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Abstract 
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Radicalization of young people in Brussels is getting more and more common and 

the followers to ISIS are steadily growing. Lately, the attention has been on 

women in the radicalization process. The debate has been on wether those young 

women are brainwashed by ISIS or wether it can be an independent choice to join 

and travel to ISIS-territories. This study aimed to, by interviewing social workers 

in Brussels, get the social workers perspective. This perspective was on 

radicalization, women in the radicalization process and to get their explaining 

models to this phenomena. The interviews were semi-structured and to qualify for 

those, one had to work in social work, get in touch with young people and young 

adults. There wasn’t any requirements to be in direct contact with radicalized 

young people, although 8 of 9 social workers had had some contact with them, in 

one way or another. Since Brussels is both french- and dutch-speaking, I chose to 

limit my interviews to the french speaking social workers. Post colonial feminist 

theory and recognition theory was used as theoretical framework and the study 

shows a general picture of the muslim woman as opressed and underestimated in 

their integrity and choices they make. The post colonial feministi theory explains 

this view because of the western feminism as the standard perception in Western 

World. The study also shows the importance of recognition, which the social 

workers identified as a key element for ISIS to use, when approaching and 

recruting young people. The results of this study can be used to increase and 

question our awareness of our norms and standards we use in social work and 

how to find strategy to include, rather than exclude, young people from other 

cultures, traditions and religions.  
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering  

Feminismen har sedan länge tvistat kring tre huvudpremisser: vad som är 

anledningen till kvinnoförtrycket, hur kvinnans frigörelse skulle se ut när den väl 

var vunnen samt vilka strategier som ska användas för att nå dit. Under 1980-talet 

började synen på den feministiska teorin att ändras och utvecklas. Detta för att 

komma till stånd med en ny, innovativ diskussion av och för kvinnorna. Det som 

tidigare sågs “universal womanhood” och “global sisterhood” började ifrågasättas.  

 

Kvinnor med annan etnisk bakgrund än den västerländska, samt lesbiska, 

arbetarklassen, Tredje Världen-kvinnor och postkoloniala feminister började göra 

uppror och protesterade mot den rådande normen som fanns inom feminismen. 

Denna norm var konstruerad utifrån den västerländska kvinnan och hennes 

livskontext. Istället började det pratas bl.a. kön, klass och etnicitet som faktorer att 

också ta tillvara på i den feministiska diskussionen. Den postkoloniala 

feministiska teorin utgår från att kvinnors kamper är olika utifrån kontexten de 

befinner sig i, utan att värdera själva kontexten (Jacoby 2015:527-528). 

 

Förgrundsgestalten för den postkoloniala feministiska teorin, Mohanty (2003), har 

skrivit mycket om stereotypbilden av den muslimska kvinnan som förtryckt, utan 

att det tas hänsyn till hennes kontext och kamper.  

 

Fernando, som är docent i antropologi och har skrivit om muslimska kvinnors 

villkor i Frankrike, (2016:38) skriver att  

 

despite the widespread perception of Islam as oppressive to women, it is 

Muslim women who are playing a prominent role in these new  

movements. 

 

Ett av “these new movements” där den muslimska kvinnan har en framträdande 

roll är IS. IS, som för västvärlden blev känt i 2014, utförde den 22 mars 2016 

attentat på Zaventems flygplats och i Maelbeek/Maalbek-metrostationen i Bryssel 

(Fottorino 2016:5). Attentaten i Belgien utfördes inte av kvinnor, men däremot så 
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var attentatsmännen från  Bryssel, precis som de från attentaten i Paris. Detta i 

kombination med att Belgien år 2015 var det land där flest ungdomar i förhållande 

till antalet invånare åkte iväg till Syrien, gör att jag vill undersöka det sociala 

arbetet som sker kring detta i Bryssel. Jag vill undersöka hur socialarbetare 

förklarar att ungdomar åker iväg till Syrien och jag vill undersöka deras 

perception och förklaringsmodeller till främst kvinnorna som åker iväg. År 2015 

var 55 av de som åkte iväg kvinnor (Centre de Prévention de la radicalisation 

menant à la violence [CPRMV] 2016a:60-61). Den uppskattade siffran för de som 

åkte iväg 2015, av både män och kvinnor är ungefär 440 (Statista 2015). 

 

Med hjälp av den postkoloniala teorin kommer jag förhoppningsvis att få 

förklaringar till just dessa syner på kvinnorna, samtidigt som erkännandeteorin 

kan ge andra förklaringar än just hjärntvätt. Hjärntvätt anser jag själv är en 

alldeles för enkel beskrivning för ett så komplext fenomen. Jag anser att det är av 

yttersta vikt att få dessa förklaringar, då vi som socialarbetare inte endast behöver 

vara medvetna om hur vi ser på vissa av våra klientgrupper, men även behöver se 

det ur andra perspektiv. Detta för att hittta bättre och nya sätt att arbeta med 

ungdomarna på. Jag anser även att det är högst relevant för socialt arbete och 

Vetenskaprådet skriver att det nästan är ”oetiskt att avstå från att bedriva 

forskning kring faktorer som kan komma att t.ex. förbättra människors hälsa och 

livsvillkor” (u.å.:5). Då ungdomar i Bryssel, enligt Cockx (2013:203), utsätts för 

diskriminering och stigmatisering pga. deras etniska härkomst, är detta ännu ett 

argument för relevansen av denna kunskap i socialt arbete. Bryssel har hög 

ungdomslöshet, och ju lägre examen du har tagit, desto lägre chans att både få och 

sedan även få behålla ditt jobb. En av de främsta förklaringarna är rasism och 

diskriminering, vilket ger en allmän negativ och utsatt bild av ungdomarna 

(Cockx 2013:203). 

 

Då det inte, mig veterligen, finns någon tidigare forskning på socialarbetare i 

Bryssels perception och förklaringsmodeller till ungdomar i 

radikaliseringsprocesser, är det av ännu högre relevans för det sociala arbetet. Jag 

anser att ha fokus på kvinnor i radikaliseringsprocesser är av yttersta vikt.  
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1.2 Syfte 

Syftet är att genom intervjuer med socialarbetare i Bryssel, få en inblick i deras 

perception av kvinnor i radikaliseringsprocesser samt att ta reda på deras 

förklaringsmodeller till radikaliseringsfenomenet.  

 

1.3 Frågeställningar 

 Hur uppfattar och förklarar belgiska socialarbetare framgångsrik 

rekrytering av kvinnor som frivilligt reser från Bryssel till IS?  

 Kan postkolonial feministisk teori hjälpa oss att förstå socialarbetarnas 

förklaringsmodeller och perception av fenomenet radikalisering av 

kvinnor och i så fall hur? 

 Kan teoretiskt genererad förståelse baserad på socialarbetares 

förklaringsmodeller och perception, tillämpas som verktyg i det 

förebyggande arbetet mot radikalisering och i så fall hur?  

 

1.4 Begreppsdefinition 

Termen socialarbetare används i min uppsats, och inte socionom. Socialarbetare i 

detta sammanhang, innebär professionella inom socialt arbete som arbetar med 

ungdomar i Bryssel. Av etiska skäl och för att behålla anonymiteten på mina 

respondent, väljer jag att inte redogöra mer för deras yrken än att de ingår i socialt 

arbete. 

 

CPRMV har på uppdrag utformat en rapport om kvinnors deltagande och 

engagemang i våldsutövande radikalisering. De definierar radikalisering på 

följande vis:  

 

som en process där individer tar till sig ett extremistiskt trossystem, som 

innebär viljan att använda, uppmuntra eller att underlätta för våldsutövning. 

Detta för att låta en ideologi, ett politiskt projekt eller ett syfte vinna, som kan 

möjliggöra en social förändring (min översättning) (CPRMV 2016a:21). 

 

Jag väljer att använda mig av denna definition, för även om IS inte använder sig 

av kvinnorna primärt för den våldsutövande kampen, pga. religiösa tolkningar, så 
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har kvinnorna en viktig roll i organisationen. De har tagit till sig ett extremistiskt 

trossystem, med syftet att uppmuntra och underlätta för våldsutövning, samt 

uppföra en ny generation jihadister för den fortsatta kampen (Cook 2005:376; 

CPRMV 2016a:21; Guidère 2016:74-76). 

 

CPAS, Centre public d’action sociale, är motsvarigheten till svenska 

socialtjänsten. Syftet är att garantera och säkra alla en bra levnadsnivå, med 

värdighet. Ansökningar för att få hjälp, görs till CPAS-kontoren i invånarens egna 

stadsdel där ansökan mottages av socionom, som därmed beviljar eller ej (Be 

Brussels 2017). 

 

A.M.O., Associations d’aide aux jeunes en milieu ouvert, utför socialt arbete i 

öppen miljö. Syftet är främst förebyggande arbete, med ungdomar under 18 år och 

genom både individuell och kollektiv hjälp. Den öppna miljön definieras som 

ungdomens vardagsmiljö, där hjälp kan fås med t.ex. skola och familjen. Hjälpen 

som fås av AMO är gratis och uppgifter som lämnas till en AMO är 

konfidentiella. I Bryssel och Wallonien finns det fler än 80 stycken AMO 

(Fédération Wallonie-Bruxelles u.å.).  

 

ASBL, Association sans but lucratif, är en icke-vinstdrivande organisation, inom 

den privata sektorn som oftast är aktiv inom socialt arbete (Service Public Fédéral 

Justice 2017).  

 

1.5 Förtydligande 

Syftet är inte att legitimera och sympatisera med IS gärningar, men att försöka 

förstå paradoxen. Paradoxen är att IS för västvärlden ses som ett hot, något ytterst 

fientligt men för ungdomar i radikaliseringsprocesser representerar IS något 

annat. Det är detta jag vill förstå. Denna svåra fråga ska hanteras av 

socialarbetare, som är satta i en den delikata positionen. Vi måste se både 

socialarbetarnas bild och tolkning av paradoxen, för att även kunna förstå 

ungdomen. 
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Ett annat förtydligande som bör finnas med, är kring användningen av citat från 

mina respondenter. Det är viktigt att förtydliga att allas utsagor har använts och 

varit lika viktiga även om vissa är mer synliga i texten genom flera citat än andra. 

Citatet på första sidan är från Respondent 3.  

 

2. Kunskapsläge och tidigare forskning 

2.1 Tillvägagångssätt 

Synen som finns på den muslimska kvinnan i radikaliseringsprocesser, utifrån 

belgiska socialarbetare, har det inte forskats på tidigare. Jag har därför använt mig 

av forskning, som närmar sig ämnet radikalisering av kvinnor samt attityder kring 

det. Forskning kring radikaliseringsprocessen, från första intresset av IS till själva 

avfärden, har även använts.  Sökmotorerna som jag har använt mig av är 

LubSearch och EbookCentral . Litteratur från forskare inom området har använts. 

En insikt om utmaningar för den belgiska socialtjänsten och vad IS är, behövs och 

behandlas därmed också. Sökorden har främst varit: “woman”, “radicalized”, 

“terror”, “feminism”, “jihad”, “IS” och alla artiklar är peer-reviewed. 

Sidhänvisningar har använts i samtliga fall, utom när referensen refererar till 

bokens övergripande tema i sin helhet. 

 

2.2 Utmaningar för belgiska socialtjänsten och juridisk bakgrund  

Tystnadsplikten för socionomer inom CPAS, belgiska socialtjänsten, behandlas i 

Article 458 Code Pénal (Comité de Vigilance en Travail Social 1985; Service 

Public Fédéral Belge 2017). Den innebär, likt den svenska sekretess och 

tystnadsplikten att det inom socialtjänsten gäller sekretess ”för uppgift om en 

enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan 

att den enskilde eller någon närstående lider men” (Offentlighets- och sekretesslag 

(2009:400), 26 kap.1§). I både belgisk och svensk lagstiftning finns utrymme för 

att bryta mot sekretess om detta krävs för att en myndighet ska kunna fullfölja sitt 

arbete. Det går därmed att i undantagsfall lämna ut sekretessbelagda uppgifter 

(OSL, 10 kap.; Wastchenko 2006:14-18).  
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I Belgien finns det numera ett lagförslag som innebär att hela sekretess- och 

tystnadspliktslagen, kan komma att avskaffas för socialtjänsten, dvs. de som 

arbetar i en CPAS, i “terrorist-fall”. Socialtjänsten, som är de som berörs av detta, 

har kommit med mycket kritik mot lagförslaget och även rektorn Englert för 

ULB, Université Libre de Bruxelles, som skickade ett öppet brev till 

premiärministern Michel med just denna kritik (2017). Kritiken som har 

framkommit i samband med diskussionen kring avskaffandet av denna sekretess 

är att socialarbetare inte ska agera poliser, att felaktiga signaler sänds ut till 

allmänheten, nämligen att CPAS “skyddar möjliga terrorister” och ger hjälp till 

jihadister. En annan aspekt är att det går emot den principiella etiken som ska 

finnas för socialarbetare, och att lagen innebär ett steg ifrån ett demokratiskt 

samhälle med skydd för den enskilde (I.I. 2017). Det fråntar även individen 

rättigheten att kunna vända sig till någon utan att bli dömd (Comité de Vigilance 

en Travail Social 2017:5).  

 

En annan utmaning inom den belgiska socialtjänsten är att i början av april 2017 

annonserades att de extra bidragen som fyra stadsdelar hade fått för att motverka 

terrorism, skulle dras in. Molenbeeks borgmästare Schepmans säger däremot att 

antiradikalism inte endast är en tillfällig kamp, men också något som ska 

förebyggas genom långsiktigt arbete med ungdomarna, integration och hjälp 

(Henrard, 2017).  

 

2.3 Hur arbetet med radikaliserade ungdomar sker i Belgien 

I Bryssel finns det fyra stadsdelar som har specifika avdelningar för 

antiradikalisering och som får extra pengar av staten för detta. Schaerbeek, 

Molenbeek, Anderlecht och Bruxelles-Ville är dessa fyra (Henrard 2017). I dessa 

team finns det socionomer, psykologer, sociologer och andra socialarbetare som 

jobbar både med familjerna som enhet och med ungdomen individuellt. De olika 

kontoren har autonomi att utforma behandlingen, eftersom det inte finns någon 

direkt mall att följa. Det finns även mycket preventivt socialt arbete som sker via 

A.M.O. och ASBL i Bryssel, som riktar sig till ungdomar. Aktiviteter som 

används som preventiva metoder är t.ex. läxhjälp, sysselsättning för ungdomarna, 
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hjälp att söka arbete och att samlas i en kontext med ungdomsledare som ger 

ungdomarna en struktur i sin vardag1. 

  

2.4 Ungdomars livssituation och levnadsvillkor 

I Belgien förekommer det en hög arbetslöshet för ungdomar under 25 år. I Bryssel 

är siffran 35 %. Då det kan finnas olika definitioner av termen arbetslös, väljer jag 

att endast utgå från undersökningen som publicerades i Intereconomics och inte 

jämföra med andra källor. Den publicerades 2013 men beskriver främst 

bakomliggande anledningar, som finns sedan åtminstone 10 år tillbaka. Ju lägre 

nivå på utbildning, desto svårare är det för ungdomar att dels få jobb efter 

examen, dels att behålla det. Fem år efter examen har de med högre utbildning 

varit anställda ungefär tre år, vilket kan jämföras med snittet i OECD på 3,5 år. 

För de lägre utbildade är siffran endast 1 år. Enligt forskning är diskriminering en 

stark förklaring och komponent i detta (Cockx 2013:203). 

 

2.5 Vilka är IS? En kort genomgång 

För att förstå IS, krävs det en förförståelse av kalifatets betydelse för rörelsen, 

även om IS först blev välkänt under sommaren 2014 för västvärlden. 2015 

utfördes attentaten mot tidningsredaktionen på Charlie Hebdo i januari samt på 

olika ställen i Paris i november samma år (Guidère 2016:9-10). I Bryssel utfördes 

attentat på Zaventems flygplats samt i metron vid Maelbeek/Maalbeek-stationen 

den 22 mars 2016 (Fottorino 2016:5).  

 

IS, som är den svenska akronymen för Islamiska Staten, är en terrororganisation 

vars mål är att återuppföra ett kalifat. IS har som främsta syfte att samla den 

muslimska gemenskapen, oumma.  

 

IS föddes under irakiska inbördeskriget, som utlöstes under den amerikanska 

ockupationen mellan 2003 och 2011 (Fottorino 2016:5-6; Guidère 2016:9-10, 16-

17). 2004 dyker en terrororganisation upp, som leds av jordaniern Abou Moussab 

al-Zarqawi, som slutligen kallar sig för “Al-Qaïda i Mesopotamien”. 2004-2006 

                                                         
1 Denna fakta framkom under intervjuerna, då det enligt respondenterna inte finns något 
gemensamt och enhetligt dokument för alla instanser att följa i arbetet med radikaliserade 
ungdomar.  
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blir denna organisation, den största motståndaren till de amerikanska styrkorna 

och den nya shia-muslimska regeringen ditsatt av USA. Organisationen byter i 

juni 2006, namn till “Islamiska Staten i Irak”. Detta då ledaren under ett 

bombangrepp dödas av amerikanerna och de olika jihadist-ledarna väljer att gå 

ihop och skapa en enda stor organisation.  

 

IS ledare och akronym har ändrats flera gånger från 2006 fram till nutid, men här 

tas endast början till IS upp för att få en förståelse för IS. Att det senare blev så 

svårt för irakiska armen att bekämpa IS, grundar sig i att när USA invaderade 

Irak, så löste de upp militären för att bygga upp en ny och bättre militär. De flesta 

i den tillsatta regeringen och militären var shiamuslimer och då IS består av 

främst sunnimuslimer, gödde det ett inbördeskrig (Guidère 2016:16-19, 140-142).  

Inbördeskriget grundar sig också i uppdelningen mellan sunni- och shiamuslimer 

som skedde efter profeten Mohameds död, år 632 e.Kr. Oenigheterna, och därmed 

skapandet av två olika grenar inom islam, grundar sig i diskussionen kring vem 

som anses vara efterföljaren, kalifen, till profeten. Enligt sunni ska efterföljaren 

vara en man som är vald av andra medlemmar bland de trogna. Enligt shia kan 

den muslimska gemenskapen endast styras av ättlingar inom profetens familj, 

imamer som får deras auktoritet från Gud och som därför är förmer än andra. 

Denna imam fortsätter alltså att föra vidare Mohammeds profetior och är väktare 

över det gudomliga. Kalifen för sunnimuslimerna är en symbol för muslimsk 

community och gemenskap, oumma, samt en bra muslimsk ledare (Guidère 

2016:31-32).  

 

2.6 Radikaliseringsprocess 

CPRVM (2016b) är noga med att radikaliseringsprocessen inte är något linjärt 

utan en komplex process. Ett flertal faktorer behövs för att en individ ska påbörja 

en radikaliseringsprocess och processen är snarare ett resultat av en 

sammanstrålning. Denna är mellan ett individuellt förlopp och ett trossystem som 

innebär legitim användning av våld (ibid.). Våldet legitimeras genom hotet mot 

den egna identiteten som tycks föreligga samt att det ingår i moralen, som medier 

sprider bland unga. Det finns både skydds- och riskfaktorer, samt olika plan där 

radikaliseringen kan ske, där det såklart finns individuella variationer (ibid.) 
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Riskfaktorerna är oftast kopplade till olika aspekter av isolering och exklusion, 

främst av instanser såsom skola, vänner eller familjeband som bryts. Mentala 

problem och ohälsa, en förvirring kring sin egen sociala identitet och känslan av 

stigmatisering från omgivningen är också riskfaktorer. Skyddsfaktorerna kan 

beskrivas som de motsatta: att ha ett sammanhang, att se sig själv som en individ 

med en identitet, att vid bekymmer få hjälp av någon i omgivningen och starka 

familjeband. Om en individ har en mental flexibilitet och har förmågan att kritiskt 

granska den informationen som den tar del av, anses den individen vara väldigt 

bra skyddad från radikalisering. En stor riskfaktor är nämligen att ha en binär syn 

på samhällsfenomen och hålla sig till svart-vita föreställningar utan förmågan att 

sätta sig in i gråskalan (ibid.). 

 

Kommunikation är ett starkt verktyg för att inte ungdomar ska radikaliseras 

(CPRMV 2016b). Ett tillfälle när de är extra sårbara för omgivningens influenser, 

oavsett om den är bra eller dålig, är när det uppkommer frågor som de inte anses 

få svar på. Exempelvis frågor kring dem själva, deras liv, tabun och 

stigmatiseringar. De som kommer med svar på dessa frågor, som uppmärksammar 

ungdomarna och som ser dem i deras situation, är de som kommer kunna forma 

ungdomen2. 

 

2.7 Propaganda och rekrytering via internet för kvinnor 

Musial (2016) har gjort en narrativ studie av onlinetidningen Dabiq, som IS är 

ansvarig för och vars målgrupp är västerländska kvinnor. Studien är publicerad i 

Journal for Deradicalization. Hennes studie visar att sätten som IS propagerar för 

västerländska kvinnor att åka till IS-territorier och vara en del av det nya kalifatet, 

är genom att trycka på argumentet kring den ideologiska väktaren som ska föra 

vidare en generation av nya jihadister. I tidningen presenteras t.ex. i ett nummer, 

en framsida med bild av en armé av barn på och rubriken “Ett jihad utan 

krigande”. Bilden och rubriken är inledande till en artikel som handlar om 

kvinnans roll som både moder och fru, som stöttar sin make men även föder 

                                                         
2 Detta angav respondenterna ha fått som information under utbildningsdagar kring unga 
och radikalisering i Bryssel. 
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framtidens generation av jihadister (2016:74, 77-78). För att nå den yngre 

publiken, så framställs krigaren som en prins på den vita hästen, en modig krigare 

och romantiker. Musial (2016:76) exemplifierar detta i sin artikel:  

 

the fighter may remind of the stereotypical imagination of a fairytale prince on 

his horse. 

 

I Musials studie av onlinetidningen Dabiq, tar ett nummer av tidningen upp 

problematiken kring familjen som bromskloss i processen. Bilden av revolt mot 

familjen, som en möjlighet till personlig frihet och frigörande från barndomens 

begränsningar är även ett sätt att locka den yngre publiken på. De känslomässiga 

argumenten har alltså visat sig fungera bäst i radikaliseringen av kvinnor och det 

är i dessa känslomässiga argument som kvinnorna sinsemellan knyter sina band. 

Internet blir därför den primära plattformen för rekrytering av kvinnor och den 

primära plattformen för att propagera och rättfärdiga IS ideologi (Musial 2016:74, 

77-79). I Dabiq görs jämförelser mellan västvärlden och kalifatet. Det som redan 

finns i väst, går att få men i enlighet med kalifatets regler (Musial 2016:73-74).  

 

Det som anses vara väldigt unikt med IS är deras förmåga att producera 

propaganda och att de använder sig av diverse olika medier för att nå deras 

målgrupp (Musial 2016:59-60). Musials studie (2016) kan alltså sammanfattas på 

följande vis: att det som kalifatet erbjuder unga kvinnor från västvärlden, är en 

trygg vardag, inramad med struktur och fasta hållpunkter.  

 

2.8 Kvinnors jihad 

Att kvinnors jihad och våld tas upp i detta stycke, är för att inte förringa 

kvinnornas plats inom terrorhistorien och påvisa att det inte är ett nytt fenomen 

med kvinnor som deltar i terror, genom antingen våld eller stöd till våldsutövare. 

Rapporten från CPRMV tar upp att kvinnans plats inom terrororganisationer har 

varit tystad, eftersom att det utmanar idén om att våldsmonopolet tillhör män. 

Kvinnlig terror utmanar också idén om kvinnan som en icke-våldsutövare och den 

typiska femininiteten som icke-våldsam. Kvinnors plats inom terrororganisationer 

har setts som något unikt, men knappt värt att nämna (2016a:16-17, 33).  
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Ur ett mediaperspektiv, så använder sig terrororganisationer av rekryteringen av 

fler kvinnor, därför att det tar upp plats i media och därmed signalerar för 

omvärlden att läget har försämrats och klimatet har blivit hårdare (Von Knop 

2007:400-401). Studien är från 2007, men CPRMV’s rapport från 2016(a) påvisar 

samma sak. Jag tar därför upp konkreta exempel, för att påvisa att kvinnor har en 

etablerad, även om inte så välkänd, plats inom terrorns historia.  

En annan anledning att kvinnors plats i terrorhistorien tas upp, är att det kopplas 

ihop till en av mina teorier, nämligen den postkoloniala feministiska teorin, där 

våldsmonopol inte nödvändigtvis tillhör män och som argumenterar för att 

arketypen av kvinnan som underlägsen allt våld, bör elimineras från vårt synsätt 

(Mohanty 2003:24). 

 

Både Von Knops studie (2007:398-400) “The Female Jihad: Al Qaeda’s Women”, 

Cunninghams “Cross-Regional Trends in Female Terrorism” (2003:171-187) och 

CPRMV’s rapport (2016a:25-33) skriver om kvinnors plats inom terror och ger 

några exempel. Extremhögern, extremvänstern, Baskiska ETA, PKK i Kurdistan 

och kvinnor inom anarkiströrelser under 1900- och 2000-talet är ett exempel på 

detta. Även Sri Lanka, där kvinnor som inte kunde få barn eller hade utsatts för 

sexuella övergrepp kunde återupprätta sin heder genom självmordsdåd. 

Massvåldtäkterna av ryska soldater på tjetjenska kvinnor, ledde också till en 

ökning av kvinnliga bombare som ville hämnas ( CPRMV 2016a:25-33, 35; 

Cunningham 2003:171-187; Von Knop 2007:398-400). De “5 R” (rape, revenge, 

redemption, relationship and respect) förklarar dock mer kvinnors radikalisering, 

väl på plats på territorier med krig. Men de förklarar endast delvis 

radikaliseringen av kvinnor i samhällen som är fredligare och mer demokratiska 

(CPRMV 2016a:35). IS är som nämnt ovan, en organisation som grundar sig på 

religiöst fanatiska idéer.  

 

Det finns olika tolkningar kring hur mycket kvinnor inom just islam får delta i 

fysiska krig, såsom självmordsdåd och bombningar. Det som har varit riktlinjen, 

har varit statusen på oumman (Cook 2005:379; Von Knop 2007:406) och när 

kvinnor har fått delta i våldsutövningen har det varit av praktiska skäl. Dvs. när 

styrkan och trupperna minskar, samt att kvinnor väcker mindre uppmärksamhet än 
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män i terrorsammanhang (CPRMV 2016a:32-33, 35; Cunningham 2003:171-172; 

Von Knop 2007:401). Även Hamas har använt sig av kvinnor vid självmordsdåd, 

då dessa har passerat obemärkt samt att mediaexponeringen har gynnat dem, 

genom att när även kvinnor deltar, antas det att det måste vara något värt att 

kämpa för (Cunningham 2003:171-172; Trévidic, 2013:198-199).  

 

Guidère, som är en fransk professor, forskare och författare till ett antal böcker 

om terror och IS, skriver om framställningen av kvinnornas kamp i IS. En ny 

framställning av den kvinnliga krigaren, moudjahida, är en kvinna framför datorn 

som sprider propaganda och rekryterar åt IS (2016:74-76). Litteratur och 

forskning visar alltså på att kvinnans plats i terror inte kan anses som något nytt, 

men även att våldsutövandet inte är det enda sättet att utöva terror på.  

 

2.9 Genustänk för att bekämpa 

Kvinnor rekryteras, som beskrivet ovan, genom att IS använder sig av 

känslomässiga och ideologiska argument. IS får kvinnorna att bygga en identitet 

som bärare av framtiden. Männen rekryteras genom uppmaningen att slåss den 

sista kampen, utbreda islam och låta Gud regera (Guidère 2016:79-80). Då 

kvinnor och män inte får blandas, får inga kvinnor strida vid deras sida. Istället för 

att slåss för att utöka territoriet som männen gör, slåss de för att upprätthålla 

krigare och framtidens jihadister (Guidère 2016: 13-21, 74-76).  

 

Det kan alltså konstateras att det råder skillnader i både rekrytering och krigandets 

form generellt sett, män och kvinnor emellan. Likväl utmanar det idén om 

kvinnan, som endast underkastas männens val och inte själva kan agera åt en 

terrororganisation. Detta återkommer jag till under min analys av mitt resultat, 

med den postkoloniala feministiska teorin som vägvisare i tolkningen av 

resultatet. Det finns väldigt lite forskning kring hur kvinnlig radikalisering ska 

bekämpas, av den enkla anledningen att det inte har uppmärksammats tidigare, 

eller getts lika stor betydelse som när män söker sig till terrororganisationer 

(CPRMV 2016a:18). 
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2.10 Synen på muslimska kvinnan 

Lazreg skriver om problematiken i att analyser och litteratur utifrån västvärldens 

feminism ofta tillskriver religionen i allmänhet som anledningen till 

ojämnställdheten och att den muslimska kvinnan framställs ur teologens ögon. Att 

endast reducera muslimska kvinnor till objekt som förtrycks av en religion i sin 

helhet, är som att de existerar utanför tiden och historian. Därmed äger de inte sin 

historia och anses inte ha någon historia. De beskrivs som tillhörande en religion 

som förtrycker och då glöms andra viktiga aspekter som politik, ekonomi, globala 

konflikter och att tillskriva religion i sin helhet som det förtryckande är att 

reducera kvinnan i den kontexten hon befinner sig i. Lazreg skriver att: 

 

Like tradition, religion must be abandoned if Middle Eastern women are to be 

like Western women. As the logic of the argument requires, there can be no 

change without reference to an external standard deemed to be perfect 

(1998:85). 

 

I Musials studie behandlas ifrågasättandet av det faktum att kvinnor åker iväg till 

ett jihad där de kommer att få en konservativ roll. Forskare och experter inom 

radikalisering och terrorism, är förvånade över faktum att det har skett en sådan 

ökning av kvinnor som åker till IS-territorier och överlag finns det inte mycket 

förståelse för dessa kvinnor (2016:45). I media framställs de oftast som offer och 

får en passiv roll. Musial skriver att för kvinnorna finns det oftast ett genuint 

intresse av att åka iväg och att motsatt till vad som kan tros, finns det hierarkiska 

fördelar för kvinnorna inom vissa av IS-grupperna. För kvinnor som redan 

befinner sig i väldigt traditionella och konservativa hem, kan de få en hög 

hierarkisk position genom att åka med en man till Syrien. Väl på plats i Syrien så 

är hennes roll i organisationen, väldigt förenklat, att föra vidare en ny generation 

av jihadister (2016:49-51).  

 

3. Teoretiskt ramverk 

Att synas, existera och få vara en del av ett större sammanhang på sina egna 

villkor kan både erkännande- och den postkoloniala feministiska teorin, sägas 

beskriva vikten av. Den postkoloniala feministiska teorin utgår från betydelsen av 
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att dekonstruera kvinnor som grupp, ifrågasätta den västerländska feminismens 

syn och definition av vad en kvinna ska vilja ha och vara. Erkännandeteorin har 

tre komponenter, i form av tre olika erkännanden, som behövs för att vi ska kunna 

bekräfta oss själva och vår existens.  

 

3.1 Erkännandeteorin  

Enligt Honneth, som är förgestalten för erkännandeteorin, så är en av 

drivkrafterna för vårt sociala liv, ett behov av att bli erkända av andra. Detta 

genom samspel, interaktioner och ömsesidighet med dessa (Sandberg & Kubiak 

2013:352). Erkännandeteorin kommer från Frankfurt-skolan, som vill kunna 

förklara det sociala livet genom att analysera olika former av socialt liv där 

personen har exponerat sig och funnits i. Analysen som sker är en kombination av 

synen på samhällsstrukturer som antingen blockage eller möjliggörande för 

individen. Även en terapeutisk syn utifrån möjligheterna som samhället ger för 

individen i dess dagliga interaktioner ingår i analysen. Skillnaden mellan Honneth 

och sina företrädare i Frankfurt-skolan är hans mål att kunna diagnostisera 

erkännande mindre utifrån ett globalt perspektiv och mer mot de vardagliga 

interaktioner, det moderna samhällets vardag med allt det innebär (Carré 

2007:191-194; Honneth 2006:151-159). 

 

Erkännande är nödvändigt för att realisera sig själv, samt för att utveckla en 

positiv och användbar relation och syn på sig själv. Det är alltså genom andras 

ögon, deras erkännande men även deras misskännande, som vi skapar oss en bild 

av hur vi är. Skapandet av det intersubjektiva erkännande av sig själv, sker enligt 

Honneth i tre stadier. Dessa tre stadier samt erkännande kontra misskännande 

kommer att användas i min uppsats. Nedan förklaras begreppen mer utförligt. 

 

Erkännande är den positiva valideringen av oss själva, som när vi t.ex. får ett 

jobb, gratuleras för en bedrift eller blir sedda för de som vi är. Misskännande är 

motsatsen, som leder till stor risk för att förstöra den enskildes syn på sig själv. 

Att inte bli sedd, bli förvägrad av andra, att bli förödmjukad och inte få ingå i en 

gemenskap är en form av misskännande. Genom att inte få ta del av samma 

rättigheter som andra i ett samhälle kan individen inte erkännas av andra och då 
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förstörs främst självrespekten. När vi inte längre får ingå i vår vanliga grupp med 

dess solidaritet och gemenskap, samt blir utstötta, finns stor risk för en grav 

förstörelse av subjektets identitet. Ett frigörande från misskännande kan ske när 

du hittar andra som erkänner och ser den du är (Honneth 2006:192-194, 198-200; 

Sandberg & Kubiak 2013:352-353). 

Erkännande eller misskännande sker alltså i processen och samspelet med andra, 

och skapandet av ett intersubjektivt erkännande av sig själv, existerar enligt 

Honneth i tre olika former. Dessa tre former är: 

 

 Erkännandet av en som individ, där nära och omsorgsfulla relationer 

förmedlar att ens önskningar och behov är av värde för dem 

 Erkännandet av en som individ med förmågor som kommer till 

användning, i en konkret gemenskap och struktur 

 Erkännandet av en som individ som fullvärdig samhällsmedlem, med 

rättigheter och moralisk respekt (Angelin 2009:176-178). 

  

3.2 Postkolonial feministisk teori 

En diskurs som oftast präglar den feministiska analysen, är att kvinnor inte är 

något som hålls ihop via det gemensamma könet, men genom det gemensamma 

förtrycket som finns gentemot deras kön. Kvinnor kategoriseras alltså till en 

homogen grupp, som redan är stämplad som t.ex. maktlös och exploaterad. Detta 

kallas ibland för “Western feminism”. Den postkoloniala feministiska teorin, med 

Mohanty som representant, fokuserar istället på att se vad som definierar förtryck 

hos en viss grupp av kvinnor i en viss kontext (2003:22-23). Kritiken som 

Mohanty och den postkoloniala feministiska teorin har gentemot den s.k. 

västerländska feminismen, är att tredje världens kvinnor samlas ihop till en 

enhetlig grupp och därför missas det att kvinnoförtryck kan ta sig an många 

former. Det binära tänket i den västerländska feminismen, där kvinnan ses som 

antingen förtryckt eller ej, antingen har makt eller ej, ses också som problematisk. 

Detta då det grupperar kvinnor utan att det tas hänsyn till hela den kontextuella 

förutsättningen, samt att det bidrar till en kulturell reduktionism.  
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Mohanty (2003:33-34) tar upp exemplet med slöjan som bärs i Mellanöstern. Att 

endast generalisera och anse att slöja är en form av förtryck för alla kvinnor som 

bär den, är problematiskt. Hon anser att det intressanta och det som ska studeras 

är bärandet av slöja i förhållandet till symboliken i att vilja kontrollera kvinnor. 

Även om det finns en likhet mellan slöjan som bärs i t.ex. Saudiarabien och Iran, 

så finns det olika betydelser som tillskrivs detta, som är utifrån den kulturella och 

ideologiska kontexten. Exempelvis tar slöjbärandet i Iran, från revolutionen 1979 

och nutiden upp. 1979 skriver Mohanty att medelklassens kvinnor bar slöja som 

stödgest gentemot arbetarklassens kvinnor. Ett sätt att visa både opposition mot 

shahen och västerländska kulturens kolonisation. I dagsläget i Iran, så är det pga. 

islamiska lagar som säger att alla iranska kvinnor ska bära slöjor. Samma slöja, 

med olika kontext, historia och därmed mening. I Saudiarabien bär muslimska 

kvinnor slöja medan kvinnor från andra icke-muslimska länder som befinner sig i 

landet oftast inte bär slöja.  

 

Den postkoloniala feministiska teorin menar därför att det inte går att beskriva 

kvinnorna i Mellanöstern som antingen förtryckta eller ej i sin helhet, utan ett 

flertal faktorer behövs för att undersöka det påståendet. Kvinnor i Tredje Världen 

beskrivs som en enhetlig grupp, till skillnad från männen. 

 

I Mohantys berömda verk Feminism without borders. Decolonizing Theory, 

Practicing Solidarity, tar hon upp och diskuterar kring sex stereotyper, skapade av 

den västerländska feminismen. Att vara offer för manligt våld, offer för det 

arabiska familjesystemet samt offer för den muslimska koden, är tre stereotyper 

(Mohanty 23, 27-29) som jag väljer att ta upp. Detta för bättre förståelse av 

problematiken kring västerländsk feminism, vad den postkoloniala feministiska 

teorin säger om det och hur den visar oss ett annat sätt att se på dessa stereotyper 

på. Avgränsningen till dessa stereotyper sker i enlighet med uppsatsens syfte. 

 

4.Metod 

4.1 Metodmässiga överväganden  

Den kvalitativa metoden, lämpade sig bäst för min studie, då jag ville undersöka 

socialarbetarnas perception samt deras förklaringsmodeller kring arbete med 
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ungdomar i radikaliseringsprocesser. Undersökningen riktades främst in på arbetet 

med unga kvinnor. Det induktiva angreppssättet fungerade bättre än det deduktiva 

eftersom att jag inte utgick från en teori som jag ville pröva. Jag arbetade 

induktivt genom att samla in information, analysera och därmed utifrån det kunna 

dra slutsatser från mitt resultat. Slutsatserna drogs även med hjälp av det 

teoretiska ramverket. Jag ville inte pröva någon teori utan jag ville med det 

induktiva, få en insikt i socialarbetarnas verklighet och upplevelse av denna 

(Bryman 2011: 362). Därmed inte sagt att generaliserbarheten är utesluten i 

kvalitativ metod. Resultaten som min data gav mig, skulle inte generalisera en hel 

population eller grupp, utan istället kunna leda till en teori (Bryman, 2011: 167-

171, 369). Teorierna valdes i samråd med handledare, när nästan alla intervjuer 

hade utförts. Eftersom att centrala teman hade börjat framträda redan under 

intervjuernas gång, så kunde kodningen påbörjas väldigt snabbt. Erkännande- och 

den postkoloniala feministiska teorin kändes mest passande för att använda till 

analysen av mitt material. 

 

Insamlingsmetoden för mitt material var semi-strukturerade intervjuer med 

yrkesverksamma socialarbetare med erfarenhet inom olika områden, både 

geografiskt och yrkesmässigt, av arbetet med ungdomar i Bryssel. Min valda 

insamlingsmetod var ett av fler argument, för att inte använda mig av kvantitativ 

metod. Den kvantitativa metodens forskare har som huvudsakligt fokus att mäta 

och se kausaliteten med ett förklarande fokus. Den kvalitativa forskarens fokus 

ligger däremot på beskrivningar och förståelse (Bryman 2011: 167-171). Fördelar 

med intervjuer är att de ger det som jag vill ha för min studie: inblick i 

upplevelser, erfarenheter, åsikter och attityder (May 1997:148). Semi-

strukturerade intervjuer gjorde att jag kunde utveckla frågor som var specifika 

men som inte uteslöt, men snarare uppmuntrade respondenten att berätta mer och 

friare. Det fanns standardiserade frågor som användes för att få fram t.ex. 

yrkeserfarenhet, medan resterande frågor i den semi-strukturerade intervjun 

handlade om mitt ämne och var utformade så att de gav möjlighet att få mer 

utvecklade svar på frågorna (May, 1997: 148- 151). Intervjuguiden finns under 

rubriken 8. Bilaga. Under intervjuernas gång var det inte ovanligt att vissa 

respondenter kunde svara på tre av mina frågor samtidigt, i de fallen då de 

berättade väldigt fritt. Intervjuguiden visade sig vara väl utformad för att 
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respondenterna skulle uppmuntras att berätta mer fritt kring det som de ansåg var 

viktigt i ämnet. Fördelen med det semi-strukturerade intervjusättet var främst 

följande för min studie: att den kunde skapa en form av jämförbarhet, men att 

respondenten fick svara i egna termer och uppmuntras till detta.  

 

En annan fördel med kvalitativ metod, var att jag på förhand inte redan innan 

studien behövde bestämma exakt hur många respondent som jag skulle komma att 

använda mig av. Jag varvade respondent med analyser, för att se när jag började 

närma mig någon form av mättnad, vilket Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

poängterar i deras bok om kvalitativ metod (2015:42). Dock fanns det en 

tidsbegränsning för min kandidatuppsats, som var med att sätta gränserna för min 

forskningsdesign (Svensson & Ahrne 2015:31). På grund av detta räknade jag 

från början med att göra fyra till sex stycken intervjuer. Jag utförde nio stycken.  

 

Jag utförde intervjuerna med mina respondenter på deras arbetsplatser och kontor, 

i enskilda rum med endast mig och respondenten i rummet. En av intervjuerna 

utfördes dock på ett café, pga. tillgängligheten och respondentens ordinarie 

arbetsplats. Jag anser inte att intervjuerna har befläckats av kontexterna, vilket 

May beskriver vikten av (May 1997:151). Detta då den enda personen som 

intervjuades på ett café, har medievana och är van vid att prata i offentliga rum 

kring detta ämne. 

 

Ett metodövervägande som gjordes, var angående vilket personligt pronomen som 

skulle användas vid beskrivning av respondenterna. Hen är högst användbart och 

jag anser det bättre än han och hon i allmänhet. Men då mina respondenter gör 

distinktion mellan könen, blir hen omöjligt att tillämpa i detta fall. 

 

4.2 Metodens förtjänster och begränsningar  

Även om det finns likheter mellan kvantitativ och kvalitativ forskning, såsom att 

t.ex. båda är inriktade på reduktion av data och kopplar analys av data till 

forskningslitteratur (Bryman 2011:373,374), så är det skillnaderna som ger mig 

förtjänsterna av att använda mig av kvalitativ metod. Att intervjua socialarbetare 

som har olika positioner inom det sociala arbetet, kan inte leda till en klar 



23 
 

jämförbarhet, som kvantitativ metod förespråkar. Det går inte heller att mäta 

skillnaderna och därigenom t.ex. göra mer exakta beräkningar av vilken relationen 

eller sambandet är (Bryman 2011:155-156,167-171). Mina respondenter är inte 

alla från samma typ av position i olika stadsdelar i Bryssel, utan har olika 

positioner och funktioner inom det sociala arbetet. Alla kommer dock i kontakt 

med ungdomar. Deras positioner i detta arbete beskrivs i urvalet. Att använda 

socialarbetare med samma position inom deras stadsdel, kan också leda till en 

begränsning vad gäller att undersöka attityder och egna fokus. Genom att 

intervjua olika former av socialarbetare, med därmed även olika sociala 

arbetsmetoder, fick jag en bredd i mitt urval, vilket jag anser är positivt. Detta 

eftersom att det är attityderna som intresserar mig. Det är inte en studie baserad på 

attityder i förhållande till arbetsplats eller metod. Det uppkommer en begränsning 

om jag söker att generalisera, men jag har valt mig av just kvalitativ metod då 

förtjänsten är att undersöka attityder och åsikter är att djupdyka i respondenternas 

erfarenhet, upplevelser och attityder. Bryman skriver vidare att i den kvantitativa 

undersökningen så är det forskaren som styr då det är dennes frågor som gäller, 

medan den kvalitativa forskaren istället vill ha deltagarnas perspektiv. För den 

kvalitativa forskaren är det vad deltagarna uppfattar som viktigt, som även blir 

viktigt för denne (2011:371,372,376).  

 

4.3 Urval 

Då min forskningsfråga handlade om att utforska socialt arbete kring rekrytering 

av kvinnor till IS ur socialarbetarnas perspektiv, var socialarbetare min målgrupp. 

Fördelen med att undersöka det ur deras perspektiv och inte utifrån information 

om deras klienter, var att sekretessen inte var ett hinder. Av etiska skäl kändes det 

också rätt att det inte skulle vara socialarbetarna som skulle föra en talan åt 

ungdomar, som inte senare kan verifiera det som sagts.  

 

Jag använde mig av målstyrt urval och snöbollsurval. Det målstyrda urvalet 

skedde då jag hade en önskan att intervjua individer som hade koppling och vara 

relevanta för min forskningsfråga. Snöbollsurvalet är en form av 

bekvämlighetsurval som innebär att de kontakter som tas kan leda vidare till andra 

kontakter ( Bryman 2015:434; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015: 39 ). Jag 
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insåg fördelen av snöbollsurval när jag började leta respondenter, då det visade sig 

att det är mer tabu än vad jag hade förväntat mig, att prata om radikalisering och 

ungdomar i denna process. Det bekräftades även senare under flera intervjuer att 

ämnet radikalisering är ganska tabu inom vissa stadsdelar. 

 

Jag började med att kontakta flera olika socialtjänster, CPAS, som finns i alla 

Bryssels 19 stadsdelar. I mina första kontakter blev jag i vissa fall vidareskickad 

till andra socialarbetare och i vissa fall fick namn på andra kontakter än just de på 

deras CPAS-kontor som skulle kunna hjälpa mig. Vissa kontor uppgav att de inte 

alls arbetade med denna problematik eller att de skickade vidare ungdomarna till 

andra CPAS-kontor. Efter många samtal med många olika CPAS-kontor, samt 

undersökning på Internet kring olika antiradikaliseringsprojekt, fick jag reda på de 

fyra stadsdelarna som har specifika avdelningar för antiradikalisering och som får 

extra pengar av staten för detta. Schaerbeek, Molenbeek, Anderlecht och 

Bruxelles-Ville är dessa fyra. Uppgifter är hämtade från journalisten Laurent 

Henrard (2017) på Radio-télévision belge de la Fédération Wallonie-Bruxelles       

(även förkortat som RTBF), det statliga publicservice-organet för Belgiens 

fransktalande del (RTBF 2017). Snöbollsurvalet gjorde att jag till slut fick fram 

mina respondenter, som alla uppfyllde kriterierna för att få delta i min 

undersökning: att de var arbetade inom socialt arbete, för den fransktalande delen 

av Bryssel och på något sätt kom i kontakt med ungdomar. Jag valde ut 

respondenter som båda hade direkt och icke-direkt kontakt med radikaliserade 

ungdomar och det var oviktigt om de arbetade för CPAS eller ej.  

 

För uppsatsen är det också oviktigt att veta om någon av mina respondenter 

arbetar på ett CPAS-kontor, då det inte är ett kriterie för att delta i studien. Det 

visade sig dock under intervjuerna att alla respondenter, utom ett, hade stött på 

någon eller några ungdomar i denna process. Endast i ett av fallen, arbetade två 

respondenter på samma organisation. Det var där den ena anställda angav ha 

träffat ungdomar som misstänktes vara i radikaliseringsprocess, medan den andra 

anställde inte angav ha sett det. 

 

Jag kunde ha gjort som Bryman skriver att Fenton m.fl., att skicka ut enkäter och 

därmed välja ut respondenter för semi-strukturerade intervjuer utifrån de som 
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svarade (2011:434). Jag skulle alltså ha skickat ut enkäter till alla CPAS-kontor 

där mina kriterier för respondenter skulle vara tydliga. Risken jag ansåg fanns 

med detta var att mailen inte skulle besvaras och jag ansåg att det skulle vara 

bättre att ta direkt kontakt med socialarbetarna som jag fick tag på genom 

snöbollsurvalet. Vilket det även visade sig vara i efterhand! På detta sätt kunde 

jag direkt försäkra mig om att de uppfyllde kriterierna, vilket annars skulle vara 

ett extraarbete, ifall jag hade skickat ut enligt Fenton m.fl.. Mitt tillvägagångssätt 

för urval anser jag därmed vara det mest passande till min studie. Jag använde mig 

även av kontakter från min praktik i Bryssel under höstterminen 2016, för att få 

kontakt med respondenter.  

I Bryssel används både franska och nederländska, men jag avgränsade mig till 

fransktalande socialarbetare. Min franska är flytande vilket gör att det inte 

förekommer några vidare problem med att intervjua på franska.  

 

De som jag intervjuade var socialarbetare som arbetade med ungdomar, både i 

direkt och icke-direkt kontakt med de radikaliserade. Arbetsmetoderna var inte 

avgörande för hur jag valde ut respondenterna och jag väljer pga. mina 

respondenters integritet att inte gå in mer på arbetsmetoderna än vad de själva 

anger i intervjuerna. Att det inte var ett krav att arbeta i direkt kontakt med 

radikaliserade ungdomar, var då det var perception och förklaringsmodeller till ett 

fenomen i socialt arbete som skulle undersökas, och inte att deras arbetsmetod 

inom detta ämne var fokuset i studien. 

 

Resultatet av intervjuerna kan inte specifikt sägas vara baserade på att jag 

intervjuade specifika personer. Jag vågar påstå att det genererar en mer allmän 

bild, då mina respondenter befann sig i olika positioner inom det sociala arbetet, i 

olika stadsdelar och även eftersom att en viss mättnad började uppstå under 

intervjuernas gång (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015: 39-42). 

 

4.4 Metodens tillförlitlighet  

Validitet, reliabilitet och trovärdighet rymmer vissa olikheter i kvalitativ och 

kvantitativ forskning, t.ex. mätning av fenomen, som inte är anpassat för den 

kvalitativa forskningen. Problematiken med att utgå från det kvantitativa 
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resonemangets direkta tillämpning av reliabilitets- och validitetskriterier är att de i 

princip förutsätter att det finns, och går, att komma fram till en enda bild av den 

sociala verkligheten. Tillförlitlighet och äkthet är alternativa kriterier för 

bedömning av kvalitativa undersökningar (Bryman, 2011:351-358). Det är dessa 

som jag kommer att använda mig av, då jag inte ska komma fram till en objektiv 

verklighet.  

 

Överförbarheten av mina resultat och analys är sannolikt god, då jag anser att 

postkolonial feministisk teori och erkännandeteorin är ytterst användbara för att 

förstå många andra fenomen inom socialt arbete. Radikaliseringens problem i 

Bryssel anges av vissa respondenter ha funnits och rapporterats sedan 30 år 

tillbaka. I dagsläget finns inget som tyder på att radikaliseringsfenomenet är 

snabbt övergående, och utifrån mina intervjuer kan jag konstatera att inte heller 

mina respondenter anser det. Då material såsom resultatet, som behövs för att det 

ska bli pålitligt, kommer att finnas, styrks överförbarheten ännu mer (Bryman, 

2011:354-355).  

 

Min egen position i detta ämne, är att jag alltid har brunnit för sociala frågor som 

rör utanförskap och vilket jag innan intervjuerna trodde skulle komma att vara 

med i socialarbetarnas fokus. Möjligheten att styrka och konfirmera min studie 

innebär en vaksamhet och ärlighet inför mig själv och granskningen av min text. 

Mitt mål var först att skilja mellan personliga och yrkesmässiga uppfattningar och 

attityder kring ämnet, men under intervjuernas gång insåg jag att detta inte skulle 

gå. Dels för att alla socialarbetare hade egna erfarenheter, de kom från olika 

bakgrunder och var uppväxta med olika religiösa trosföreställningar vilket 

givetvis präglade deras attityder. Jag anser dock inte att detta är ett problem, utan 

mer en tillgång då Bryssel är ett multikulturellt samhälle och som består av 

individer med väldigt olika bakgrunder, samhällsklasser, uppväxter, 

trosföreställningar och etnicitet. Det sociala arbetet i Bryssel skulle inte gynnas av 

en homogen grupp socialarbetare, och detta gör att min studie uppfyller 

tillförlitligheten.  

 

Äktheten i min studie definieras av hur rättvis bild jag ger av uppfattningarna och 

åsikterna som förekommer samt huruvida det ger en faktisk bild av det som mina 
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respondenter har svarat och gett mig inblick i (Bryman, 2011:356-357). Jag anser 

att min studie även uppfyller den katalystiska och taktiska autenciteten (ibid.). 

Speciellt de två sistnämna är användbara för mig, då jag anser att min studie har 

frågeställningar och ett syfte som det finns en kunskapslucka kring. Då kommer 

min studie att kunna fylla denna lucka.  

 

4.5 Analys  

Mitt inspelade material bearbetades genom att jag först transkriberade 

intervjuerna. Intervjuerna, transkriberingen och resultatsammanställningen skedde 

på franska. Detta för att översättningen först skulle behöva ske vid själva 

uppsatsskrivningen, som var på svenska.  

 

Intervjuerna användes för att kunna förstå, höra och ta del av respondenternas syn 

på sig själva, de unga som radikaliseras och sin del i den sociala världen (May 

2001:174, 176). Genom att kontinuerligt analysera mitt material kunde jag 

säkerställa att mina personliga åsikter och ställningstagande i denna fråga, som 

jag skrivit om i avsnittet om metodens tillförlitlighet, kunde synas av mig själv 

under transkriberingen. Detta ger mig en möjlighet för att granska mig själv och 

låta respondenternas syn träda fram, och inte mina redan existerande idéer. 

 

Systematiseringen av empirin skedde genom kodning, efter transkriberingen. 

Därigenom såg jag vilka centrala teman som uppenbarade sig från mina intervjuer 

utifrån den öppna kodningen som Strauss och Corbin har skrivit om (Bryman, 

2011: 514, 523-528; Jönson, 2010:56-62). Analysen av materialet återkopplades 

sedan till teorierna, begreppen och kunskapsläget. Jag arbetade mycket på att det 

skulle bli en tydlig skillnad mellan mina egna reflektioner och den empiriska data 

som jag hade fått. 

 

4.6 Etiska överväganden  

Kalman och Lövgren nämner olika typer av etiska dilemman som det ska tas 

hänsyn till. Exempel att tänka på inom etiken är att ta med korrekt referenslista 

och ”äras de som äras bör”, noggrannhet i redovisning av sina källor och sitt 

allmänna material och att fundera kring vinsten att undersöka detta fenomen i 
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förhållande till risken som det kan innebära. Forskaretiken, som utgår från mig 

som forskare, ska värnas om lika mycket som forskningsetiken (2012:13).  

 

Mina respondenter kommer först att kunna läsa min uppsats efter att den är 

översatt till franska. Alla transkriberingar och intervjuljudfiler kommer att raderas 

efter uppsatsens slut, som för min del innebär när uppsatsen även har översatts till 

franska. Alla intervjuer spelades in och transkriberades, utom en där ljudfilen 

raderas pga. tekniska fel. I det fallet skrev jag ner det jag kom ihåg från intervjun 

och mailade till min respondent som fick rätta det som hon tyckte behövde 

korrigeras, godkände den och skickade tillbaka det. Detta blev underlaget för 

kodningen av den intervjun. 

 

Mina respondenter är professionella personer som kommer att vara 

anonymiserade. En risk som kan vara i sådana former av intervjuer, är ifall en 

respondent beskriver t.ex. ett case så detaljerat att det går att urskilja vem det 

handlar om. I dessa fall kommer en ännu tydligare avidentifiering att ske, så att 

inga individer riskerar negativa konsekvenser av min studie. De arbetar i ett 

känsligt forum av det sociala arbetet och litteraturen nämner vikten av att “skydda 

både den som intervjuas och vederbörandes position i en social grupp” (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015:39). 

 

Respondenterna informerades om samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, 

informationskravet, samt nyttjandekravet (Kalman & Lövgren 2012:13-15; 

Vetenskapsrådet u.å.:6-14). 

 

En etisk frågeställning som jag funderade över, var hur jag skulle hantera det 

material som inte framkom under intervjuns gång, med inspelning. Jag hade 

förstått att det fanns risk för att vissa respondenter öppnade upp sig ännu mer efter 

att bandspelaren hade stängts av. Bryman tar upp ett exempel från en forskare 

som skrev ned det som hen kunde komma ihåg, hade kommit upp efter att 

intervjuinspelningen hade avslutats, samt ett tips om att låta bandspelaren vara på 

så länge som möjligt (2011:432). Då jag lät bandspelaren vara på så länge som 

möjligt, behövdes det inte noteras något i efterhand. Kodningen är därför endast 

gjord utifrån transkriberingarna. 
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5. Resultat och analys 

Totalt genomfördes det nio intervjuer, där åtta transkriberades och en fick 

respondentvalideras skriftligen. Under kodningen och sammanställningen av mitt 

resultat av intervjuerna med socialarbetarna, framträdde några centrala teman. 

Dessa var teman som var de mest framträdande i diskussionen kring 

socialarbetarnas perspektiv och min grund för att sedan analysera utifrån mina 

valda teorier.  

 

Analysen med den postkoloniala feministiska teorin och erkännande-teorin, kan 

förhoppningsvis ge förklaringar och förståelse för socialarbetarna i Bryssel. 

Följande var de fyra centrala och genomgående teman som kom upp: vem det är 

ser ser ungdomarna i riskfas, vikten av kommunikation och dialog för att bli sedd, 

kvinnan som underordnad samt ambivalensen kring kvinnans egna val. 

 

5.1.Västerländska perspektivet 

5.1.1 Kvinnoförtryck  

Den västerländska feminismen anses enligt Mohanty (2003) representera 

västerländska kvinnor som sekulära, frigjorda och att de har kontroll över sina 

egna liv. Den muslimska kvinnan, som är en del av Tredje Världens Kvinnor, 

representeras som förtryckt. Utan beskrivningen av Tredje Världen och deras 

kvinnors, skriver Mohanty att den västerländska kvinnans framställning av sig 

själv skulle bli problematisk. Detta då det inte skulle finnas en enskild och 

priviligerad s.k. första värld. Den ena kvinnan förstärker alltså synen på den andra 

och den postkoloniala feministiska teorin uppmärksammar diskursen kring den 

binära synen på kvinnor som t.ex. antingen utan eller med makt, förtrycka eller 

inte förtrycka (2003:42).  

 

Den binära synen på kvinnan framkom under mina intervjuer och såhär sa en 

socialarbetare kring kvinnan, som IS försöker att få att åka till Syrien: 

 

Jag tror att tjejer främst tenderar att närmas av personer som de känner och 

som blir medlare och budbärare, närmandet är mer subtilt. Och sen måste ju 
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konceptet ’säljas’, vilket inte är lätt för vad skulle en kvinna ha för plats, och 

göra, i en maskulin miljö? (Respondent 8). 

 

Respondenten betonade visserligen skillnaden mellan närmandet av män och 

kvinnor, men även förtrycket som finns för kvinnan. Förtrycket i den maskulina 

miljön, som väntar kvinnorna på IS-territorier, beskrevs dock även av 

respondenter som ett problem i Bryssel. Även om uttrycket för den kontrollen inte 

är densamma, så innebär det inte att det inte existerar i Bryssel, enligt 

respondenterna. En socialarbetare sa följande om unga kvinnor i ett av Bryssels 

mest utsatta områden: 

 

Det som jag observerar, är svårigheten som finns för individen att nå ett 

frigörande så att denne kan skapa en egen bild av sig själv. Ibland bli det 

dramatiskt. Speciellt för unga kvinnor. Att frigöra sig är att kunna göra det som 

en känner den har lust att göra, när den har lust. Vara fri. Men ja, då måste de 

ibland skapa sig dubbelliv. (Respondent 2). 

 

Dessa dubbelliv som socialarbetaren pratar om, är kopplat till den sociala 

kontrollen som finns. Det berättas att de unga kvinnorna väljer vilket 

shoppingcenter de ska åka till i funktion av vad som ska inhandlas, om det är 

underkläder eller t.ex. ”vanliga” kläder. En respondent berättade om att kvinnorna 

helst åkte till shoppingcenter där deras familj eller vänner inte skulle finnas, när 

det gällde att handla till exempel underkläder, som anses mer privat. Så kallade 

”vanliga kläder” spelade inte så stor roll om omgivningen visste att de handlade. 

Allt för att upprätthålla en image av det som förväntas av dem. Att hålla kvar 

kvinnorna i en önskad identitet är också en form av förtryck. Att sedan även ha 

diskurser kring den förtryckta muslimska kvinnan, kan anses vara en annan form 

av förtryck, om förtryck kan definieras genom att vidmakthålla oönskade 

identiteter. En av grundidéerna bakom den postkoloniala feminismen är som sagt 

att dekonstruera kvinnor som en enhetlig grupp (Mohanty 2003), och ska 

tillämpas för dekonstruktion av de stereotypa bilder av kvinnor som finns och som 

vidmakthåller förtryck.   
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Ett annat sätt som förtryck kan ske på, enligt Lazreg (1998) är genom litteratur 

och analyser, utifrån västvärldens feminism, där religionen ofta tillskrivs som 

anledningen till ojämnställdhet. Den muslimska kvinnan framställs ur teologens 

ögon och att reducera muslimska kvinnor till en enda enhet, som förtrycks av sin 

religion, och leder till att kvinnorna existerar utanför historian, utanför tiden. Det 

är ett sätt att objektifiera kvinnan på, och objekt som inte äger sin historia men ägs 

av den. De är inte medskapare av samhället och tiden som de lever i, de befinner 

sig utanför. Lazreg skriver vidare att när viktiga aspekter som politik, ekonomi 

och globala konflikter glöms bort i beskrivning av kvinnoförtryck reduceras 

kvinnan till kontexten hon befinner sig i. 

 

Like tradition, religion must be abandoned if Middle Eastern women are to be 

like Western women. As the logic of the argument requires, there can be no 

change without reference to an external standard deemed to be perfect 

(1998:85). 

 

5.1.2 Kvinnors våld 

När jag och mina respondenter sedan pratade om kvinnorna i 

radikaliseringsprocesserna, som redan har åkt till Syrien framkom det en, enligt 

Mohanty traditionell syn på våldsmonopolet, som tillhörande män. Idén kring 

mäns våldsmonopol är inte något som endast tillhör den västerländska 

feminismen. Den postkoloniala feministiska teorin tar upp våldsmonopol som 

problematiskt, då det i sig reducerar kvinnor till en enda förtryckt grupp. Kvinnor 

ses som de förtryckta av förtryckarna, det vill säga männen (2003). Det framkom 

att mannen sågs som en mer naturlig krigare då det för vissa socialarbetare kändes 

märkligare att kvinnor skulle bruka våld än män. Såhär sa ett av mina 

respondenter kring kvinnorna som väl åker iväg:  

 

Jag vet inte riktigt, jag tycker det är….att…det är kanske en fördom men jag 

tycker nästan det är värre. (Respondent 5). 

 

Enligt forskningen som är gjord av CPRMV (2016a:25-33), Cunningham 

(2003:171-187) och Von Knop (2007:398-400), även beskriven under tidigare 

forskning, så utmanar idén om kvinnor i terrororganisationer, grundidén att 
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våldsmonopolet tillhör män. Av den anledningen är faktan viktig att ta del av, för 

att infoga den postkoloniala feministiska teorin i vår förståelse kring t.ex. 

våldsmonopolet som framställs. Mohanty skriver om detta som en problematisk 

stereotyp. Även om kvinnor är den grupp som statistiskt sett har större risk att 

utstå våld från en man än vice versa, så vidmakthåller den diskursen nämligen att 

kvinnor som våldsutövare blir något främmande, vilket leder till synen på 

kvinnan, som citatet ovan vittnar om (2003:24). Den postkoloniala feminismen 

har bl.a. som antagande att fokus på kvinnan som förtryckt, även leder till att 

Tredje Världens kvinnor ses som bakåtsträvande och mot deras bättre vetande 

(Kapur 2002:17). Kvinnorna beskrevs under intervjuerna inte som att de hade ett 

s.k. riktigt val, utan så här sa två olika socialarbetare om valet kring att åka till 

Syrien: 

 

Enligt mig så är ett val resultatet av en genomtänkt bedömning av det positiva 

och det negativa, och i detta fall så tänker jag att det är som resultat av 

frustration eller för att låtsas (att det är ett val). (Respondent 8). 

 

Det vi säger till dem är, du är född här, uppvuxen här, har studerat här men 

oavsett, så dina trosövertygelser vill vi inte ha. Och jag tänker att då, kan det 

vara ett val baserat på uppgivenhet. Det är inte ett val baserat på en 

övertygelse. (Respondent 6). 

 

Kvinnor i Tjetjenien och det våldet de utförde som hämnd för massvåldtäkterna 

av ryssarna kan ses ur olika perspektiv. Utifrån den postkoloniala feminismen kan 

de ses som feminister i deras kontext, att våld inte är en form av monopol men 

istället ägs at utföraren. Kvinnorna ses inte som offer efter våldtäkterna, utan när 

arketypen om kvinnan som den underlägsna och emottagaren av våld inte längre 

existerar, så kan vi istället se deras kamp som en feministisk kamp (Kapur 

2002:18; Mohanty 2003:24-26). Forskningen om de tjetjenska kvinnorna är 

överförbar till de muslimska kvinnorna som engagerar sig i IS och den 

postkoloniala feministiska teorin kan förklara varför. Socialarbetarnas 

förklaringsmodeller till kvinnor i krig och radikaliseringsprocesser beror inte 

nödvändigtvis på att det handlar om deras egna syn på den muslimska kvinnan 

som underlägsen och förtryckt, utan att det istället är resultat av att de i deras 
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västerländska kontext tolkar utifrån västerländska normer och idéer som blir våra 

normer och grundantaganden. Att förstå detta kan vara användbara och kraftfulla 

verktyg i det sociala arbetet med kvinnor i radikaliseringsprocesser. Det är viktigt 

att komma ihåg att ingenstans tar den postkoloniala feminismen ställning till om 

våld är rimligt eller ej, utan diskuterar kring synen på våld i förhållande till 

kvinnan och våldsmonopolet som i dagsläget tillhör mannen.  

 

5.2 Det intersubjektiva erkännandet av sig själv  

IS representation av sig själva enligt socialarbetarna, innefattar mycket 

gemenskap, genom nära och omsorgsfulla relationer. Den innefattar ett behov av 

dig och dina förmågor för att kunna fullföra ett syfte, genom att delta i deras 

struktur. Den innefattar även, och som tredje form, att du blir en fullvärdig 

samhällsmedlem, med rättighter och moralisk respekt, i deras samhälle. De tre 

formerna som krävs för ett intersubjektivt erkännande av sig själv återfinns enligt 

socialarbetarna i IS diskurser och propaganda. Ett intersubjektivt erkännande av 

sig själv, är det som krävs för att en individ ska få en positiv identifikation och 

syn på sig själv (Angelin 2009:176-178; Honneth 2006:192-194, 198-200; 

Sandberg & Kubiak 2013:352-353). 

 

5.2.1.Att bli sedd 

När första formen av Honnets intersubjektiva erkännande av sig själv existerar, så 

innebär det att du blir sedd som individ. Du blir sedd som någon genom nära och 

omsorgsfulla relationer som förmedlar att dina önskningar och behov är av värde 

för dem, att de är viktiga. Eftersom att detta sker i samspel med andra, kan den 

enskilde alltså inte uppfylla ett totalt erkännande av sig själv på egen hand. Då vi 

existerar i sociala sammanhang, handlar det för individen om att hitta sin plats 

med omsorgsfulla relationer. När det inte finns att tillgå, blir det till 

misskännande, som är motsatsen. Du ses inte, du är inte viktig, det kan kännas 

kränkande och det skapar förstärkt utanförskap (Sandberg & Kubiak 2013:352-

353).  

 

I mina intervjuer med socialarbetare framkom det att IS framgång i att rekrytera 

ungdomar och få dem att åka från ett land i fred, till ett land i krig, beror på IS 
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speciella förmåga. Deras förmåga ligger i att se ungdomen, att se individen och att 

låta dem veta att det är viktigt för dem att de har det bra. Detta har av 

socialarbetarna observerats ske på olika sätt.  

 

Ett av sätten är genom de illegala moskéerna som har varit i de flesta 

socialarbetares kännedom sedan länge. En sa att det var ungefär 20 år sedan denne 

uppmärksammade problemet med icke-integrationsvänliga predikningar i dessa. 

En annan sa att det var 30 år sedan som denne signalerade till myndigheter och 

ministrar. Under tiden har inget vidare gjorts, fram tills att IS och radikalismen 

började uppmärksammas när attentaten i Frankrike och Belgien skedde i 2015 och 

2016. Om vi utgår från att samhället i detta fall är de ”nära och omsorgsfulla 

relationer” som ska förmedla för olika grupper i samhället att de är viktiga, så 

framkommer här ett problem. Det ligger ett erkännandeproblem i att ha existerat 

som illegal moské samt diverse integrationsfientliga grupper av individer under så 

lång tid och först uppmärksammas och synliggöras av samhället när attentaten 

blev en del av Europa. Honneth anser att ett bra och rättvist samhälle bör kunna 

garantera, genom varje form av de tre erkännande, sättet och kraven som finns för 

att individen ska kunna nå ett intersubjektivt erkännande av sig själv (Carré 

2007:191-194).  

 

När IS framför för ungdomarna att samhället inte bryr sig, att de inte betyder 

något och att de endast ses som utlänningar, kan IS på två sätt utnyttja samhällets 

ignorans. Samtidigt som de drar nytta av samhällets ignorans gentemot deras 

extremistiska församlingar som har möjliggjort för en framväxt av terrorgrupper i 

numera även Europa, drar de nytta av ignoransen för att föra en diskurs av att 

ungdomarna inte betyder något för Belgien.  

 

Du börjar träffa folk som ger dig en känsla av tillhörighet. För att du hade 

föreställningen att, och här ger dem dig en känsla av tillhörighet, dem säger till 

dig att du är viktig, att du… Så att, du kommer kunna vara en del av en grupp 

och så vidare, som kommer kunna ge dig en viss grad av legitimitet. Så, 

automatiskt så kommer du att ha tendens att röra dig mer mot dessa människor. 

(Respondent 4). 
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Enligt Honneths teori kan IS diskurs enligt denna socialarbetaren, ses som att IS 

berättar för ungdomarna om samhällets misskännande gentemot dessa. Så om 

samhället anses misskänna ungdomarna, så kan IS frigöra dem från detta.  

 

Manipulationen från IS kommer verkligen och fyller ett tomrum, så de har inga 

svar, de har inga vägvisare, de är tonåringar som inte har några trygga punkter. 

Varken i skolan, eller deras familj och då kommer IS och letar reda på dem och 

hittar den ömma punkten. De säger att ’det tomrummet, det kan vi fylla’. 

(Respondent 3).  

 

Motsatsen till legitimitet i en grupp är illegitimet, alltså att inte tillhöra en grupp. 

Att försöka samspela med en grupp där du inte tillhör kan även ses som 

förödmjukande och ger stor risk att förstöra den enskildes syn på sig själv 

(Honneth 2006:192-194, 198-200; Sandberg & Kubiak 2013:352-353). 

Svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, högre andel ungdomar som hoppar 

av skolan och diskrimineringen av dessa talades det om i några av intervjuerna, 

vilket även Cockx skriver om (2013:203). Det ansågs leda till ett utanförskap och 

ett av sätten som AMO och ASBL arbetar på, är att erbjuda både läxhjälp och 

hjälp med jobbansökningar. Gruppen av dessa ungdomar ses, enligt många 

respondenter, som en marginaliserad grupp med mycket förakt gentemot dessa. 

Rasism, exklusion och stigmatisering bidrar till både svårigheter i arbetssökande, i 

integration och främjar direkt misskännande. Såhär sa två olika respondenter om 

de misserkända ungdomarna: 

 

De ser inte hur de ska ta sig ur det. För här ser de inte hur de skulle kunna göra, 

för att oavsett hur mycket de anstränger sig kommer de alltid att vara längst ner 

på skalan. För vi lever i ett samhälle där vi vill ha pengar, vi vill framförallt 

äga saker. (…) Så de vet att de aldrig kommer få de sakerna, att de inte 

kommer få något jobb som möjliggör för dem att få det som andra har. 

(Respondent 7). 

 

Det glömdes bort att barnen till invandrarna skulle komma att känna sig slitna 

mellan två olika länder. Barnen eller barnbarnen mår inte bra i 

mottagandelandet, inte i deras gamla land heller. Inte enbart för att de är långt 
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borta från sina rötter, men för att landet som tog emot dem, finns där mindre 

och mindre för dem, även om det var deras släkt och familj som invandrad 

arbetskraft, som hjälpte till att bygga upp ekonomin och bidra till samhället. 

(Respondent 8). 

 

Det är dock inte endast samhällets roll som spelar in. En socialarbetare berättade 

att sedan ungefär 10 år tillbaka försöker de ha nära kontakt med de som besöker 

deras AMO och uppmärksammar föräldrarna på att vara noga med vem som 

umgås med deras barn.  

 

När vi upptäcker vissa saker, som fäder som är väldigt frånvarande, så säger vi 

att de ska vara väldigt försiktiga. Det finns alltid människor med dåliga 

intentioner som kommer se att barnet inte är ackompanjerat, och oftast letar de 

inte upp de barnen som har det bra i sin familj eller där de ser att familjen finns 

kring barnet. Såklart, så närmar de sig ett barn som är isolerat, som inte 

nödvändigtvis mår bra, men är ensamt. (Respondent 6). 

 

Sättet som denna AMO arbetar på är att försöka ha en nära kontakt med de som 

besöker deras AMO och att ha en öppen dialog. Flera andra socialarbetare 

bekräftade att sättet med en öppen dialog, är sättet som är väldigt effektivt i 

arbetet med de unga. Enligt forskning så är ett kritiskt tankesätt en skyddsfaktor 

från att hamna i radikalism. Resultat och analys av detta behandlas senare i 5.2.3. 

 

5.2.2.Erkännandet av ens förmågor som kommer till användning i gemenskap och 

struktur 

För att avlägsna sig från misskännandet som ungdomarna känner, behövs enligt 

Honneths erkännandeteori att du ses av andra för den du är och därmed återigen 

kan skapa ett intersubjektivt erkännande av dig själv. Om inte samhället kan bidra 

med det, kommer ungdomarna att rikta blicken mot andra, för att hitta en plats. 

Och därmed försöka hitta sig själva, och någonstans där de kan vara behövda.  

 

Det är inte den religiösa aspekten som är problemet. Problemet är personen 

som är i ett sökande efter en struktur och gemenskap, där den kan känna sig i 

säkerhet. (Respondent 2). 
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Att strukturen i form av omsorgsfulla och nära relationer, är det viktiga för dessa 

ungdomar och inte religionen i sig, bekräftades av flera socialarbetare. IS 

representation av sig själva, innefattar mycket gemenskap, genom nära och 

omsorgsfulla relationer. Den innefattar ett behov av dig och dina förmågor för att 

kunna fullföra ett syfte, genom att delta i deras struktur. Den innefattar även, och 

som tredje form, att du enligt deras propaganda blir en fullvärdig 

samhällsmedlem, med rättigheter och moralisk respekt, i deras samhälle. 

 

Kvinnan har inte samma plats som mannen i det offentliga rummet enligt många 

socialarbetare. Det pratades om som konsekvens av den sociala kontrollen och 

kontroverserna kring slöjbärande, som även har analyserats utifrån den 

postkoloniala feministiska teorin. När kvinnorna inte kan ses i det offentliga 

rummet, vart syns de då?  

 

Det finns subtila saker som jag, jag inte ser, men det finns ändå en gemensam 

kärna som är självförtroendet och faktum att de har en bild av sig själva eller 

ej, när det skickas tillbaka en dålig bild av dem så gör det att de får lust att leta 

efter hur det fungerar på ett annat ställe. (Respondent 7). 

 

Det offentliga rummet utan social kontroll kan hittas på internet. Såhär uttryckte 

en socialarbetare det kring problematiken med internet som rekryteringsmetod:  

 

Det visas bilder för dem som informerar och denna informationen, den får de 

för det mesta själva och det är det som är intressant för dem (IS). De vuxna har 

inte alltid åtkomst till detta. (Respondent 7). 

 

Som beskrivet ovan, framställdes alltså faran med internet som metod för 

rekrytering. 

 

En del av det offentliga rummet som är utanför hemmet är skolan. Skolan anses 

vara en skyddsfaktor för unga i radikaliseringsprocesser. Något som inte sällan 

leder till radikalisering, är när skolgången upphör, som socialarbetarna vittnade 

om. Erkännandeteorin kan förklara detta genom att ungdomen inte längre tillhör 
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en struktur och inte anses vara en värdig samhällsmedlem. Socialarbetare beskrev 

förvirringen för kvinnorna som ska delta i det sociala livet, samhället, ska ta egna 

val som samhällsmedborgare men där det finns ett val som direkt utesluter dem.  

 

Valet är bärandet av slöja. Vår tolkning av slöjan sker som resultat av att vi är i 

västerländska kontext, tolkar utifrån västerländska normer och grundantaganden, 

som även blir våra. Debatten kring slöjan sker primärt utifrån västerländska 

feminismens tolkning av den. Och inte tolkningen av där den kommer ifrån, 

nämligen från ett område i världen som kan och bör tolkas enligt ett poskolonialt 

feministiskt perspektiv. Mohanty skriver om problemet med slöjan. Det finns 22 

arabländer i Mellanöstern där slöja används och Mohanty argumenterar för att det 

omöjligen kan vara av samma skäl i 22 olika länder (2003:33-34). Diskussionen 

tar inte upp niqab eller burka, som existerar i Bryssel även om det är lagstadgat att 

det inte får gås med (Code Pénal 563bis).  Det har lett till dubbla diskurser i 

Bryssel. Å ena sidan pratas det om problematiken med segregation, samtidigt som 

det finns skolor som är grupperade med endast unga kvinnor som bär slöja. Detta 

pga. att andra skolor säger att det inte är accepterat. Det talas om vikten av 

integration och att integrera muslimska kvinnor i arbetslivet som anses förtryckta, 

enligt västerländsk feminism. För att samhället ska erkänna unga muslimska 

kvinnor krävs det integrering, enligt socialarbetarna. Men du har mindre chans att 

bli erkänd om du har slöja, även om du är integrerad med slöja. Att dina förmågor 

inte erkänns, kan illustreras med exemplet från en socialhögskola i Bryssel, som 

en respondent tog upp. Där var det två kvinnliga elever, som skulle göra sitt 

examensprov efter sommaren. Båda bar slöja. Under sommaren hade skolan 

ändrat sin policy till att det inte fick bäras slöja i skolan och kravet ställdes på 

kvinnorna att för att gå ta examen, skulle de ta av sig slöjan.   

 

Den postkoloniala feminismen förklarar här hur västerländsk norm försöker 

appliceras på kvinnor som en enhetlig grupp, utan att det tas i beaktning att vi 

finns i olika kontexter (Mohanty 2003). En utmaning för samhället är, inte att 

kvinnor bär slöja, men att applicera respekt och acceptans för att det i ett 

samhälle, eller en västerländsk allmän kontext kan finnas flera mindre kontexter 

och att även dessa kan brytas ner till ännu fler delar. Genom att brytas ner till fler 

och fler mindre bitar, kan det påvisa att en kvinna inte endast är en slöja. Det är 
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inte hennes förmåga, men när kvinnor utesluts från skolgång, som annars ska 

anses vara en del av kvinnors rättigheter här i väst och som inte återfinns i IS 

diskurs, tillskrivs kvinnan denna förmåga. Hon får en negativ bild av sig själv 

tillbaka från samhället. En respondent sammanfattade detta såhär:  

 

Om det nu är en del av hennes sökande, att säga att ’jag känner för att bära 

slöja’, och nu pratar jag verkligen om bara slöja. Jag pratar inte om…Alltså 

slöja. Så jag säger mig att ’jag är en ung kvinna, jag känner för att studera, alla 

skolor stänger dörrarna för mig, så vart ska jag då söka mig’, så ja efter ett tag 

så blir det så. Vi säger: ’var autonoma, var moderna’ och samtidigt så tar vi 

inte in er om ni bär slöja…(Respondent 6). 

 

Bilden som skickas tillbaka är att deras slöja, inte deras studieförmåga, är 

avgörande för att få studera. Samma socialarbetare säger vidare att:  

 

Här, det är då vi kan ge dem en biljett till Syrien, potentiellt… (Respondent 6). 

 

5.2.3.Erkännandet som fullvärdig samhällsmedlem med rättigheter och respekt 

Det finns personer med en hård diskurs…som inte alls går mot integrationen. 

Att säga att det finns vi, det finns dem. (Respondent 6). 

 

Såhär beskev socialarbetaren diskursen i de integrationsfientliga, illegala 

moskéerna. Att säga att det finns vi och att det finns dem är som att säga enligt 

Honneth att vissa är sedda, andra är inte. Att vissa är erkända och andra är inte, 

och att två olika grupper ställs mot varandra skriver Mohanty (2003) om. Hon 

skriver att Första Världens kvinnor behöver Tredje Världens kvinnor att mäta sig 

emot. Detta anser jag även kan appliceras på ”vi och de”-diskurserna som förs i de 

illegala moskéerna. En annan socialarbetare som under lång tid har arbetat i direkt 

kontakt med moskéerna bekräftade även detta. Det visade sig att de ungdomar 

som söker upp socialarbetarna och är med i deras projekt, ungdomshus och som 

följs, har mindre benägenhet att vara intresserade av den typen av diskurs och 

söker sig inte till de moskéerna.  
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En socialarbetare hade följt en ung man som hade varit i moskén och närmats av 

en rekryterare:  

 

Det var för ett och ett halvt år sen, jag, när jag pratade med en ungdom som 

följs upp här, så berättade han att det faktiskt var så att en dag hade någon 

närmat sig honom. Började berätta en massa saker som inte verkade så 

sammanhängande och, och han förstod senare att det faktiskt var ett sätt att 

närma sig på. (Respondent 1). 

 

Ungdomen var alltså inte intresserad, och såhär sa en annan där det finns många 

illegala moskéer i området:  

 

Egentligen har vi förstått att i detta kvarter, så är ungdomarna inte så 

intresserade. (Respondent 6). 

 

Att ungdomarna beskrivs av denna socialarbetare som att inte vara så intresserad 

av den radikala islam som många illegala moskéer i området förespråkar, kan 

förklaras genom Honnehts tredje form av erkännande: att erkännas som en 

fullvärdig samhällsmedlem med rättigheter och respekt. Socialarbetaren säger att 

just i deras AMO så förekommer inget vidare intresse då ungdomarna relaterar 

mer till Israel-Palestina-konflikten. Däremot så finns det skolor nära dem där 

denne har hört talas om 2-3 stycken som har åkt. En lärare till en av 

huvudpersonerna i ett av attentaten som har utförts i Europa på senare år,  

berättade efter attentaten att den hade signalerat upprepade gånger till ledningar 

osv att ungdomen förde väldigt radikala diskurser. Inget hade tydligen gjorts 

enligt den intervjuade socialarbetaren i det området. Den moraliska respekten 

återkommer hos Honneth, och innebär att bli respekterad för att endast existera. 

Det ska inte krävas mer än så, för att bli respekterad.  

 

Den moraliska respekten återfinns när socialarbetarna pratar om vikten av 

kommunikation. När en respondent tog upp exemplet med läraren där ingen hade 

tagit hennes oro kring terroristen på allvar, så hade terroristens extrema diskurser 

avfärdats. Att avfärda terroristens diskurs är att misskänna denne, den tas inte på 

allvar och inget görs åt ett så allvarligt yttrande som önskan att utföra 
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självmordsdåd. En annan respondent vittnade om problematiken i att prata om 

terroristerna och att inte prata med dem. Det är naturligtvis inte att inkludera och 

att göra som politikerna säger att det ska göras. Politikerna förespråkar att alla ska 

pratas med och lyssnas på. Socialarbetarna betonade därför kommunikation, det 

fria talet och att lyssna på ungdomarna, som något avgörande i deras sociala 

arbete.  

 

Jag kommer inte säga att det är rätt eller inte rätt att tänka så. Jag kommer 

lyssna på dem och det som de har att säga och om de sen frågor om min åsikt, 

så kommer jag att ge dem den. Men ibland vill de bara att jag ska lyssna på 

dem. (Respondent 7). 

 

En annan socialarbetare berättade att dennes metod, när den mötte de som i 

princip var i slutstadiet inför att åka till Syrien, var att konfrontera dem med deras 

religiösa idéer. Grundtanken är att ifrågasätta deras fanatiska idéer genom 

dekonstruktion och fråga dem vad de egentligen menar.  

 

Han har såklart också argument, men eftersom att vi möts kring hadith3, kan 

tolkningarna vara nyanserade och även olika men vi går ändå åt samma håll. 

Det handlar om att hitta de rätta formuleringarna för att övertyga honom. ’Men 

vi vill leva som på profetens tid’. Många säger det, salafisterna. Men ok, ta då 

inte flyget mer, åk inte på vägarna, ha inte internet, inte bilen och så vidare… 

Och eftersom att det inte är som på profetens tid i Saudiarabien, så är det ju 

något som inte stämmer… (Respondent 9). 

 

I båda fallen blir personerna sedda som värdiga samhällsmedlemmar som får 

uttrycka sig, som blir hörda och sedda. De blir även värdiga samhällsmedlemmar 

som får ge svar på tal och som får kontra med information som ges dem. 

Kommunikation uppstår precis som möjligheten för ifrågasättandet av sig själv. 

Det är när ungdomarna är i det stadiet, som det ges möjlighet att få dem ur en 

radikaliseringsprocess och istället in i samhället igen (CPRMV 2016a). 

 

                                                         
3 Nedtecknade islamiska berättelser kring profeten Muhammeds liv, som innefattar 
moraliska regler och lagar (Encyclopaedia Britannica 2017) 
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Tystnadsplikten som riskeras att hävas för CPAS, innebär enligt flera 

respondenter en stor otrygghet för ungdomar. Vissa ansåg att det finns en risk att 

ungdomar inte öppnar sig i samma grad för personer de redan känner förtroende 

för inom CPAS, då socialarbetarna har större press på sig att rapportera så kallade 

misstänksamheter till polis och myndigheter. Risken ansågs av flera, att när 

tystnadsplikten hävs så ses det som ett brott att ha vissa åsikter och tankar. 

Samtidigt som det poängterades att åsikter och tankar, inte ska vara kriminaliserat, 

för vi lever i en fri värld.  

 

5.2.4 Att välja vem som ska se en  

Resultatet av när diskussionerna kom in på kvinnor i radikaliseringsprocesser, var 

inte att fokus låg på när kvinnorna väl var där. Fokus låg mycket på tiden innan de 

åker, som i majoritet framställdes som en tid av frustration, av utanförskap som 

samhället har skapat genom lagar och regler, samt funderingar kring de kvinnliga 

rättigheterna i väst. Som illustrerat ovan, så sågs valet att åka till IS-territorier som 

ett val baserat på frustration, och även ett sätt att åka ifrån ett misskännande för att 

få ett erkännande at det intersubjektiva självet. Många respondenter framförde att 

det inte är religionen som är främsta problemet, utan att det är strukturerna kring 

den. Med detta menas både samhällsstrukturen i väst och strukturerna som byggs 

från IS sida för att använda sig av Koranen, för att legitimera ett krig.  

 

Främst påpekades det under intervjuerna att familjerna är ledsna när barnen åker, 

att det är i extremt sällsynta fall att påtryckningen kommer från familjerna och 

följande sa en socialarbetare om västerländska feminismens syn på kvinnorna: 

 

Det är ju ändå så att det finns unga tjejer som har åkt med familjer som gråter. 

Och alltså, det är klart att idén kommer inte från familjerna, det är inte familjen 

som har bett om det. Men jag tänker att vid ett visst tillfälle, så är det ändå 

samhället som har haft som policy att du kan studera men klä dig inte sådär, 

din religion pratar du inte om, jag vill inte ens höra om den. (Respondent 6).  

 

Erkännandeteorin och den postkoloniala feminismen har en sak gemensamt: att 

det handlar om att se personen där den befinner sig, utan värderingar, och där den 

vill vara för att denne ska skapa sig ett själv. I skrivandets stund har presidentvalet 
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i Frankrike varit, men under intervjuernas gång så hade Macron inte än valts, och 

le Pen för Front National var potentiell presidentkandidat. Respondenten beskrev 

le Pens parti som främlingsfientligt och tog upp konsekvensen av 

främlingsfientligheten som politiken har gett. Hon påpekade att Europa är 

inblandat i kriget och att därför ansåg hon att Europa inte ska vara förvånade över 

att attentaten kommer hit. Hon sa att: 

 

Vi kan inte vara förvånade över att en dag vakna och säga att, dessa unga, som 

vi inte ens tilldelar en plats, ingen möjlighet, helt plötsligt så säger någon att 

dem väntar på dem i Syrien. ’Vi väntar, det är ju ändå så att européerna är 

rasister, de ska ha allt’, och så fortsätter det sådär. Jag väntar bara på att se hur 

det kommer bli i Frankrike, som kommer vakna upp imorgon med Marine le 

Pen vid makten, jag vet verkligen inte vad som kommer hända. (Respondent 

6). 

 

Det var inte bara Bryssels politiker som nämndes, utan även som ovan sett le Pen, 

franska presidentvalet och även västerländska idén om att ”vi har rätt och ni har 

fel”, som en socialarbetare uttryckte det. Alla var överens om att strukturen vi 

lever i, om det så handlar om att det inte finns tillräckligt med stöd för unga i 

skolan eller om det handlar om att vallöften inte infrias, är en stor skapare av  

radikalism. Vikten av att synliggöra klass- och etnicitetsfrågan är en del av den 

postkoloniala feministiska teorin. I ett samhälle krävs det nämligen att vi kan se 

mindre subgrupper och även erkänna dem i deras kamper och kontexter (Mohanty 

2003). 

 

6.Slutdiskussion 

6.1 Diskussion 

Erkännandeteorin behandlar behovet som människan har att inte endast befinna 

sig i en kontext och struktur där denne behövs, men även där den blir erkänd, blir 

sedd och får existera. Den postkoloniala feminismen kan sägas stämma in i dessa 

behov. Idén som postkoloniala feminismen har är just att den poängterar att det 

inte är upp till västerlänningar i ”Första Världen” att bedöma vad som anses vara 
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bra för någon. Istället ligger fokus mer på vad personen anser sig behöva, inte vad 

den anses behöva. 

 

Jag anser att jag under resultatets och analysens genomgång har fått svar på mina 

frågeställningar. Det blev väldigt tydligt hur den postkoloniala feministiska teorin 

kan hjälpa oss att förstå socialarbetarnas förklaringsmodeller och perception av 

fenomenet radikaliserade kvinnor. När jag använde mig av en teori för att tolka 

och få förklaringar på resultatet från intervjuerna, fick jag möjligheten att ur den 

postkoloniala feministiska teorin, se det som det vanligtvis finns risk för att det 

inte läggs märke till. Anledningen till detta är just att den feministiska kampen för 

oss i västvärlden ses på ett sätt som vi inte kan tillskriva kvinnor i Tredje Världen. 

När vi börjar förstå hur kvinnans kamp kan se ut, på andra sätt än den i 

Västvärlden, kan vi öppna oss för nya perceptioner.  

De nya förklaringsmodellerna vi får till varför kvinnor åker iväg gör att vi även 

kan erkänna dem, vi kan se dem som de är. Resultatet från mina intervjuer är att 

IS har lyckats med det som socialarbetare inte än har lyckats med i samma 

utsträckning: nämligen att se kvinnornas emotionella och psykologiska behov. 

När IS har en diskurs som riktar sig in på att kvinnorna ska få känna att de har ett 

syfte, är det egentligen inget märkligt i sig. Erkännandeteorin betonar vikten av att 

få tillhöra, att vi har tre olika former av erkännande som behövs uppfyllas för att 

skapa ett intersubjektivt själv.  

 

Hur kan vi då använda detta i framtidens sociala arbete? Jag tror att nyckeln till 

framgång ligger i att vi erkänner oss besegrade vad gäller vår metod för att föra en 

integrationsdiskurs eller att vi i varje fall problematiserar och utvecklar den. Vi 

måste ifrågasätta oss själva, vi måste i det sociala arbetet bli mer upplysta kring 

olika former av kvinnliga kamper. Det är precis som det finns olika former av 

sexualiteter som det ska upplysas om. Det ligger en utmaning i att normalisera 

och acceptera faktum att slöja inte behöver vara något förtryckande, att 

västvärlden är med och skapar radikalisering och utanförskap för våra ungdomar. 

Det är också en utmaning att se individen med dess önskningar utan att värdera 

efter vår egna kulturella bakgrund som socialarbetare. Först då har vi möjlighet att 

bland annat med med hjälp av erkännande- och den postkoloniala feministiska 

teorin, att få ett samhälle där inkludering blir en möjlig del för alla.  
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För att återgå till titeln på uppsatsen, visade sig det genomgående temat vara att 

det inte främst är religionen som är problemet i radikaliseringsprocessen. Det är 

därför inte religionen i sig, utan det är konsekvenserna av IS tolkningar som är 

problemet. Strukturen vi har idag möjliggör rasism, när de t.ex. möjliggörs 

utanförskap pga. bärandet av en slöja och där diskriminering, som är ett 

strukturells problem, fortfarande kan existera.  

 

Avslutningsvis tror jag, att för att vi ska få en bättre framtid, krävs det att vi 

ändrar samhällsstrukturen mot en som är inspirerad av erkännande- och den 

postkoloniala feministiska teorin.   

 

6.2 Framtida forskning 

Under min litteraturforskning hittade jag ingen forskning som var gjord på 

kvinnor, där dessa intervjuades direkt kring vad deras syn på radikaliseringen är. 

Mitt förslag till framtida forskning är att låta målgruppen för IS radikalisering, 

och främst kvinnorna, få intervjuas och uttrycka deras perspektiv och perception 

av fenomenet. Framtida forskning skulle även kunna vara på ungdomarna som 

finns i Bryssel, på vilka belägg som finns kring att slöjan är ett problem i 

integration, samt hur kvinnorna ser på detta. 
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8. Bilaga 
 
Intervjuguide 

Intervju börjar med att presentera mig själv och studien. Upplysa respondenterna 

om de etiska riktlinjerna och be om godkännande för inspelning av samtalet. 

Informera om att endast jag kommer att ha tillgång till de inspelade ljudfilerna, 

samt att dessa och transkriberingen kommer raderas efter uppsatsens slut.  

 

-Vill Ni berätta om när Ni började med socialt arbete i Bryssel? 

 

-När det började pratas om radikalisering och ungdomarna i denna, hur minns Ni 

det? Hur pratades det om det? 

 

-Hur tänkte Ni kring radikalisering innan Ni började med socialt arbete? Har det 

ändrats sedan dess? 

 

-Hur kan vi förstå att ungdomar radikaliseras? Hur kan vi förklara det? 

 

-Hur ser Ni på unga kvinnor i radikalisering? 

 

-Vad tror Ni attraherar ungdomar? Vad attraherar kvinnorna? 

 

-Hur tänker Ni kring valet att åka till Syrien eller IS-territorier? 

 

-Vilka förklaringar ger kvinnor på radikaliseringen? 

 

-Hur tror Ni att kvinnorna ser på sig själva? 

 

-Varför tror Ni att kvinnor kan tänka sig att åka till kriget i Syrien? 

 

-Är ungdomarna medvetna om vad som väntar? 

 

-Ungdomarna som Ni kommer i kontakt med, är de rädda för att Ni ska kontakta 

polis eller andra myndigheter? 
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-Finns det olika motiv för män och kvinnor att radikaliseras? 

 

-Vilka fördomar tror Ni att det finns? Finns det några som Ni skulle vilja motsäga 

eller motbevisa? Vad behöver vi veta? Vad tror Ni att människor i allmänhet 

tänker kring ämnet? Vad tycker Ni att de borde veta om ämnet? Anser Ni att jag 

har glömt något? 

 

-Om Ni skulle göra ett arbete kring radikalisering, vad skulle Ni vilja skriva om? 

 

-Har Ni dokument att dela med Er av till mig? Känner Ni någon som skulle vara 

intressant för min studie? 

 

-Skulle Ni vilja beskriva er karriär och dess gång i sociala arbetet? 

 

-Finns det något Ni skulle vilja lägga till innan vi avslutar intervjun? 

 

Tacka för att de har medverkat i studien, att ha gett mig tillfälle att få intervjua 

dem och berättar att det kommer finnas översättning på franska tillgänglig under 

sommaren 2017.  

 

 

 

    


