familjevåld och orsakerna till 

familjevåld skiljer sig beroende på vilken muslimsk etnisk grupp man tillhör. Resultatet av 

den första delen av projektet skulle ge oss svar på om det finns någon koppling mellan 

kriminella muslimers värderingsgrund och deras kulturella bakgrund. Med detta menar jag att 

det som vissa muslimer tolkar som ”tillåtet” enligt islamisk lag är förbjudet i Sverige, enligt 

Sveriges lag, vilket kan vara problematisk. Jag vill försöka komma fram till vad som 

kännetecknar muslimer som har begått familjebrott i Sverige, är de religiösa och kan de skilja 

kulturella och religiösa påbud projicerat till deras handlingar? Skapar deras religiösa 

övertygelse ett hinder för deras anpassning i det svenska samhället? Vilka förslag har 

muslimska ledare här i Sverige som skulle förbättra situationen för dessa män? 

Den första delen av projektet har ingen brottsförebyggande effekt i sig för att det är bara 

första fasen av projektet. Den andra delen av projektet kommer vi, utifrån resultatet från den 

första delen, att arbeta fram ett studiematerial där vi presenterar och försöker ge en helhetsbild 

över en modern ”svensk muslimsk kultur” 

 

Sammanfattning av resultatet 

Enligt mina informanter sambandet mellan religion och familjevåld är komplicerat. Problemet 

är sociala, kulturella, politiska och ekonomiska faktorer i kombinationen med vissa tolkningar 

av islam. Därför är det svårt att generalisera om muslimer i allmänhet och muslimer som har 

begått brott i Sverige i synnerhet. Mina informanter är tydliga i sina argumentationer att islam 

inte är en religion som sanktionerar våld. Orsakerna att våld uppstår i en muslimsk familj kan 

vara lika många som i en svenska familj och det är till och med förstärkt med att 

familjeförhållandena ändras radikalt när en muslimsk familj flyttar till det nya samhället. 

Enligt mina informanter, brott som de muslimska männen har begått, skiljer sig från 

generation till generation. Bland dem som har begått familjerelaterade brott dominerar första 

generations invandrare, oftast från mellanöstern där seder, bruk och livsstil förväxlas med 

islam, medan den andra och den tredje generations invandrare begår brott som motsvarar brott 

i övrigt samhälle. 

 



 

 

 


