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Datainsamlingen består av kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med 8 personer som har
god kännedom om våldsbejakande extremism och 2 ungdomar som sympatiserar med
terroristgrupper, varav en av dessa unga män har varit hos terrorgruppen Islamiska Staten (IS)
i Syrien och Irak. Urvalet har bestämts genom en målinriktad urvalsteknik och det empiriska
materialet har analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att
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”Historien visar att vad ett samhälle gör för sina barn och unga får det tillbaka när
de blir vuxna, antingen i form av positiva tillskott till det allmännas bästa eller som
negativa konsekvenser som medför ökade kostnader för samhället och mänskligt
lidande.”

Professor Masoud Kamali i SvD, den 20 december 2014
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Prolog
”Min bror hade olika positioner där. Han var Amir. Det innebär att man
är ledare för en viss grupp. Han var en som kunde skicka ut folk på
´missions´. Han brukade säga till sina soldater att de ska på uppdrag
och berätta att till exempel tio av dem kommer inte att återvända. Men
ändå kunde han få flera hundra som ville gå. Även om de fick en sådan
uppgift, att de inte kommer tillbaka.
En gång skickades han och femton andra ut i kriget för att ta över den
här basen. Det var en bas som bestod av 20-30 militärer från den syriska
regimen. Och de här var bara femton. I berget tog de en soldat som hade
vaktposten där. Så när de tog han kom det ett flygplan som började
skjuta på dem. De såg sen ett par vitklädda män uppe på bergen. Och
då hörde de på radion att det var över 200 vitklädda män på bergen.
Min bror sa att det kan vara änglar som hjälper de att kriga mot fienden.
Det står i haditherna att när du krigar för jihad får du hjälp från olika
håll… Så de skrek ´allahu akbar´ och började spinga ner och kriga. På
den basen vann mujahedin och den syriska armén gav upp. Trots att vi
var få så vann vi ändå och lyckades fånga många och ta basen. Det här
är inte den enda gången som mujahedin vinner krigen. När min bror
första gången skulle delta i kriget i Mosul. Han berättade att de inte
hade någon chans. De var bara 2000 mujahedin. Men när de gick in dit
och skrek ´allahu akbar´ och attackerade fienden märkte de att fiendens
vapen ligger på marken. Det är ett mirakel. Fienden sa sedan att när ni
kom in i Mosul och skrek ´allahu akbar´ hörde vi det som ett lejonskrik.
Hela marken skakade och vi kunde inte hålla våra vapen längre, sa
dem.
Min bror dödades för fyra, fem månader sedan av drönarattacker. De
var femtio personer i den här byggnaden. Alla märkte av bomben
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förutom tre personer, min bror och två andra killar från Sverige. Jag
blev ledsen när han dog för jag missade mycket tid med honom. Jag
kunde inte heller kriga med honom. På så sätt blev jag ledsen. Men att
han dog i kriget gör mig ändå glad och lycklig. Han dog som en
mujahed. Då har han ändå varit en av dem första i revolutionen som
kämpat.
Grejen är den att jag har varit med i en kriminell grupp och har varit
fruktad av många. När jag kom in i den här mujahedingruppen kände
jag mig välkommen. Man kan uttrycka sig på ett helt annat sätt än när
man är i en kriminell grupp. Jag känner mig inte välkommen i Sverige.
Hade man gjort det kanske man aldrig hade hållit på med narkotika,
alkohol eller kriminalitet. För när jag var i de här länderna tänkte jag
inte ens på de här grejerna. Det hjälper mig att må bättre, för min
mentalitet och för psyket. Man ser mening med livet. Här i Sverige ser
jag ingen mening. Du går till jobbet, kommer hem. Du gör samma grej
hela tiden. När jag bodde i Syrien kunde jag höra skotten från
Kalashenkovs och bomber när jag gick ut på natten. Men min bror ville
inte flytta därifrån för att hela tiden påminna sig om att han är nära
döden. Han ville inte åka tillbaka till Sverige för att inte glömma bort
kriget.
Jag vill åka ner dit igen. Det är självklart att man vill dö på rätt sätt.
Om jag hade velat dö, hade jag velat dö på det sättet. Det är inget snack
om saken. Jag hade velat dö på det sätt som dem gjorde.”

Berättelsen ovan är skildringar hämtade från ”Allawi” som sympatiserar med
Islamistiska Staten och har varit hos den våldsbejakande terroristgruppen i Irak och
Syrien. Han medverkade i denna studie och berättade om vad det var som drev honom
till våldsbejakande grupper. Flera unga svenskar har anslutit sig till IS och deltar för
närvarande i strider i Syrien och Irak.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Den nyliberala globaliseringen och nationalstaternas tillbakadragande har lett till ökade globala
orättvisor och sociala problem i världen som i många länder utmynnat i ”små krig”, etniska
konflikter, ökande fattigdom och miljöförstöringar (Jönsson & Kamali, 2012; Kamali, 2006a;
2015; Dominelli, 2010; Sewpaul, 2006). Samtidigt har nykoloniala krig vid namnet av det
”globala kriget mot terrorismen” startats som lett till ökande militära interventioner i ickevästerländska länder rättfärdigat militariseringen i världen och bidragit till utbredningen av
sociala misärer (Kamali, 2015). Detta har också lett till den nuvarande ”flyktingkrisen” med
nästan 60 miljoner människor på flykt i världen. De flesta av dessa flyktingar söker sig till sina
grannländer medan endast en relativ liten del av flyktingarna kommer till Europa (Kamali,
2015; UNCHR, 2014). Detta har för professionen socialt arbete inneburit att sociala problem
inte längre stannar inom nationsgränserna (Dominelli, 2010; Kamali, 2015). Migrationen till
Europa har följts av hårdare bevakning av de europeiska nationsgränserna för att hindra
flyktingar från att träda in i Europa. Parallellt med detta har högerextrema partier och
främlingsfientligheten fått ett allt starkare fäste (Beck, 1999; Jönsson, 2014; Jönsson & Kamali,
2012; Kamali, 2015).
I Europa lever miljontals människor i fattigdom och social utsatthet. Omkring en fjärdedel av
den totala befolkningen inom den Europeiska Unionen riskerade 2012 att drabbas av fattigdom
eller social utslagning. Dessutom rapporterades att 11 procent av befolkningen levde i allvarlig
materiell fattigdom (Europeiska kommissionen, 2014). Men denna typ av social utsatthet, som
är inrotad i rasism och diskriminering är inte lika fördelad på alla samhällsgrupper, utan drabbar
främst personer med invandrarbakgrund (Kamali & de los Reyes, 2005; Kamali, 2006a; 2006b;
2008; 2015; Bunar, 2010). Mot bakgrund till detta bedöms integrationspolitiken fallerat och
förstärkt" vi och dem"-strukturerna i samhället. Integration, vars huvudsakliga betydelse skulle
innebära en generell politik för omfördelning av samhällsresurser och social sammanhållning
har istället kommit att omvandlats till ett missvisande särartstänkande och en politik för ”de
andra”, som cementerat marginaliseringen av personer med invandrarbakgrund (Kamali,
2006a; Kamali & de los Reyes, 2005).
Ökande marginalisering har lett till våldsamma reaktioner från marginaliserade grupper, för
att få myndigheterna att uppmärksamma dessa gruppers problem. En del forskare ser upplopp
och bränder i fattiga förorter som en följd av ökande marginalisering och strukturell
diskriminering mot personer med invandrarbakgrund. Oavsett om det är bränderna som
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utspelade sig i Stockholmsförorter under 2013, i Frankrike 2005 eller i Storbritannien 2011,
finns påtagliga tendenser i de europeiska storstäderna som lett till ökat missnöje bland boenden
i marginaliserade områden (Kamali, 2006a; 1999; 2014; Wacquant, 2008, 1999; Sernhede,
2002;Schierup, Ålund & Kings, 2014; de los Reyes et al. 2014; Tonry, 2011).
Under senare år har det uppstått andra problem i relation till den ökade marginaliseringen och
rasismen av personer med annan bakgrund än majoritetssamhället, nämligen ungdomar som
radikaliseras och rekryteras till terroristgrupper. I dagsläget finns ett flertal militanta grupper
som opererar i olika länder såsom al-Jamma al Islamiyya i Indonesien, al-Shabab i Somalia,
Boko Haram i Nigeria, al- Qaida på den Arabiska halvön och Islamistiska Staten i Irak och
Syrien (Ranstorp & Hyllengren, 2013). Enbart i Frankrike beräknas närmare 6000 personer ha
rest till krigsdrabbade länder såsom Irak och Syrien för att strida med terroristgrupper. I Sverige
finns minst 183 bekräftade fall på personer som har rest till konfliktdrabbade länder för att
bekämpa ett krig som de betraktar som sitt eget och uppskattningsvis beräknas antalet uppgå
till 300 personer. Samma rapporter har framlagts i andra europeiska länder som England och
Tyskland (Regeringskansliet, 2014).
Förståelsen av orsakerna bakom ökade sympatier för terroristgrupper utanför Europa i
allmänhet och Sverige i synnerhet är avgörande för att kunna motverka rekryteringen av dessa
ungdomar till våldsbejakande extremism.

1.2 Problemformulering
Rekryteringen av ungdomar till våldsbejakande terroristgrupper är ett växande problem.
Sverige utgör inget undantag i detta sammanhang då situationen framträder lika alarmerande
som i andra västerländska länder, enligt Säkerhetspolisens (2010) och Regeringskansliets
rapporter (2014). Masoud Kamali (1999; 2006a; 2006b; 2008; 2015) har i sin forskning länge
varnat för konsekvenserna av en ständigt ökande marginalisering och strukturell diskriminering
mot boenden i marginaliserade områden. Han har förutspått konsekvenserna av den strukturella
diskrimineringen och dess socioekonomiska, politiska och kulturella konsekvenser och betonat
vikten av inkludering och social sammanhållning av marginaliserade ungdomar (ibid). Men
detta innebär inte att alla ungdomar boende i marginaliserade områden låter sig rekryteras av
terroristgrupper som en reaktion till den ökade rasism och diskrimineringen i samhället. Det är
därför av stor vikt att belysa orsakerna bakom rekryteringen av vissa av dessa ungdomar till
våldsbejakande extrema terroristgrupper.
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1.3 Syfte och frågeställningar
Denna studie avser undersöka marginaliseringens socioekonomiska, politiska och kulturella
konsekvenser för ökad våldsbejakande extremism bland vissa marginaliserade unga män med
invandrarbakgrund och hur socialt arbete kan motverka rekryteringen av dessa ungdomar till
terroristgrupper.

Följande frågeställningar vägleder undersökningen:

-

Hur påverkar etniska och religiösa konflikter i världen marginaliserade unga mäns
religiösa och politiska ställningstaganden i Sverige?

-

Vilken betydelse har känslan av tillhörighet bland marginaliserade unga män för deras
sympatier med våldsbejakande extremism?

-

Vilken betydelse har den strukturella diskrimineringen för marginaliserade unga mäns
ökade sympatier för våldsbejakande ideologier?

-

Hur påverkar ökad anti-muslimism i Europa och det ”globala kriget mot terrorismen”
radikaliseringen av marginaliserade unga män?

-

Hur kan socialt arbete arbeta mot radikaliseringen och rekryteringen av marginaliserade
ungdomar till terroristgrupper?

1.4 Avgränsning
Uppsatsen har avgränsats till att studera radikaliseringen och rekryteringen av marginaliserade
unga män till terroristgrupper eftersom det är oerhörd svårt att hitta unga kvinnor som
sympatiserar med terroristgrupper. För att besvara frågeställningarna i uppsatsen har intervjuer
gjorts med två unga män som sympatiserar med Islamistiska Staten, varav en som har varit hos
IS i Syrien och Irak och åtta personer som känner ungdomar som har radikaliserats eller
rekryterats till militanta grupper. Eftersom fåtalet av de tillfrågade ungdomarna som hade
anslutit sig till våldsbejakande terroristgrupper accepterade deltagande i studien har intervjuer
således gjorts med personer som arbetar mot rekryteringen av ungdomar och med ungdomarnas
föräldrar.
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2. Tidigare forskning
2.1 Mekanismer bakom våldsbejakande extremism
Forskningen i Sverige avseende våldsbejakande extremism är näst intill obefintligt i jämförelse
med de internationella studierna som mer väletablerat har undersökt radikaliseringen av
ungdomar.
Många av de internationella studierna har framhållit psykologiska eller socialpsykologiska
förklaringar bakom våldsbejakande extremism (Victoroff, 2005; Kleinmann, 2012; King &
Taylor, 2011; Aly & Striegher, 2012). Studier har utifrån psykologiska förklaringar visat att
rekryteringen av individer till terroristgrupper ”stabiliserar identiteten” hos personer med låg
självkänsla eller för marginaliserade grupper som söker tillhörighet. Det blir också ett sätt för
dessa att bekräfta och försvara sin identitet (Victoroff, 2005). Sådana studier om
grupptillhörighet och identitetsutveckling har också behandlats av Kleinmann (2012).
Författaren menar att vissa radikala personer lider av mentala hälsoproblem eller har blivit
utsatta för övergrepp och bevittnat traumatiska upplevelser och varit negligerade av
omgivningen som har lett till lågt självförtroende och identitetsproblem. Sympatierna med den
våldsbejakande ideologin kompenserar avsaknaden av tillhörighet och fyller tomrummet som
finns hos dessa personer (ibid). I linje med detta menar King & Taylor (2011) att radikalisering
måste ses som en känslomässig reaktion på underordningen av en viss grupp, identitetsproblem
och personlighetsegenskaper (ibid). Sådana typer av psykologiska förklaringar har kritiserats
av många forskare för att vara kontroversiella med föreställningar om fattigdom, psykiska
störningar eller personliga problem som primära mekanismer bakom radikalisering (Sageman,
2004, 2007, 2008; McCauley & Moskalenko, 2008; Bartlett & Miller, 2015). Sageman (2008)
diskuterar istället ”situationsbundna faktorer” bakom radikalisering och betonar att invasionen
av Irak och Afghanistan bidrar till ilska bland vissa personer som uppfattar dessa händelser som
”moraliska brott”. Det kan också av en del uppfattas som att västländer bedriver ett krig mot
islam eller mot muslimer som således motiverar radikalisering för att bekämpa orättvisorna som
dem anser drabbar den muslimska befolkningen (ibid). Detta har lett till det Sageman (2008,
2014) benämner som ett ”ledarlöst jihad” som har möjliggjort för enstaka radikala individer att
mobilisera sig via sociala medier och utföra terroristaktioner på egen hand (ibid).
McCauley & Moskalenko (2008) kritiserar också forskningen om radikalisering som länge
har tenderat att endast studera ”de radikala personerna” och som har nonchalerat den
sociopolitiska kontexten, d.v.s. huruvida krig och konflikter i världen skapar grogrund för
radikalisering. Författarna menar att fokus bör flyttas från att studera ”personerna” till att
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undersöka händelserna som skapar förutsättningar för radikalisering. Studien konstaterar att
radikalisering sker inom ramen för gruppidentifikation och är en reaktion på upplevda hot och
orättvisor (ibid).
Studier har också visat att diskriminering är en riskfaktor som påverkar vissa ungdomars
politiska orientering till västländer som kan legitimera användning av politiskt våld (Victoroff,
Adelman, Matthews, 2012; Bartlett & Miller, 2015). Den ökande diskrimineringen till följd av
det ”globala kriget mot terrorismen” och diskrimineringen internationellt, dvs. västländers
militära interventioner i muslimska länder har lett till att vissa ungdomar med muslimsk
bakgrund känner misstro och frustration mot västerländska länder. Detta kan likaså motivera
radikalisering och politiskt våld som en reaktion på den upplevda diskrimineringen (Bartlett &
Miller, 2015). Ett annat dilemma är att Sveriges politiska ställningstagande eller deltagande i
krig i muslimska länder påverkar vissa personer med invandrarbakgrunds inställning till det
svenska samhället och deras vilja att bli delaktiga i den sociala sammanhållningen. Den
strukturella diskrimineringen på nationell och internationell nivå är således en oskiljbar del i
kampen för inkludering och social sammanhållning (Kamali, 2006a).
Många

internationella

studier

har

dessvärre

endast

använt

psykologiska

eller

socialpsykologiska utgångspunkter och har saknat förklaringar avseende huruvida ”det globala
kriget mot terrorismen” inklusive en tilltagande anti-muslimism och ökande marginalisering
påverkar ungdomarnas sympatier med våldsbejakande ideologier. Denna studie avser att
generera en mer komplex bild av vad som får unga män att ansluta sig till terroristgrupper.
Svenska studier som har gjorts om ungas rekryteringar till ”gängkonstellationer” har visat
vissa liknande tendenser som för radikalisering. Vissa ungdomar med invandrarbakgrund
upplever frustration och vilsenhet över att inte tillhöra en accepterad gemenskap. Familjens
värderingar och normer kan enligt ungdomarna ses som dysfunktionella i den svenska
kontexten samtidigt som det svenska samhället uppfattas som fientligt och uteslutande. Det
driver de att söka kompensation av tillhörighet i ”gängkonstellationer” (Kamali, 1999), som
genererar känslor av tillhörighet, erkännande och respekt (Kamali, 1999; Sernhede, 2002). När
dessa ungdomar blir medlemmar i gäng tvingas de anpassa sig efter nya regler, normer och
beteendemönster. De överför sin lojalitet från samhället och familjen till de grupperingar som
ungdomarna känner gemenskap och solidaritet i, vilket försvagar banden med de övriga
samhället (Kamali, 1999). Samtidigt förstärker marginalisering och diskriminering känslan av
att tillhöra ”de andra” och vara andra klassens medborgare (Kamali, 2006; de los Reyes &
Kamali, 2006) och blir en huvudsaklig faktor som formar ungdomarnas relation till omvärlden
(Sernhede, 2002). Avsaknaden av tillhörighet och acceptans i det svenska samhället driver vissa
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av dessa ungdomar att söka kompensation av tillhörighet i andra grupperingar (Sernhede, 2002;
Kamali, 1999).

2.1 Extremism i skilda ideologiska kontexter
I Europa har det länge funnits extremistgrupper som med våld strävat efter förändring av sociala
och politiska strukturer. Våldsbejakande extremism är således inget nytt fenomen som utspelar
sig i en specifik ideologisk kontext, utan har förekommit tidigare i olika ideologiska, politiska
och religiösa sammanhang (The Expert Group on Violent Radicalisation, 2008). I en jämförelse
mellan studier av kristna väckelserörelser, vänsterextrema terroristgrupper i Tyskland och
Italien respektive islamistiska rörelser i Egypten konstateras att alla dessa grupper växer via
sociala nätverk, som till en början är mer betydelsefull än själva ideologin. Således är det inte
bara vissa specifika grupper som utövar terrorhandlingar (Sageman, 2004).
Mot slutet av 1800- talet växte sionismen med uppsåt att åstadkomma en judisk stat till följd
av den ökade anti-semitismen och nationalismen i Europa. Sionismen har blivit kritiserad för
sitt etnocentriska, rasistiska och sekteristiska ställningstagande. Sionisterna har genom religiösa
övertygelser legitimerat mord och terroristiska aktioner mot palestinier och andra motståndare,
liksom ockupationen av palestinsk mark, förtrycket av det palestinska folket och israeliska
militärens bombräder i Palestina. De mest framträdande sionistgrupperna har till och med
förespråkat att utöka israeliska bosättningar och militär närvaro i hela Palestina. Trots detta har
sionismen politiskt inflytande i den israeliska regimen (Rotberg, 2006). Detsamma gäller den
kristna söder i USA som under längre tid har varit inblandad i rasistiska dåd med dödlig utgång
mot afroamerikaner i USA och utgjorde den ideologiska basen för Kukluxklan (McVeigh,
2009). Den kristna extremismens roll i Sydafrika (Attridge & Jolly, 1998) och folkmordet i
Burundi är också välkända (Reyntjens, 1996). Extremism förekommer också bland vissa
buddiströrelser som med anti-muslimska agendor i Sri Lanka och Burma fördriver muslimer
genom bränder och skadegörelse mot moskéer och deras bostäder (Gardell, 2010).
Ett annat exempel är under Sovjetunionens ockupation av Afghanistan på 1980-talet då
tusentals ”mujahedin” från Saudiarabien, Marocko, Egypten, Tunisien och Algeriet anslöt sig
frivilligt till kriget i Afghanistan för att bekämpa de sovjetiska styrkornas illegitima intrång och
befria den muslimska befolkningen (Roy, 2004). Det var startskottet på vad som senare kom att
betraktas som ”islamist extremism” eller ”islamist terrorism”. Den amerikanska staten
finansierade de militanta grupperna och talibanerna i Afghanistan och har bestått dem militärt.
Faktum är att rekryteringen av krigare till Afghanistan stöttades och uppmanades av USA och
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Saudiarabien, vars syfte var att störta den sovjetiska regimen, vilket skulle föranleda
kommunismens fall. I amerikanska filmer framställdes krigarna till och med som frihetskämpar,
som med USA:s hjälp skulle bekämpa de sovjetiska styrkornas orättfärdiga ockupation
(Gardell, 2010).

2.2 Anti-muslimism och ”det globala kriget mot terrorismen”
Sedan terrorattackerna den 11 september mot World Trade Center och Pentagon har antimuslimismen ökat och gjort personer med muslimsk bakgrund till föremål för ökad strukturell
och institutionell diskriminering som har försämrat deras levnadsförhållanden och livsvillkor i
Europa på grund av ökande marginalisering och social utslagning (Gardell, 2010; Kamali,
2015).
Forskning i svensk kontext har visat att globala och geopolitiska förändringar som det
”globala kriget mot terrorismen” har lett till ökad rasism, anti-muslimism, diskriminering och
hatbrott mot personer med muslimsk bakgrund (Larsson, 2005). Internationella studier har visat
att det ”globala kriget mot terrorismen” har gjort personer med muslimsk bakgrund till föremål
för ökad rasprofilering av polisen och oskyldigt misstänkta och trakasserade för att vara
”terrorister” (Kapoor, 2013; Kazemi, et. al., 2008). Det ”globala kriget mot terrorismen” och
dess polarisering har även utmanat hybriditeten i ungdomar med muslimsk bakgrunds
identiteter som har lett till svårigheter för dessa ungdomar att utveckla sina identiteter och
tillhörigheter mellan familj, kamrater och samhälle (Naber, 2005; Britto & Amer, 2007).
Samtidigt har den diskursiva representationen av personer med muslimsk bakgrund som
omoderna, våldsbenägna och kvinnoförtryckare tenderat att förstärka unga muslimers
tillhörande ”de andra” (Imtiaz Ali, 2014). Internationella studier har också visat att ”kriget mot
terrorismen” och invasionerna av Irak och Afghanistan har medfört allvarliga konsekvenser för
muslimska samhällen och deras familjer genom att likställa muslimer eller islam med terrorism
(Rousseau & Jamil, 2010; Rousseau et al., 2013; Jamil & Rousseau, 2012). Det har skapat ett
samhällsklimat som består av rädsla och misstänksamhet gentemot muslimer som har utmynnat
i ökad bevakning av muslimska samfund. Detta har gjort att vissa personer med muslimsk
bakgrund upplever ökad maktlöshet och marginalisering (Jamil & Rousseau, 2012). Kazemi et.
al. (2008) visade i sin studie att en hel del personer med muslimsk bakgrund invasionerna av
Irak och Afghanistan som att kristendomen är i krig mot islam och muslimer och många har en
negativ inställning till de militära interventionerna i muslimska länder (ibid).
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Den mediala bilden av muslimer och islam har tenderat att stereotypisera föreställningar om
muslimer som ”fiender” mot västerländska länder. Islam representeras som en
fundamentalistisk religion med ett odemokratiskt ställningstagande som betraktas vara
oförenlig med de västerländska ländernas ”demokratiska” värderingar. Denna typ av
representation av muslimer reproduceras i läroböcker liksom i skolundervisning. I
historieböckerna som elever studerar i svenska skolan representeras araber och muslimer
framförallt som fiender till Europa och freden. Den europeiska koloniala dominansen och
slaveriets inverkan på moderniteten diskuteras inte heller i historieböckerna. Inte heller
muslimernas kulturella arv och historia i Europa. De svenska läroböckerna genomsyras av en
selektiv och eurocentrisk skildring som gör skillnad mellan det kristna majoritetssamhället och
”de andra”, det vill säga araber, muslimer och andra rasialiserade grupper (Sawyer & Kamali,
2006). Sådana typer av rasistiska föreställningar och fördomar om ”de andra” reproduceras
också av media, politiker och författare (Van Dijk, 2008, 1991).
Det symboliska våldet som utövas via negativa medierapporteringar står till grund för de
vedertagna uppfattningarna om ”de andra” och har legitimerat den växande anti-muslimismen
samt det ”globala kriget mot terrorismen” och behandling av personer med muslimsk bakgrund
som andra klassens medborgare. Således är det viktigt att poängtera att islamistiskt motiverade
terrorattacker har varit väldigt få till antalet och minskade mot slutet av 1990-talet men ökade
dramatiskt under det ”globala kriget mot terrorismen” och i samband med invasionerna av Irak
och Afghanistan (Gardell, 2010; Kamali, 2015).
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3. Teoretiskt perspektiv
3.1 Postkolonial teori
Postkolonial teori förklarar globala ojämlikheter och sociala problem i samtiden som en
konsekvens av det koloniala arvet och möjliggör förståelse för hur stereotypa föreställningar
om ”de andra” reproducerar rasism och diskriminering, som leder till exkludering och
marginalisering. Postkolonial teori kan också användas som en förklaringsmodell för
ojämlikhet mellan västerländska och icke-västerländska länder (Kamali, 2006a; 2008: 2012;
2015; de los Reyes & Kamali, 2005: 41; Treacher, 2005). Postkolonial teori används som
analysmetod och teoretiskt verktyg i föreliggande studie för att förstå uppkomsten av rasism,
anti-muslimism och marginalisering och dess betydelse för radikaliseringen och rekryteringen
av unga män till terroristgrupper. T.ex. kan rekryteringen av unga män till våldsbejakande
terroristgrupper ses som en reaktion på den ökande rasismen och marginaliseringen i samhället.
Genom den europeiska koloniala expansionen, imperialismen och framväxten av
nationalstater skapades en föreställd bild om ett vitt kristet Europa (Kamali, 2008; 2015). Denna
strategiska skapelse av en europeisk ”vit och kristen” identitet genom kolonial dominans
tillskrev ”vetenskapliggjorda” skillnader mellan ett ”överlägset vi” och ett ”underlägset dem”,
genom kategorisering av människor i olika ”raser” och hierarkier (Goldberg, 2006; Kamali,
2008; 2015). Kolonialismen har haft stor betydelse för skapandet av maktrelationer, stereotyper
och underordning av koloniserade folk världen över och har framställt dessa som mindervärdiga
och underlägsna ”raser” och ”kulturer”. Världen delades in i ”West and the rest of the world”,
där ”West” framställdes som en civilisation medan ”The rest” som barbarism och ”de andra”
(Pratt, 1992; Spurr, 1993). Europa har en lång tradition av andrafiering av grupper som avviker
från den ”europeiska normen” i syfte att exkludera från tillgång till maktmedel och inflytande
(Kamali, 2008; 2015). Skapandet av den ”europeiska identiteten” står till grund för exklusionen
av ”de andra”, vare sig dessa är ”invandrare”, ”utlänningar” eller ”svarta” (de los Reyes &
Kamali, 2005; Kamali 2015). Det koloniala arvet i form av föreställningar om ”de andra” som
mindervärdiga och ociviliserade varelser lever kvar trots att kolonialismens officiella tidsperiod
är

över.

Diskriminering

på

arbetsmarknaden,

bostadsmarknaden,

rättsväsendet,

utbildningssystemet och massmedias negativa skildringar av personer med invandrarbakgrund
är konsekvenser av postkoloniala strukturer som förstärker marginalisering och underordning
av personer med invandrarbakgrund i allmänhet och de med muslimsk bakgrund i synnerhet.
Periferin har däremot förflyttats från de gamla kolonierna till fattiga förorterna i de europeiska
storstädernas utkanter (Wallerstein & Balibar, 1992).
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Den koloniala rasismen lever kvar och utmynnar i strukturell och institutionell diskriminering
(Kamali, 2006a). Pred (2000) kallar marginaliserade förorter belägna i europeiska storstäder för
den spatiala rasialiseringens utrymmen och hävdar att intersektionen av etnicitet och fattigdom
har kommit att bli utmärkande för definitionen av dessa områden. Genom att marginaliseringen
koncentreras i ett geografiskt område, utefter etnicitet eller ”ras” och klasstillhörighet
omvandlas det till en plats för ”de andra” som befolkas av personer med invandrarbakgrund.
Den fysiska separationen och isoleringen av boenden i marginaliserade områden bör således
ses som en påverkan av den postkoloniala rasismen, som separerar ”de andra” från
majoritetssamhället och undanhåller tillgången till sociala, politiska och ekonomiska nätverk
(ibid). Detta kan jämföras med Wacquants (1996) beskrivning av den sociala och rumsliga
separationen av personer med invandrarbakgrund boende i marginaliserade områden. Där ”de
andra”, motsvarande socialt underprivilegierade och marginaliserade grupper separeras från
majoritetssamhället fysiskt och isoleras i fattiga förorter och undanhålls tillträde till
majoritetssamhällets privilegier (ibid).

3.2 Strukturell diskriminering
Den strukturella diskrimineringen kan utövas avsiktligt eller oavsiktligt genom samhällets
institutionaliserade maktstrukturer i form av lagar, normer och rutiner (Mills, 1997; 1998).
Genom att använda samma regler på grupper som saknar jämlika levnadsvillkor vidmakthålls
ojämlika maktrelationer mellan ”vi” och ”de andra” och skapar en etnifierad underordning som
kan illustreras i dagens marginaliserade områden. Teorier om strukturell diskriminering
används i föreliggande studie som analysmetod och teoretiskt redskap för att förstå hur faktorer
som t.ex. segregation, marginalisering och utarmning av fattiga förorter leder till missnöje och
frustration som kan driva vissa unga män till våldsbejakande grupper för att söka tillhörighet
och mening och för att kompensera känslan av maktlöshet.
Den strukturella diskrimineringen och marginaliseringen har skapat ett tomrum för många
ungdomar med invandrarbakgrund som ständigt betraktas som ”de andra”. Detta har
tillsammans med ”kriget mot terrorismen” förstärkt ”vi-och-dem” strukturerna i samhället och
har försämrat den sociala sammanhållningen och inkluderingen av personer med
invandrarbakgrund (Kamali, 2014, 2015).
Enligt Pease (2010) tilldelas privilegium och fördelar till makthavande grupper som förfogar
över resurser och institutionell makt. Att tillhöra de makthavande grupperna innebär tillträde
till makt, inflytande och privilegier, i kontrast till marginaliserade grupper som exkluderas från
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privilegier och fördelar. De makthavande gruppernas kontroll över makt och privilegier
fungerar genom ett politiskt, ekonomiskt och kulturellt system som ger vithet kontroll över
makt och resurser. Privilegiernas huvudsakliga syfte är att utforma omgivningen så att de
maktdimensioner som ger vissa grupper makt och privilegier osynliggörs genom att de
makthavande grupperna undviker att ifrågasätta sina rådande maktpositioner i samhället. De
makthavande grupperna förtrycker och exkluderar således marginaliserade grupper endast
genom att praktisera sina vardagliga liv, omedvetna om sina oförtjänade privilegier. Tillgång
till privilegier och makt är huvudsakligen kopplat till ett system av etnisk-, klass- och
könstillhörighet. Detta kan jämföras med marginaliserade grupper som ständigt påminns om
sina underordnade positioner och levnadsvillkor i samhället och som förstärker deras
tillhörande ”de andra” (ibid).
Utövning av makt är ett sätt att normalisera och rättfärdiga ojämlika maktrelationer mellan
”vi och dem” för att återigen reproducera en maktordning som missgynnar och marginaliserar
vissa grupper i samhället (Hall, 1997; Giddens, 1984). Majoritetssamhällets överordning och
dominans reproduceras således genom samhällets institutionaliserade maktstrukturer. Där de
använder sin kontroll över maktstrukturerna för att dominera över ”de andra”, vilket medför
ökad marginalisering för personer med invandrarbakgrund (de los Reyes & Kamali, 2005;
Kamali, 2006a; 2008; 2015). Tillgång till makt är baserade på uppfattningar om ”ras” vilket
privilegierar ”vita” människor i en överordnad position i förhållande till ”dem andra” i
samhället. Genom att den strukturella diskrimineringen skapar en etnifierad underordning
sprids föreställningar om en ”vit överhöghet” som bidrar till att förstärka ojämlika
maktrelationer mellan ”vi” och ”de andra” genom sociala praktiker (de los Reyes & Kamali,
2005). Det skapar därmed en process av underkastelse för grupper med annan etnisk och
religiös tillhörighet än majoritetssamhällets, genom att föreställningar om ”de andra” skapas
och upprätthålls, menar Mills (2003).
Utarmningar och nedmonteringar av offentliga verksamheter i marginaliserade områden är
också en del av den strukturella diskrimineringen mot personer med invandrarbakgrund boende
i dessa områden. Den ”mörka förorten” skildras i media som en farlig plats som bebos av ”de
andra”. Denna typ av avcivilisering påverkar allmänhetens och institutioners uppfattning om
dessa områden och om unga män med invandrarbakgrund (Wacquant, 1996).
När det gäller ungdomars skolgång är den strukturella diskrimineringen också avgörande.
Social klass och social bakgrund, genusaspekter, föräldrarnas utbildningsnivå, skolkvalitén,
bostadsområdets förhållanden och avsaknad av fritidsaktiviteter är orsakerna bakom sämre
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skolprestationer bland marginaliserade ungdomar med invandrarbakgrund (Kamali, 2008; de
los Reyes & Kamali, 2005).

3.3 Symboliskt våld
Teorier om symboliskt våld har används i denna studie som analys- och teoretiskt verktyg för
att analysera hur det symboliska våldet inom ramen för det ”globala kriget mot terrorismen”
har lett till rasism, diskriminering och cementering av marginalisering som har bidragit till
radikalisering och rekryteringen av unga män till terroristgrupper.
Det symboliska våldet utövas genom negativa mediala representationer, kommunikation och
i kunskap, och framställer ”de andra” som mindervärdiga (Bourdieu, 1977; Sawyer & Kamali,
2005). Den negativa mediala rapporteringen om ”kriget mot terrorismen” är ett symboliskt våld
mot personer med invandrarbakgrund i allmänhet och de med muslimsk bakgrund i synnerhet.
Genom att diskursiva representationer om ”de andra” skapas och upprätthålls försämras deras
livsvillkor i det svenska samhället (Kamali, 2015).
Medierapporteringen om ”den hotfulla ungdomen” i ”den farliga förorten” (Ohlsson, 1997)
eller diskurserna om ”de arga unga männen” (Sernhede, 2002) har tenderat att generalisera hela
grupper av ungdomar till ”samhällets fiender”. Detta har förstärkt den vilsenhet och social
utslagning som utgör orsakerna bakom ungdomars behov att utveckla egna tillhörigheter och
identiteter (Kamali, 2006a). Marginaliseringen och den sociala utslagningen förstärker känslan
av att tillhöra ”de andra” och vara andra klassens medborgare (Kamali, 2006; de los Reyes &
Kamali, 2006) och blir en huvudsaklig faktor som formar ungdomarnas relation till omvärlden
(Sernhede, 2002).
Majoritetssamhället som dominerar över makten i samhället använder monopol över de
materiella resurserna vilket leder till att bara de som delar samma ideologier och åsikter som de
själva får utnyttja resurserna och makten. Det innebär att ”de andra” som avviker från
majoritetssamhällets normer, åsikter och ideologier måste anpassa, acceptera och inte
ifrågasätta de rådande maktstrukturerna, för att inte exkluderas och marginaliseras (Bourdieu,
1993). Det symboliska våldet utövas av de dominerande grupperna i samhället som gynnas av
den etablerade ordningen i syfte att bevara sina maktpositioner och upprätthålla respektive
legitimera

sina

maktpositioner

och

överordning

i

relation

till

”de

andra”.

Utbildningsinstitutioner ger exempelvis lärare tillgång till legitim makt att genom undervisning
reproducera en symbolisk föreställning om ”verkligheten” som genomsyras av ett ”vi och
dem”-tänkande. Sådana diskriminerande strukturer blir således en integrerad del av
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skolsystemet och medför en exkluderande funktion genom dess ständiga återskapande av
maktrelationer (Bourdieu & Passeron, 1990). Symboliskt våld ger majoritetssamhället makt att
värdera vad som är ”accepterat” och legitimerar sin dominans genom att tvinga underordnade
grupper i samhället att erkänna de överordnade gruppernas positioner och praktiker (Kamali,
2005). Massmedia som har makt och kontroll över kunskapsproduktionen har med sina
diskursiva representationer

gjort

muslimer och islam

likgiltigt

med ”terrorism”,

”kvinnoförtryck” och ”våldsbenägenhet” vilket är ett symboliskt våld som framställer personer
med muslimsk bakgrund till ”de andra”. Denna typ av symboliskt våld tenderar att vidmakthålla
den existerande ojämlikheten och medföra exkluderande konsekvenser (Kamali, 2015).
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4. Metod
Föreliggande studie har en kvalitativ ansats som söker ingående kunskap om radikalisering och
rekrytering av ungdomar till militanta grupper. Uppsatsens vetenskapsteoretiska hemvist är
hermeneutiken och socialkonstruktivismen. Urvalet bestäms genom den målinriktade
urvalstekniken och snöbollstekniken och datainsamlingen består av 10 halvstrukturerade
intervjuer. Det empiriska materialet har analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys
som senare har kodats och kategoriserats utefter teman (Sohlberg & Sohlberg, 2009; Bryman,
2011; Kvale & Birkmann, 2009; Eneroth, 1984; Halvorsen, 1992; Denscombe, 1998; Patton,
2002).

4.1 Socialkonstruktivism
Socialkonstruktivismens vetenskapsteoretiska perspektiv möjliggör förståelse för hur
komplexa och problematiska levnadssituationer kan forma och bidra med skapande av
identiteter och tillhörigheter. Våldsbejakande extremism är ett fenomen som bör analyseras
utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som möjliggör förståelse kring hur det sociala
samspelet bidrar med skapande av tillhörigheter.
Konstruktivism som vetenskapsteoretiskt synsätt berör epistemologiska frågeställningar om
den sociala ordningen. Det innebär att människor skapar sin historia och verklighet i den
dominerande världen (Latour, 1993). Den sociala verkligheten, med sina inneboende normer
och strukturer kan ifrågasättas och utmanas, men det innebär inte att det sker utan konsekvenser,
menar Abbot (2004). Trots att den sociala verkligheten är socialt konstruerad har den stor
betydelse för individers liv och erhållande av privilegier och positioner i samhället (ibid).
Pieterse (2007) hävdar att genom användning av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan
”tillhörigheter” såsom etnicitet och kultur ”packas upp” och synliggöras i den allmänna
debatten och politiken som ett socialt konstruerat fenomen. Det skapar ett forum att ifrågasätta
befintliga strukturer och tillhörigheter (ibid).
Ofta råder en realistisk och reifierad uppfattning om den sociala verkligheten och
tillhörigheter som exempelvis etnicitet eller kultur utan att kritiskt granska deras historiska
ursprung. Identitetsskapande bör således förstås utifrån institutionella, strukturella och dagliga
rutiner för att ifrågasätta naturaliserade förklaringar bakom tillhörighet samt hitta alternativa
vägar till förståelse av den socialt konstruerade verkligheten. Genom att analysera dessa
konstruktioner inom politiska, sociala och kulturella sammanhang identifieras de mekanismer
som förstärker konstruktionernas verklighet och naturlighet (Nagel, 2003). Skapande av
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identiteter och tillhörigheter såsom ”dem andra”, ”invandrare” eller ”muslimer” sker således
inte ur ett politiskt vakuum, utan är konsekvenser av pågående diskursiva representationer
(Eliassi, 2010).

4.2 Hermeneutik
Hermeneutiken är det vetenskapsteoretiska perspektiv som förespråkar om tolkning av det
empiriska materialet. Tolkning handlar om att förstå innebörden av en text i förhållande till den
fråga som forskaren ställer (Sohlberg & Sohlberg, 2009; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson,
Wängnerud, 2012; Bryman, 2011).
Hermeneutiken syftar till förståelse av fenomen, snarare än förklaring. Här söker inte
forskarna efter någon absolut sanning eftersom enligt det hermetiska perspektivet inte finns en
sådan sanning (Thomassen, 2008). Förförståelse om forskningsområdet är betydelsefullt för
studiens utfall eftersom tidigare kunskaper betraktas som värdefulla för förståelsen och
tolkningar av informanternas utsagor (Sohlberg& Sohlberg, 2009).
Tolkningen skapas genom den hermeneutiska spiralen som kan beskrivas vara en cirkulär
rörelse mellan forskarens förförståelse och mötet med informanten som skapar nya erfarenheter
och förståelse om det studerade fenomenen. Detta leder till ny förståelse som i sin tur blir
förförståelse i kommande tolkningsförsök. Det hermeneutiska perspektivet skapar således
utrymme för ett helhetsperspektiv. Tolkningen av en mening är beroende av den helhetsbild
eller större mening som framgår i informantens utsaga, för att förstå textens eller meningens
innebörd (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012; Bryman, 2011).
I kontrast till det hermeneutiska perspektivet fokuserar positivismen på naturvetenskapliga
metoder vid studier av den sociala verkligheten. Positivisterna har länge kritiserat den
kvalitativa forskningen genom att framhålla betydelsen av kvantitativa och experimentella
metoder vid analyser av empirisk data. Positivisterna ville skapa en allmän forskningsmetod
som skulle vara oberoende av studiens innehåll och meningssammanhang för att reducera
forskarens inflytande. Det finns däremot en hel del kritik mot den naturvetenskapliga modellen
avseende användbarheten för forskning om den sociala verkligheten. Huruvida människors
upplevelser och känslor skapar meningsfulla handlingar är omöjligt att studera genom
kvantitativa metoder. Det krävs tillgång till individers tankar, känslor och upplevelser inom
samhällsvetenskaplig forskning i syfte att tolka informantens handlingar och sociala
upplevelsevärld utifrån den enskildes perspektiv. Hermeneutikens tolkningslära kompletterar
det positivistiska vetenskapsteoretiska synsättet eftersom det behövs en metod som beaktar
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individers upplevelser och känslor i förhållande till handlingar som den enskilde utför (Bryman,
2011). Hermeneutiken bedöms således vara ett relevant och lämpligt synsätt i föreliggande
studie eftersom det ger utrymme att genom tolkningar förstå förekomsten av våldsbejakande
extremism vid kvalitativa intervjuer med informanter som har kommit i kontakt med
ungdomarna.

4.2 Kvalitativ intervjuform
Den kvalitativa forskningsintervjun beskrivs av Kvale (1997) som ett professionellt samtal i
vardagen som; ”söker förstå världen ur de intervjuades synvinkel, utveckla innebörden av
människors erfarenheter och frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna”
(ibid.s.9). Den semistrukturerade intervjumetoden ger möjlighet för informanterna att öppet
reflektera över sina erfarenheter och upplevelser eftersom intervjun består av öppna frågor i
kombination med en intervjuguide (ibid). Eftersom denna studie avser att undersöka
våldsbejakande extremism bland marginaliserade ungdomar argumenteras således för
användningen av en semistrukturerad intervjuform som möjliggör för forskaren att ställa
följdfrågor utan att låsas fast i stängda frågor. Användning av en intervjuguide gav goda
förutsättningar att inhämta kunskap om de enskildas upplevelser och förståelse för orsakerna
bakom våldsfrämjande extremism. Eftersom grundfrågorna avseende intervjuguiden bearbetats
och formulerats noggrant i förväg har det minimerat risken för att styra intervjupersonerna i
endera riktningen. Ledande frågor har likaså undvikits under intervjuerna för att stärka
validiteten och reliabiliteten avseende insamlingen av data.
För att förberedas inför intervjuerna granskades kunskapsöversikter och relevant litteratur i
syfte att blir bekant med kunskapssituationen kring det aktuella ämnet. Detta gav förutsättning
för en mer detaljerad och utförlig intervju som genererade innehållsrika meningsbeskrivningar
och får således anses stärka tillförlitligheten och kvalitén i intervjuerna.
Intervjuerna spelades in med hjälp av en bandspelare och har därefter transkriberats. Dels för
att deras utsagor ska bli korrekt återgivna och dels för att göra analys arbetet lättare.
Transkribering av intervjupersonernas utsagor har skapat förutsättningar att kunna gå tillbaka
till önskat avsnitt på ett snabbt och smidigt sätt för att verifiera eller göra nya tolkningar. I
analysarbetet har jag läst igenom transkriberingarna och markerat de delar som jag funnit som
särskilt intressanta samt läst utvalda avsnitt under arbetets gång. Det har genererat ingående
kunskap om forskningsområdet och gett upphov till nya tankegångar, perspektiv och tolkningar
av det empiriska materialet. Användning av ljudinspelare gav även förutsättning att koncentrera
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sig på ämnet och dynamiken i intervjuerna såsom ordval, tonfall, pauser och dylikt. Intervjun
med en förälder vars barn radikaliserats och anslutit sig till terroristgrupper antecknades
skriftligt eftersom informanten inte accepterade inspelning av intervjuerna. Därmed
dokumenterades det huvudsakliga innehållet i informantens utsaga i ett anteckningsblock.
Intervjuernas geografiska placering arrangerades i samråd med informanterna och
genomfördes antingen i deras arbetskontor eller i grupprum. Intervjuerna med ungdomarna som
sympatiserade med våldsbejakande ideologier utfördes i en fritidsgård i Göteborg. Denscombe
(1998) menar att det är avgörande för studiens tillförlitlighet att möjliggöra en bekväm
interaktion mellan forskare och informant (ibid). Med hänsyn till detta gjordes intervjuerna på
platser som var avskilda från omgivningen för att möjliggöra en ostörd dialog i enrum. Detta
skapade en tryggare samtalsstämning mellan parterna och förhindrade uppkomsten av
distraktioner.

4.3 Målinriktat urvalsteknik
Urvalet av respondenter har bestämts genom den målinriktade urvalstekniken i kombination
med snöbollsurval. Den målinriktade urvalstekniken syftar till att på ett strategiskt vis inkludera
intervjupersoner vars kunskaper är centrala för studiens syfte och frågeställningar (Esaiasson,
Gulljam, Oscarsson, Wängnerud, 2012). Det målinriktade urvalet eftersträvar huvudsakligen
att studera fåtal respondenter som är intressanta för studien och som ger kvalitativt innehåll
(Eneroth, 1984; Halvorsen, 1992). Urvalet av respondenterna gjordes också med hjälp av
snöbollseffekten. Snöbollsurvalet är en urvalsteknik som genom mötet med informanter
möjliggör ytterligare tillträde till andra informationskällor (Esaiasson, Gulljam, Oscarsson,
Wängnerud, 2012; Bryman, 2015; Halvorsen, 1992). Eftersom det målinriktade urvalet är ett
icke-sannolikhetsurval innebär det således att resultatet av det insamlade datamaterialet inte
kan vara representativt för hela populationen (Bryman, 2011, 2015; Eneroth, 1984; Halvorsen,
1992).

Det primära urvalet valdes utifrån nedanstående inkluderingskriterier:
1. Ungdomar som sympatiserar med IS eller andra liknande våldsbejakande ideologier
2. Ungdomar som har anslutit sig till IS eller andra liknande terroristgrupper
3. Ungdomar som har bekanta, släktingar eller syskon som har anslutit sig till IS eller andra
liknande terroristgrupper.
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Det sekundära urvalet valdes utifrån nedanstående inkluderingskriterier:
1. Personer som arbetar mot radikaliseringen och rekryteringen av ungdomar till
terroristgrupper
2. Personer som har regelbunden relation med ungdomar som har anslutit sig till
terroristgrupper eller deras föräldrar
3. Föräldrar till ungdomar som har anslutit sig till terroristgrupper

Kartläggning av det sekundära urvalet påbörjades genom noggranna granskningar av svenska
tidningsartiklar som publicerats av Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Expressen och Dagens
Nyheter avseende våldsbejakande extremism. I tidningarna visades flertalet personer som
arbetar mot radikaliseringen och rekryteringen av ungdomar till terroristgrupper. Dessa
personer bedömdes ha kunskap om forskningsområdet och uppfyllde inkluderingskriterierna.
Efter att ha kartlagt informanterna i sociala medier och i svenska tidningsartiklar söktes deras
kontaktuppgifter via Eniro. Därefter kontaktades de via telefon eller e- post. I telefonsamtal
med informanterna inleddes en muntlig informationsdelgivning där studiens syfte och
frågeställningar presenterades. Senare uppmanades de att medverka i studien. Efter att de
accepterat deltagande i studien skickades ett e-postmeddelande med en skriftlig
informationsdelgivning för att återigen presentera en utförlig beskrivning av uppsatsen. I
informationsbrevet betonades studiens relevans för samhällsvetenskapen i allmänhet och för
professionen socialt arbete i synnerhet. En del intervjupersoner hänvisade mig till andra
informationskällor och på så sätt underlättades insamlingen av data, med hjälp av ett
snöbollsurval.
Genom en av intervjupersonerna fick jag kontaktuppgifter till två föräldrar vars barn hade
rekryterats

till

terroristgrupper

i

Syrien.

Dessa

intervjupersoner

uppfyllde

inkluderingskriterierna för det sekundära urvalet. Båda föräldrarna accepterade deltagande i
studien efter en muntlig informationsdelgivning i telefonsamtal. Endast en intervju gjordes. Den
andra föräldern valde senare att avstå från att delta i studien, trots att han tidigare accepterat
deltagande i intervjun och bestämt tid och plats för intervjutillfället. Under intervjutillfället
informerades föräldern att intervjun kommer att spelas in för att underlätta analysen av det
empiriska materialet och för att öka trovärdigheten i studien. Informanten accepterade inte att
intervjun skulle spelas in. Forskaren dokumenterade därför intervjun skriftligt i ett
anteckningsblock.
Studien har genomförts i två stora städer, dels i Göteborg och dels i Stockholm och i en mindre
stad, Örebro. Det primära urvalet ska enligt bestämmelse rikta sig mot ungdomar som själva
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har radikaliserats och rekryterats till terroristgrupper i Irak och Syrien. Genom noggranna
granskningar av sociala medier såsom Facebook och Twitter lokaliserades ett tiotal ungdomar
boende i Örebrotrakten som ska ha rekryterats till militanta grupper. Det framgick utifrån
ungdomarnas inlägg i sociala medier uppmaningar att ansluta sig till terroristgrupper. En del av
ungdomarna kontaktades via Facebook, men ingen av de accepterade deltagande i studien.
Däremot fick forskaren via en annan informationskälla kontakt med två ungdomar boende i en
förort i Göteborg. I möte med ungdomarna hölls en muntlig informationsdelgivning.
Ungdomarna accepterade deltagande i studien under förutsättning att intervjuerna endast skulle
vara avsedda för forskningsändamål och inte annat. Alla intervjupersoner som inkluderades i
studien har antingen uppfyllt inkluderingskriterierna för det primära eller sekundära urvalet.

4.3.1 Presentation av intervjupersoner
Majoriteten av intervjupersonerna som har ingår i denna studie är medlemmar i muslimska
organisationer som arbetar mot våldsbejakande extremism. En av intervjupersonerna har en son
som anslutit sig till terroristgrupper. I urvalet ingår även två ungdomar som sympatiserar med
våldsbejakande ideologier, varav en av dem har varit i Syrien och Irak. Intervjupersonernas
kunskap om forskningsområdet bedöms således vara av intresse för besvarandet av
frågeställningar. De har tilldelats fiktiva namn eftersom deras deltagande i studien kan utgöra
en säkerhetsrisk för dem.

Respondent 1
”Ibrahim” är imam och arbetar med att förhindra våldsbejakande extremism bland
marginaliserade ungdomar genom rådgivning. Han har regelbunden kontakt med ungdomar och
deras föräldrar.

Respondent 2
”Mohammed” är medlem i en frivillig organisation som bedriver socialt arbete ideellt mot
våldsbejakande extremism. Han känner tiotals ungdomar som anslutit sig till terroristgrupper i
Syrien och Irak och har regelbundna samtal med deras föräldrar.

Respondent 3
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”Abbas” arbetar som gruppchef på Socialförvaltningen och är deltidspolitiker. Han driver
frågor kring preventiva åtgärder mot våldsbejakande extremism och känner en del ungdomar
som har anslutit sig till militanta grupper i Syrien och deras föräldrar.

Respondent 4
”Adnan” är ordförande i en frivillig organisation och har kommit i kontakt med föräldrar vars
barn anslutit sig till militanta grupper. Han erbjuder hjälp till föräldrar i form av rådgivning.

Respondent 5
”Afram” är talesperson för en organisation som motverkar brott mot mänskliga rättigheter
begångna mot muslimer i samband med ”kriget mot terrorismen” och anti-muslimismen i det
svenska samhället. Han ger rådgivning till föräldrar vars barn har anslutit sig till kriget i Syrien
och Irak.

Respondent 6
”Nimra” är också medlem i en frivillig organisation som arbetarmot rekryteringen och
radikaliseringen av marginaliserade ungdomar. Hon har kommit i kontakt med ungdomar och
deras föräldrar.

Respondent 7
”Abdalla” är medlem i en frivillig organisation och är aktiv i frågor som berör ”kriget mot
terrorismen” och anti-muslimism. Han har kommit i kontakt med en del ungdomar som har
anslutit sig till terroristgrupper i Syrien och har god kännedom om orsakerna bakom
våldsbejakande extremism.

Respondent 8
”Karim” är gift och har tre barn. Hans äldsta son var 25 år när han anslöt sig till IS, Islamistiska
Staten i Syrien. Han återvände till Sverige efter kriget, men valde att åka tillbaka. Sonen tros
ha dödats av amerikanska drönarattacker i Syrien.

Respondent 9
”Allawi” är 25 år och bor i ett marginaliserat område i Göteborg. Han känner många ungdomar
som har anslutit sig till Islamistiska Staten i Syrien och Irak. Hans bror har stridit med IS och
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tros ha dödats av amerikanska drönarattacker i Mosul. ”Allawi” har själv varit hos IS i Irak och
Syrien. Han sympatiserar med IS och har ambition att återvända för att strida med dem.

Respondent 10
”Hussein” är 21 år gammal och bor i ett marginaliserat område i Göteborg. Han känner också
många ungdomar som har anslutit sig till terroristgrupper. Han sympatiserar öppet med IS och
dess våldsbejakande ideologi.

4.4 Kvalitativ innehållsanalys
Den kvalitativa innehållsanalysen som har fått ett stort genombrott inom samhällsvetenskaplig
forskning bygger på utförliga skildringar kring de teman som är centrala för det studerade
fenomenet. Främst består detta av tolkning av texter eller informanters utsagor (Denscombe,
1998; Patton, 2002; Bryman, 2011). Patton (2002) beskriver kvalitativ innehållsanalysen som
en process att identifiera, koda och kategorisera teman i det insamlade datamaterialet (ibid).
Det är också viktigt att poängtera att empirin inte bör uppfattas som kunskap i sig utan snarare
som kunskap om något, eftersom det alltid finns många möjliga förklaringar till vissa fenomen
(Dannefjord, 2005).
Funderingar som forskaren ställs inför under tolkningsarbetet i den kvalitativa
innehållsanalysen är huruvida analysen av det empiriska materialet ska fokusera på förståelse
av det manifesta eller det latenta budskapet. Det manifesta innehållet framgår direkt i
informanternas utsagor och avser det synliga och uppenbara innehållet medan det latenta
innehållet består av de underliggande meningarna i informanternas utsagor som inte alltid är
möjliga att utläsa omedelbart (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012).
De citat i informanternas utsagor som bedömdes vara relevanta för frågeställningarna
sammanfattades till en början utefter dess huvudsakliga innebörd och utgjorde det manifesta
innehållet. Därefter analyserades intervjumaterialets latenta innehåll genom observationer av
de underliggande meningarna i informanternas utsagor. Indikatorer på de underliggande
meningarna analyserades genom iakttagelser av (1) informanternas kroppsspråk, (2) ordval, (3)
tonfall, (4) ansiktsuttryck och (5), huruvida informanterna använder sig utav positiva eller
negativa undertoner i sina meningsberättelser.
Innehållsanalysen i föreliggande studie har gjorts i enlighet med Graneheim & Lundmans
(2004) riktlinjer och består av ett antal steg som visas här nedan:
1. Transkribering
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2. Kondensering
3. Kodning
4. Kategorisering
5. Tematisering
Intervjuerna har spelats in med hjälp av en bandspelare och har därefter transkriberats. Det
transkriberade intervjumaterialet har vidare lästs igenom vid olika tillfällen för att möjliggöra
ökad förståelse om informanternas meningsbeskrivningar och för att plocka ut de meningar som
innehåller väsentlig information för frågeställningarna. Dessa meningar benämns av Graneheim
& Lundman (2004) som meningsbärande enheter. När de meningsbärande enheterna valdes ut
togs den omgivande texten med för att sammanhanget i informanternas utsagor skulle kvarstå.
Därefter har de meningsbärande enheterna kondenserats utefter utsagornas huvudsakliga
innehåll, dels för att minska textens omfattning, och dels för att ringa in det centrala innehållet
som är betydelsefullt för frågeställningarna. Med hjälp av ett kodningsschema har de
meningsbärande enheterna senare kodats och grupperats i kategorier utefter olika teman.
Koderna sammanfattar de meningsbärande enheternas huvudsakliga innehåll och har markerats
med en kort beteckning för att kortfattat beskriva deras innebörd. Kategorierna består av flera
koder som beskriver kodernas gemensamma innehåll. Kategorierna rubricerades efter begrepp
som beskrev den centrala innebörden i de meningsbärande enheterna som t.ex. globala
orättvisor, eurocentriska interventioner, militära interventioner och krig mot islam.
Intervjupersoner som i sina meningsberättelser t.ex. har uttryckt frustration mot de
västerländska ländernas stöd till diktaturregimer kategoriserades under eurocentriska
interventioner. Kategorierna innehåller generellt flera meningsbärande enheter. De
meningsbärande enheterna, koderna och kategorierna hamnar under teman som beskriver den
underliggande meningen och utgör den ”röda tråden” i resultat/ analysdelen. I exemplet nedan
rubricerades temat till: Marginaliserade ungdomars ställningstaganden till krig i världen.
Tabell 1 nedan exemplifierar meningsbärande enheter som kondenserats och kodats utefter
deras huvudsakliga innehåll. Tabell 2 visar koder som har grupperats i kategorier som
sammanfattar kodernas huvudsakliga innehåll och teman som består av den underliggande
meningen.
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Tabell 1
Meningsbärande enhet

Kondenserad meningsenhet

Kod

De [ungdomarna] ser att folk lider där, ingen
hjälper dem. Det är ett hjälplöst folk och de har
slaktats ganska länge, det här folket… och de som
åker dit och supportrar ISIS gör det för att stödja
sunnimuslimer som är utsatta.
Maktintressen som finns i Mellanöstern är lätt för
ungdomar att se som ett krig mot islam. Och det
är lätt för ungdomarna att vilja ta till våld och bli
radikala.
Mellanöstern har aldrig varit fredligt. Det har
alltid varit krig. Det beror på politiker, de är
diktaturer. Då har dem egna regler, som passar de,
som alla ska följa. Det är därför jag tror, att det
där med Daesh, det är bra att de kommer in. De är
där för mänskligheten och inte för sig själva. De
kriga för rättvisa.

Ungdomarna ser att människor lider och att
ingen hjälper dem. Det är ett hjälplöst folk
som har blivit massmördande länge.
Individer som ansluter sig till IS gör det för
att stödja sunnimuslimerna som är utsatta.
Maktintressen som finns i muslimska länder
betraktas av en del ungdomar som ett krig
mot islam. Det har lett till att vissa
ungdomar radikaliseras och använder våld.
Mellanöstern har aldrig varit fredligt. Det
har alltid varit krig på grund av politiker som
är diktaturer. De har egna regler som alla
måste följa. Därför tror jag att det är bra att
IS kommer. De är där för mänskligheten och
inte för sig själva. De kriga för rättvisa.

Förtryck

Krig mot
islam

Rättvisa

Tabell 2
Tema

Marginaliserade unga mäns ställningstaganden till krig i världen

Kategori

Globala orättvisor

Kod

Utsatthet
Förtryck
Rättvisa
Massmord
Underordning

Eurocentriska
interventioner
EU:s fiskeavtal
Fattigdom
Intressen i Mali
Stöd till diktatur
Förtrycka ”dem”

Militära interventioner

Krig mot islam

Irak
Afghanistan
Illegala fängelser,
flygattacker,
drönarattacker

”Vi” mot ”dem”
Väst mot öst
Kriget mot terrorn
Förtryck mot islam
och muslimer

4.5 Validitet och tillförlitlighet
Inom kvalitativ forskning innebär validitet i allmänhet att forskaren mäter det som avser att
mätas (Bryman, 2011; Denscombe, 1998) och berör tillförlitligheten i studien och dess
slutsatser (Kvale & Brinkmann, 2009). Med hänsyn till att föreliggande studie har besvarat
samtliga frågeställningar och studiens resultat har verifierats av tidigare forskning och
teoretiska perspektiv bör uppsatsen således bedömas som välgrundad, trovärdig och med en
relativ stark validitet. Silverman (2000; 2006) framhåller att verifiering av forskningsresultatet
ger förutsättning för att studien ska bedömas som trovärdig. Oavsett om studien utgår ifrån
kvalitativ eller kvantitativ ansats bedöms trovärdigheten vara avgörande (ibid). Dessutom har
metodvalet i denna studie bestämts i samråd med handledare och är anpassad utefter
forskningsområdet och frågeställningarna.
Vid en bedömning om studiers validitet ska inte teoretisk inriktning påverka slutsatserna i
resultatet, menar Bryman (2011). Med hänsyn till detta har tolkningen av informanternas
utsagor kritiskt granskats, dels av handledaren, och dels av några socionomstudenter för att
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åstadkomma en exakt tolkning och undvika att snedvrida det insamlade datamaterialet. Urvalet
som forskningen bygger på bedöms likaså vara lämpligt för uppsatsen och för besvarande av
frågeställningarna. Eftersom urvalet till viss del består av ungdomar som sympatiserar med
våldsbejakande extremism och personer som arbetar mot rekryteringen och radikaliseringen av
unga till terroristgrupper. Det insamlade empiriska materialet har således varit avgörande för
bedömning av studiens tillförlitlighet och validitet.
Huruvida förförståelsen kring forskningsområdet påverkar forskarens sätt att förstå och tolka
det empiriska materialet är något som reflekterades över under tolkningsarbetet. Eftersom
forskaren tidigare har skrivit en magisteruppsats om marginalisering och ungas levnadsvillkor,
är forskningsområdet relativt bekant. Naturligtvis påverkar förförståelsen kring marginaliserade
ungas levnadsvillkor förståelsen av kunskap om våldbejakande extremism och förståelsen kring
orsaksfaktorerna bakom fenomenet. I detta sammanhang bedöms förförståelsen ha lett till
fördjupad kunskap om våldbejakande extremism genom att det även har underlättat
utformningen av intervjumallen och frågorna som ställts till informanterna. Däremot kan
förförståelsen medföra en risk att vinkla studien och inte förhålla sig tillräckligt objektiv genom
att exempelvis lägga sina egna värderingar som förvränger informanternas utsagor. Med hänsyn
till detta har forskaren i förväg varit uppmärksam på sin förförståelse för att under intervjuerna
undvika att ställa stängda eller ledande frågor till informanterna som kan vara missvisande och
bidra med otrovärdiga utsagor.
För att inte äventyra meningen i informanternas utsagor har tolkningen av det empiriska
materialet i resultat- och analysdelen inte gjorts alltför djupgående, vilket får stöd av Kvale &
Brinkmann (2009). Därför transkriberades alla intervjuer för att säkerhetsställa en stark validitet
genom att ha möjlighet att gå tillbaka till intervjumaterialet och verifiera tolkningarna.
Eftersom våldsbejakande extremism bland ungdomar boende i marginaliserade områden är
ett relativt brett och komplext forskningsområde, med flertalet orsaksfaktorer krävs förklaringar
utifrån olika dimensioner. Det förklarar således det mångsidiga utbudet av teorier och tidigare
forskning i föreliggande studie.

4.6 Etiska överväganden
Studiens etiska överväganden utgår i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska
riktlinjer och huvudsakliga principer kring (1) informationskravet (2) samtyckeskravet (3)
konfidentialitetskravet (4) nyttjandekravet samt rådets övriga rekommendationer (ibid).
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Intervjupersonerna har genom en informationsdelgivning informerats om studiens syfte och
forskningsområde respektive betydelsen för deras deltagande i forskningen. De har underrättats
om sina rättigheter som informanter, att deltagandet är frivilligt och att de när som helst har
möjlighet att avsluta sitt deltagande. Denna informationsdelgivning upprättades innan varje
intervjutillfälle i syfte att uppfylla de huvudsakliga forskningsetiska kraven och understryka
informations- och samtyckeskravet. Alla informanter fick senare ta del av en skriftlig
informationsdelgivning genom antigen e- postmeddelande eller telefonsamtal. Det sekundära
urvalet, d.v.s. personer som arbetar mot radikaliseringen och rekryteringen av unga till
terroristgrupper önskade att deras reella identitet presenteras i uppsatsen, med hänsyn till att de
är företrädare för institutioner. Men i samråd med handledare beslutades att anonymisera
intervjupersonerna genom att tilldela fiktiva namn. Det beror på att deras deltagande i studien
kan vara skadligt och utgöra en säkerhetsrisk för dem. Det ansågs även vara en förutsättning
för att uppfylla konfidentialitetskravet. De unga männen som deltog i studien anonymiserades
för sin egen säkerhet.
Informanterna har även under informationsdelgivningen underrättats om att det insamlade
intervjumaterialet endast avser att användas i föreliggande forskningsändamål och inte i andra
avseenden. Det ansågs vara viktigt i syfte att uppfylla nyttjandekravet (ibid).
Ytterligare etiska överväganden som togs i beaktning under genomförandet av intervjuerna
var att vissa informanter hade haft en relation till de unga männen, innan de blev radikala och
anslöt sig till terroristgrupper i Irak och Syrien. En del blev därför väldigt känslomässigt berörda
när de berättade om dessa ungdomar som de kände som hade anslutit sig till terroristgrupper
och som hade dödats i kriget. Det ansågs således av betydelse att under intervjuerna med
informanterna tala hänsynsfullt om ungdomarna med respekt för deras integritet och undvika
förenklade och fördomsfulla uppfattningar. I detta sammanhang anses det vara avgörande för
intervjuaren att ta hänsyn till etiska överväganden och undvika att ställa följdfrågor om det
framgår att informanten känner sig illa berörd av den fråga som ställs.
Ett annat etiskt dilemma som beaktades under intervjuerna var funderingar över min egen
förförståelse och känslor kring det aktuella forskningsområdet. I synnerhet är förförståelsen
viktig att reflektera över under tolkningsarbetet då det kan komma att påverka tolkningen av
det insamlade datamaterialet. Medvetenhet om sin egen förförståelse är avgörande för studiens
tillförlitlighet, menar Alvesson (2011). Forskaren har tidigare skrivit en magisteruppsats om
marginalisering och ungas levnadsvillkor och har som verksam socialarbetare kommit i kontakt
med radikala ungdomar som sympatiserar med våldsbejakande ideologier. Detta har lett till
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förförståelse kring forskningsområdet och har således underlättat analysen och förståelsen av
respondenternas utsagor.
Det var även betydelsefullt under intervjuerna att vara uppmärksam på att informanterna inte
alltid kan uttrycka sig tydligt. Det är inte heller självklart att de alltid har en genomtänkt
uppfattning kring det aktuella ämnet eller kan svara på frågan som ställs. Att reflektera över
sådana etiska aspekter har skapat förutsättningar för ökad tillförlitlighet i föreliggande studie,
vilket också bekräftas av Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2012).
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5. Resultatredovisning och analys
I detta avsnitt presenteras resultatet av föreliggande studie och frågeställningarna besvaras. Det
empiriska materialet har bearbetats och analyserats med hjälp av studiens teoretiska perspektiv
och tidigare forskning.

5.1 Marginaliserade unga mäns ställningstaganden till krig i världen
Resultatet av det empiriska materialet visar att etniska och religiösa konflikter i världen
påverkar marginaliserade unga mäns politiska och religiösa orienteringar. De unga männen
uppger att de ansluter sig till terrorgrupper som Islamistiska Staten för att bekämpa de orättvisor
som de anser drabbar den sunnitiska befolkningen i Irak och Syrien. Således är det inte den
våldsbejakande ideologin i sig som är drivkraften bakom rekryteringen till IS, utan snarare
upplevda orättvisor som motiverar vissa unga män att rekryteras till kriget. ”Husseins” utsaga
är en illustration av detta:

De [ungdomarna] ser att folk lider där, ingen hjälper dem. Det är ett hjälplöst folk
och de har slaktats ganska länge, det här folket… och de som åker dit och supportrar
ISIS gör det för att stödja sunnimuslimer som är utsatta.

Rekryteringen av unga män till militanta grupper i Syrien och Irak kan jämföras med
rekryteringen av ”mujahedin” till Afghanistan under Sovjetunionens invasion under 1980- talet
(Roy, 2004). Dessa grupper betraktades inte som terrorister av västländer utan snarare som
frihetskämpar som skulle bidra till Sovjetunionens fall (Gardell, 2010). De unga männen som
får insyn i inbördeskrigen och de mångdimensionella utsattheterna motiverar de att lämna
Sverige och ansluta sig till militanta grupper för att bekämpa diktaturregimernas förtryck.
Dessa ungdomars berättelser visar också att de har väldigt negativa attityder gentemot den
shiitiska populationen och de shiitiska miliserna som bekämpar IS illegitima krigsföring i Irak
och Syrien. Ungdomarna legitimerar således IS expansion och krigsföring mot de shiitiska
miliserna då dem anser att Islamistiska Staten ”håller shiiterna i schack” och tillförsäkrar den
sunnitiska befolkningen trygghet. ”Hussein” illustrerar detta i sin utsaga:

Shia springer som råttor! Det är bara genom flyganfall som de kan kriga. Ingen kan
kriga mot ISIS, inte ens Peshmerga [kurdiska styrkor]… Det är nu som shia
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miliserna växer. Vad gör till exempel Hezbollah i Syrien? Dem är ju från Libanon…
ISIS stabiliserar och de har shia under kontroll.
Den sociopolitiska kontexten har således påverkat de unga männens politiska orienteringar och
skapat förakt mot shiiter som demoniseras och betraktas som ”fienden till Kalifatet”. De unga
männen uppfattar den sociopolitiska kontexten i Syrien och Irak där shiiterna dominerar den
politiska makten som ett strukturellt hinder mot sunniternas maktövertagande genom
etableringen av ”Kalifatet”.
De unga männen stigmatiserar även de shiitiska grupperna som ´kuffar´ [otrogna] och har en
väldigt kritisk inställning till den shiitiska trosuppfattningen som de anser inte är förenlig med
islam. ”Allawis” utsaga är en illustration av detta:

´Kuffar´ är de som är icke-troende inom sin religion. Shia, är sådana som dyrkar en
annan en gud. Shia dyrkar på annat sätt. I shia religionen står det att de ska slå sig
själva. Det är religionen det är fel på. Just nu strider de [IS] mot shia. Det är ju ändå
de [shiiterna] som styr i våra länder.

Det kan förstås utifrån att globaliseringen som har lett till ökade kommunikationsmöjligheter
har krympt världen att bli en global by som möjliggör för dessa unga män att följa de krig som
utspelar sig i muslimska länder via media. Orättvisorna som ungdomarna ser i media kan
uppfattas som ”moraliska brott” mot ”ens folk” och kan motivera radikalisering. Detta är vad
Sageman (2008) menar med ”situationsbundna faktorer” bakom rekryteringen av ungdomar till
våldsbejakande grupper. Det har för professionen socialt arbete inneburit att sociala problem
inte längre stannar inom nationsgränserna i samband med utvecklingen mot en alltmer
globaliserad värld (Dominelli, 2010; Jönsson & Kamali, 2012).
Islamistiska Staten beskrivs av dessa unga män som en organisation som har en progressiv
inverkan på områden som ockuperas av dem och ett alternativ som ersätter de gamla sekulära
arabiska nationalstaterna som länge har dominerat i muslimska länder. De unga männen som
sympatiserar med IS våldsbejakande ideologi gör det med uppsåt att åstadkomma, det dem
betraktar är ett rättfärdigt krig för rättvisa. ”Allawi” illustrerar sina sympatier till IS:

Mellanöstern har aldrig varit fredligt. Det har alltid varit krig. Det beror på politiker,
de är diktaturer. Då har dem egna regler, som passar de, som alla ska följa. Det är

37

därför jag tror, det där med Daesh [ISIS], det är bra att de kommer in. De är där för
mänskligheten och inte för sig själva. De krigar för rättvisa.

Ungdomarnas sympatier med våldsbejakande ideologier kan jämföras med sionister, som
genom religiösa övertygelser har legitimerat mord och terroristiska aktioner mot palestinier
(Rotberg, 2006). Densamma gäller det kristna extremismens roll i Sydafrika som under en
längre tid rättfärdigade apartheidsystemet och förtryck av icke-vita folkgrupper (Attridge &
Jolly, 1998). Således förekommer extremism i olika ideologiska, politiska och religiösa
sammanhang (The Expert Group on Violent Radicalisation, 2008).
Majoriteten av företrädarna för de muslimska institutionerna anser att de västerländska
ländernas militära och politiska interventioner i muslimska länder är huvudsakliga faktorer
bakom radikaliseringen och rekryteringen av marginaliserade unga män till terrorgrupper. De
politiska intressen i muslimska länder som rättfärdigar det ”globala kriget mot terrorismen”
inklusive invasionen av Irak och Afghanistan har skapat förutsättningar för terrorgrupper med
våldsbejakande ideologier att utbreda sig, vilket också diskuteras av Kamali (2015).
Informanterna nämner också illegala fängelser med tortyr, bruk av illegala vapen och illegitima
krig är orsaker bakom frustrationen mot västerländska länders utrikespolitik. Detta står till
grund för ökad instabilitet i muslimska länder som har rättfärdigat framväxten av militanta
grupper.”Nimra” illustrerar detta i sin utsago:

Så länge de här politiska intressena finns i den muslimska världen, så länge det finns
illegala fängelser med tortyr och biologiska vapen som används kommer människor
åka ner. I Falluja föder kvinnor barn med organ utanför kropparna på grund av de
biologiska vapnen som amerikanerna använde sig utav. Det är klart att människor
blir upprörda.

Västländers militära interventioner i muslimska länder kan ur ett postkolonialt synsätt betraktas
som en kolonial dominans som vidmakthåller ojämlika maktrelationer för att säkerhetsställa de
västerländska ländernas intressen på bekostnad av ”de andra”. Det kan förstås utifrån att
orättvisorna som drabbar ”de andra” har sina rötter i ett kolonialt särartstänkande som
domineras av föreställningen och tudelningen av ”West and the rest of the world” (Jmf. Pratt,
1992; Spurr, 1993). Bilagor 3 och 4 illustrerar ökningen av antal terrorattacker i Irak och
Afghanistan. Mer än hälften av antalet dödade människor i terrorattacker i världen utgjordes av
irakier och afghaner, enligt bilaga 6. Den sociopolitiska kontexten påverkar de unga männens
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politiska och religiösa orientering och således deras inställning till de västerländska länderna
och kan motivera radikalisering och rekrytering till terroristgrupper.
Företrädarna för de muslimska institutionerna menar också att de unga männen upplever att
”Väst” är i krig mot muslimer och islam. ”Mohammeds” utsaga är en illustration av detta:

Att ockupera och splittra ett land i små bitar utifrån ens [västerländska länder]
intressen… för olja är totalt fel. Maktintressen som finns i Mellanöstern är lätt för
ungdomar att se som ett krig mot islam. Och det är lätt för ungdomarna att vilja ta
till våld och bli radikala.
Sådana uppfattningar bland personer med muslimsk bakgrund om att ”Väst” eller kristendomen
är i krig mot muslimer och islam har visat sig vara relativt utbrett (Kazemi et. al. 2008). Det
kan förstås utifrån att västerländska ländernas militära interventioner i muslimska länder
upprätthåller ojämlikhet och underordning av muslimer som betraktas som ”de andra” och
underlägsna ”oss”. Den nuvarande västerländska politiska dominansen påminner om den
koloniala traditionen (Jmf. Pratt, 1992; Spurr, 1993). Detta kan enligt Kamali (2006a) betraktas
som en strukturell diskriminering på internationell nivå. Som tidigare nämnts kan en del unga
män uppfatta det som ett krig mot islam eller mot muslimer och kan således bidra till ökande
radikalisering och rekrytering till terroristgrupper för att bekämpa det de betraktar är ett
´korståg´ mot muslimska länder.
Företrädarna för de muslimska samfunden menar också att vissa unga marginaliserade män
blir medvetna om att de bor i länder som är direkt involverade i krigföring mot muslimska
länder. Detta motiverar vissa av dem att lämna det svenska samhället för att ansluta sig till de
våldsbejakande terroristgrupperna. ”Afram”:

Om man bor i länder som man vet direkt är involverat i Irak och Afghanistan kan
det vara en anledning till att man inte vill vara kvar i landet och känner att man vill
resa och ansluta sig till organisationer.

Således påverkar Sveriges deltagande i krig och konflikter i muslimska länder vissa ungdomar
med invandrarbakgrunds vilja att bli en del av den sociala sammanhållningen (Jmf. Kamali,
2006a).

5.2 Anti-muslimism och det ”globala kriget mot terrorismen”
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Majoriteten av företrädarna för de muslimska samfunden är eniga om att det ”globala kriget
mot terrorismen” har medfört fler krig, konflikter och militanta grupper i icke-västerländska
länder som har destabiliserat den säkerhetspolitiska situationen i många muslimska länder. Det
har bidragit till att vissa unga män från Sverige ansluter sig till terroristgrupper för att strida
mot det de anser är orättvisor. Detta har lett till det Sageman (2008) benämner som ett ”ledarlöst
jihad”, som är en reaktion på den västerländska imperialismen. ”Abbas”:

Efter 11 september sa man att världen skulle bli säkrare genom att föra ett krig mot
terrorismen. Men nu fjorton år senare har vi, fler krig, fler militanta grupper och
mer osäkerhet i Mellanöstern, men också i världen. Kriget som förs mot terrorismen
har inte resulterat i någonting annat än fler militanta grupper och allt fler ungdomar
ansluter sig till olika nätverk.

Enligt Global Terrorism Database vid Marylands Universitet har terrorattentat som motiveras
utifrån radikala islamistiska övertygelser länge varit få i antal. Snarare ökade de som en reaktion
på det ”globala kriget mot terrorismen” och invasionerna av Irak och Afghanistan. Bilaga 3-6
illustrerar ökningen av terrorism i muslimska länder. De militära interventionerna i muslimska
länder får således betraktas som en anti-muslimsk och kolonial produkt liksom en strukturell
diskriminering på internationell nivå som syftar till att säkerhetsställa ”den västerländska
överordningen”.
Respondenterna från de muslimska samfunden uppger vidare att de tilltagande antimuslimska influenserna i Europa har cementerat marginaliseringen för personer med muslimsk
bakgrund. Studier har visat att detta har gjort att vissa personer med muslimsk bakgrund
upplever ökad maktlöshet och försämrade levnadsförhållanden (Jamil & Rousseau, 2012). Som
nämnts tidigare är detta en del av den strukturella diskrimineringen (de los Reyes & Kamali,
2005; Kamali, 2006a; 2006b; 2015).”Nimra” illustrerar detta i sin utsago:

Problemet är inte att vi känner oss utanför, utan vi är utsatta både ekonomiskt och
socialt. Vi får inte samma möjligheter i samhället. Om man fortsätter att exkludera
människor att ta del av samhället kommer det finnas människor som kommer visa
sitt missnöje. Vissa gör det genom våld.
Anti-muslimismen och föreställningarna om ”de andra”, som mindervärdiga och ociviliserade
varelser är inte ett nytt fenomen som endast kan förklaras utifrån det ”globala kriget mot
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terrorismen”. Snarare är rasismen inrotat i koloniala strukturer som lever kvar i samtiden
(Goldberg, 2006; Kamali, 2008). Den strukturella rasismen och diskrimineringen leder till
hopplöshet och värdelöshet bland ungdomar. Detta kan leda till att en del unga män som känner
sig exkluderade och missgynnade av den rådande samhällsordningen ansluter sig till
terroristgrupper för delta i ett krig som de betraktar som sitt eget.
De muslimska samfunden framhåller vidare att vissa unga män med muslimsk bakgrund
boende i västerländska länder blir oskyldigt misstänkta för att vara potentiella ”terrorister” som
leder till trakasserier och godtyckliga gripanden av poliser. Denna typ av institutionell
diskriminering har legitimerats av det ”globala kriget mot terrorismen” (Kapoor, 2013; Kazemi,
et. al., 2008). ”Ibrahim” illustrerar detta i sin utsaga:

Jag själv har inte utsatts för det [diskriminering], men mot ungdomarna händer det,
särskilt mot de ungdomar jag har pratat med. På flygplatsen tryckte man ner en kille
för han hade skägg och man isolerade honom och ställde massa frågor till honom.
Medierapporteringen om ”kriget mot terrorismen” framträder som en kamp mellan de ”goda”
och de ”onda” eller ”de civiliserade” och ”barbarerna” och kan liknas vid ett symboliskt våld
som har motiverat rasprofileringen av unga män med muslimsk bakgrund. Diskursen om
muslimer inom ramen för ”den globala säkerheten” samt ingripandena mot muslimer och deras
samhällen i västliga länder har lett till ökad maktlöshet bland vissa av dessa ungdomar
(Rousseau & Jamil, 2010). Sådana typer av rasistiska diskurser påminner om diskussionen om
de ”aggressiva unga männen”, som kritiserats av Sernhede (2002). Radikalisering och
rekrytering av unga män till terroristgrupper är således en reaktion på den ökande rasismen och
institutionella diskrimineringen i samhället.
Företrädarna för de muslimska institutionerna diskuterade moskébränder och hatbrott mot
personer med muslimsk bakgrund som en produkt av ett anti-muslimskt samhällsklimat. Dessa
hatbrott och trakasserier mot muslimer och deras samhällen har ökat i samband med det
”globala kriget mot terrorismen” (Larsson, 2005). Detta har lett till att vissa personer med
muslimsk bakgrund känner rädsla och otrygghet i det svenska samhället. Vissa unga män kan
uppfatta hatbrotten som en attack mot islam och muslimer vilket påverkar deras inställning till
Sverige. ”Adnans utsagor är en illustration av detta:

Det är inte bra att känna sig rädd i ett samhälle där alla ska känna sig trygga. Det är
inte bra att förstärka ”vi och dem”-tänkandet. Jag hoppas att man kan jobba med
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islamfobifrågor som regeringen har lovat. Jag tror bränder av moskéerna kan
påverka och jag kan tänka mig att många ungdomar upplever att islam är hotat.

Som nämnts tidigare har det symboliska våldet och medierapporteringen om islam och
muslimer som ett ”hot mot den västerländska demokratin” cementerat den strukturella rasismen
och polariseringen mellan ”vi och ”dem” i samhället som lett till ökade hatbrott mot muslimer.
Detta har enligt Kamali (2015) försämrat den sociala sammanhållningen i samhället.
De unga männen nämner å ena sidan att de upplever sig själva och andra muslimer drabbas
av rasism och diskriminering i skolan och på andra allmänna platser. Den strukturella rasismen
som ungdomarna upplever gör att de uppfattar det svenska samhället som uteslutande, fientligt
och orättvist. ”Hussein” berättar om sina upplevelser av rasism:

Det finns en tjej som har på sig niqab i skolan. Vi hade fysik med en dålig lärare.
Han frågade; vem kan svara på en fråga och till slut svarade kvinnan med niqab, så
ignorerade han henne trots att hon räckte upp handen. Efter att lektionen var slut
gick jag fram till honom för att veta vad jag hade missat förra veckan för att jag var
sjuk. Han sa bara; du är avstängd och då såg jag svart. Det är en grej som jag
upplevde som äckligt. Jag har ju hört jävla muslimer men då är det alkisar, men det
här var ändå utbildade.

Utsagan illustrerar de unga männens uppfattning kring anti-muslimismen i samhället. Bourdieu
& Passeron (1990) menar att diskriminerande strukturer är en integrerad del av skolsystemet.
De unga männen upplever således skolsystemet medföra en exkluderande funktion i och med
rasismen och diskrimineringen som de anser drabbar dem.
Företrädarna för de muslimska samfunden menar också att den tilltagande anti-muslimismen
i samhället har cementerat marginaliseringen och alienationen av ungdomar med muslimsk
bakgrund. Detta har lett till ökade sociala problem i form av missbruk, våldsbrott, kriminalitet
och gängrelaterad brottslighet. ”Aframs” utsaga är en illustration av detta:

Många ungdomar med muslimsk bakgrund hamnar i kriminalitet, droger, drabbas
av våld, går med i gäng… Bara i Göteborg med alla gäng och skottlossningar, det
där är ju muslimska ungdomar. Det är produkten av den alienation som vi känner i
det här samhället. Sen att dem här 130 ungdomarna åker och krigar, ja, visst, dem
är också sådana personer.
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Den ökande anti-muslimismen som drabbar dessa unga män har lett till social utsatthet och
marginalisering som enligt Kamali (2014) utgör grunden för deras upplevelser av vilsenhet och
tomrum. Radikalisering och rekrytering av dessa unga män till terroristgrupper bör således ses
som en reaktion på marginaliseringens socioekonomiska konsekvenser, dvs. avsaknad av
maktmedel, privilegier och fördelar i samhället.

5.3 Strukturell diskriminering och radikalisering
Föräldrarna beskriver sina barn som rekryterats till de våldsbejakande terroristgrupperna som
”vilka ungdomar som helst” boende i marginaliserade områden. Marginaliseringen som drabbar
många ungdomar skapar känslor av hopplöshet och värdelöshet över avsaknaden av status och
meningsfulla aktiviteter. Detta anses vara bidragande faktorer bakom ungdomarnas behov av
att hitta alternativa vägar till tillhörighet. ”Karim” berättar om sin son:

Min son var en snäll och bra kille. Han spelade fotboll, som vilken kille som helst.
Han arbetade i Norge ett tag, han sökte flera jobb i Sverige men fick ingenting.
Hade han fått ett jobb skulle han inte ha åkt till Syrien för att delta i kriget.

Diskriminering på arbetsmarknaden och utbildningssystemet förstärker marginaliseringen och
underordningen av dessa unga män och är enligt Wallerstein & Balibar (1992) en produkt av
den koloniala rasismen som existerar i samtiden. Ungdomarna påminns ständigt om sina
underordnade positioner i samhället och har därför inget intresse av att bevara ett system som
underordnar och marginaliserar dem. Deras rekryteringar till terroristgrupper får således vara
ett sätt att protestera mot sin egen underordning och bristande livsvillkor i det svenska
samhället.
Ett annat problem som framgår i respondenternas utsagor är att många ungdomar bor väldigt
trångt med sina familjer i lägenheter. Det gör att de inte har samma möjligheter som ungdomar
från majoritetssamhället att koncentrera sig på sina studier och uppnå utbildningskraven.
”Abbas”:

När det gäller trångboende har ungdomarna inte chansen att göra läxor. Det är
många stora barnfamiljer som bor där och det blir svårt att koncentrera sig på läxor.
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Som tidigare nämnts kan detta betraktas som en del av den strukturella diskrimineringen i
utbildningssystemet. Det är enligt de los Reyes & Kamali (2005) en del av förklaringen till att
ungdomar

med

invandrarbakgrund

har

sämre

skolresultat

än

jämnåriga

från

majoritetssamhället.
Enligt företrädarna för de muslimska institutionerna skapar segregation och marginalisering
grogrund för upplevelser av hopplöshet bland ungdomar boende i marginaliserade områden.
Således

kompenserar

de

våldsbejakande

terroristgrupperna

hopplösheten

som

marginaliseringen har skapat. ”Ibrahim” illustrerar detta i sin utsaga:

Det handlar om segregation och utanförskap. Många ungdomar känner sig hopplösa
över att vara i utanförskap.
Kombinationen av tillhörighet till ”de andra” och den relativa fattigdom som drabbar
marginaliserade grupper har enligt Pred (2000) kommit att bli utmärkande för definitionen av
marginaliserade områden som rasialiserade geografiska utrymmen; en plats som befolkas av
”de andra”. Ungdomarna isoleras i fattiga förorter och separeras från majoritetssamhället, som
undanhåller de från tillgång till sociala, politiska och ekonomiska nätverk. Hopplösheten som
vissa ungdomar upplever beror på avsaknad av makt och privilegier och bristande
framtidsutsikter. Den sociala och rumsliga separationen av marginaliserade grupper i fattiga
förorter undanhåller dessa från tillgång till makt (Wacquant, 1996). Samtidigt har de negativa
diskurserna om de ”aggressiva unga männen” kategoriserat dessa ungdomar till ”samhällets
fiender” som cementerat marginaliseringen ytterligare (Ohlsson, 1997; Sernhede, 2002).
Respondenterna nämner också att den socioekonomiska situationen i marginaliserade
områden har förvärrats genom systematiska utarmningar och avvecklingar av offentliga
verksamheter. ”Ibrahim”:

Man ser hur myndigheter försvinner. Innan här, i Rinkeby fungerade allt, men
många myndigheter har försvunnit och det påverkar ungdomarna.

Den systematiska utarmningen av i marginaliserade områden förstärker känslan av hopplöshet
och värdelöshet bland de boendena. Detta är vad

Wacquant (1996) benämner som

avcivilisering av fattiga förorter. Samtidigt blir den lokala befolkningen stigmatiserade som
andra klassens medborgare och det geografiska utrymmet som en plats för ”de andra”.
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Företrädarna för de muslimska samfunden menar vidare att marginaliseringen och
fattigdomen har kommit att drabba i synnerhet personer med muslimsk bakgrund. Dessa får
inte tillträde till fullvärdiga sociala och demokratiska rättigheter som majoritetssamhället och
utgör en del av den etnifierade underordningen.”Nimra”:

Alltså man måste förstå att vi lever i ett samhälle som inte på något sätt erkänner
oss som lika värda med fullständiga rättigheter. Vi får inte tillträde till demokratin.
Den sociala, ekonomiska marginaliseringen, dåliga skolresultat, dålig hälsa, trånga
boenden, vi lever i ekonomiskt fattigdom.

Marginalisering, diskriminering och avsaknad av demokratiska medel leder till att en del
ungdomar inte betraktar sig vara erkända eller respekterade av samhället. Detta påverkar deras
relation till det omgivande samhället (Jmf. Sernhede, 2002). Radikalisering och rekrytering av
marginaliserade unga män till terroristgrupperna får således vara ett sätt för dessa ungdomar att
överföra sin lojalitet från det svenska samhället till de våldsbejakande grupperna som de känner
acceptans och respekt av.
En del av de unga männen som sympatiserar med våldsbejakande ideologier eller som har
varit hos IS i Syrien och Irak beskriver sin bakgrund präglad av social misär, brottslig
verksamhet eller missbruksproblem. Sympatierna med den våldsbejakande ideologin och
deltagande i krig med terroristgrupper blir ett sätt för dem att lämna den sociala utsattheten och
marginaliseringen för att konturera en sammanhängande mening i det de är eller vill bli.
”Allawi”:

Jag var mer upptagen i en grov kriminell grupp. Jag kom bort från min familj. Jag
hade problem med polisen. Fortfarande idag kan polisen vara på mig. Det var
skillnad när jag var där [i Syrien]. Jag blev bemött på ett helt annat sätt. När jag var
där och folk såg mig som en ´mujahedin´. Jag har aldrig i livet varit gladare och
stoltare över mig själv. En ´mujahed´ är något speciellt.
För vissa unga män innebär titeln som ”mujahedin” ett tilltalande alternativ som ger tillgång till
status och makt. Det är en betydligt mer attraktiv position än den marginaliserade och
underordnade ställning dem har i de svenska förorterna. Således bör våldsbejakande extremism
ses som en reaktion på den strukturella diskrimineringen som enligt Kamali (2014, 2015) har
försvårat de unga männens möjligheter att bli en del av den sociala sammanhållningen.
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Företrädarna för de muslimska samfunden uppger vidare att de unga männen som blir
medlemmar i terroristgrupperna får de tillgång till privilegier och andra materiella ägodelar.
Vissa ges till och med betydelsefulla maktpositioner i ”Kalifatet” och får möjlighet att gifta sig
och bilda familj. ”Adnan”:

Islamistiska Staten och al- Shabab ger dem till exempel fru, hem och saker. Man
lyfter upp dem som människor och gör dem till en del av samhället och ger dem en
viktig position. Det är lockande för många.

Således erbjuder IS ett tilltalande alternativ för de unga männen som kompenserar deras känslor
av hopplöshet i Sverige. Maktlösheten vissa upplever i Sverige motiverar dem att visa sin
lojalitet till de våldsbejakande terroristgrupperna. Detta kan ses som en del av
”marginaliseringskulturen” som föder protester och reaktioner mot samhället (Kamali, 1999).
Rasism och diskriminering mot icke-vita var ett återkommande tema i respondenternas
utsagor som ansågs begränsa ungdomar med invandrarbakgrunds tillträde till det svenska
samhället. Det leder till missnöje bland de oprivilegierade unga männen som rättfärdigar sitt
motstånd mot det svenska samhället med motiveringen att de inte vill bevara ett system som
placerar de lägst i samhällshierarkin. ”Nimra”

För att vara svensk måste du vara vit och där är begräsningen för att vara svensk.
Så länge människor inte får tillträde till Sverige kommer du bli missnöjd och någon
gång kommer människor göra revolt.

Den strukturella rasismen med rötter i en kolonial historia exkluderar vissa ungdomar med
invandrarbakgrund från den sociala sammanhållningen och möjligheter till maktmedel. Således
bör våldsbejakande extremism och politisk våld ses som en reaktion på diskriminering och
upplevda orättvisor (Bartlett & Miller, 2015).

4.4 Tillhörighet och mening i våldsbejakande ideologier
Företrädarna för de muslimska samfunden framhåller att för vissa unga män blir deltagande i
krig med terroristgrupperna en betydelsefull statusmarkör som kompenserar det tomrum som
marginaliseringen och den strukturella diskrimineringen har skapat. En del tilldelas till och med
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titlar som prins och får en status som enligt de unga männen är betydligt mer attraktiv än den
underordnade position de har i Sverige. ”Abbas”:

Ungdomarna har inte så mycket att göra. De saknar gymnasiekompetens och det är
inte konstigt att ungdomarna idag anknyter sig till terrororganisationer. När de åker
till dessa organisationer får de status. En del blir till och med utnämna till Amir
[prins].

Rekryteringen till terroristgrupperna och sympatierna med den våldsbejakande ideologin blir
ett sätt för dessa unga män att lämna marginaliseringen och maktlösheten. Terroristgrupperna
erbjuder också de unga männen en känsla av tillhörighet och en meningsfull tillvaro. Sådana
studier med psykologiska förklaringar till våldsbejakande extremism har gjorts av Kleinmann
(2012) som betonat betydelsen av ”tillhörighet” för dessa unga män.
Föräldrar vars barn har rekryterats till terroristgrupperna i Syrien och Irak beskriver att
rekryteringen skett via sociala medier. I allmänhet har radikalisering visat sig spridas sociala
medier och i vänskapskretsar (Sageman, 2004). Rekryteringen till terroristgrupperna blir en
kollektiv handling som görs av medlemmarna i den egna gruppen, vilket förstärker känslan av
tillhörighet och gemenskap. I nedanstående utsaga beskriver ”Karim” hur hans son rekryterades
till militanta grupper i Syrien:

Han [sonen] åkte tillsammans med fyra av hans kompisar till Syrien. De blev
rekryterade genom sociala medier. Han kom tillbaka från kriget i september
tror jag. Han lovade oss att han inte skulle åka tillbaka men han åkte ändå.

Ideologin har till en början mindre betydelse för dessa ungdomar att radikaliseras och rekryteras
till terroristgrupper än de sociala relationerna som genererar tillhörighet och bekräftelse.
Samtidigt har den tilltagande globaliseringen och den teknologiska utvecklingen numera
möjliggjort för vissa unga män att engagera sig i det Sageman (2008) benämner som ”ledarlöst
jihad”.
Ett annat tema som framgår i de unga männens utsagor är legitimering av terrorgruppen
Islamistiska Statens framväxt i Syrien och Irak. Ungdomarna identifierar sig med IS ledaren,
abu Bakir al Baghdadi och skildrar honom som en lärd och rättvis muslim och IS som en rättvis
organisation som främjar mänskliga rättigheter. För ungdomarna är ”Kalifatet” en form av
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”väldfärdstat” som bygger på ”allas lika värde”. Nedanstående utsaga illustrerar ”Husseins”
sympatier med IS:

abu Bakir al Baghdadi är lärd. Han är känd för sin lärdom, att han kan så
mycket om islam. Det går inte att bli mer rättvis än abu Bakir al Baghdadi. Säg
mig nu, när du går till sjukhuset i Sverige betalar du 100 kr i avgift. Där är det
gratis. Om jag är hungrig så säger dem, har du hus? har du jobb? De fixar allt…
IS, de gör som förr i tiden. De svälter och äter dadlar. IS soldaten halverar de
dadlar som han har, han halverar och ger till fattiga familjer.

De unga männen uppvisar ett ´svartvitt´ ställningstagande till terroristgruppen, där IS framstår
som de ”goda frihetskämparna” medan motståndarna betraktas som de ”onda”. Ungdomarnas
utsagor genomsyras av en diffus verklighetsförankring kring IS och bristande kunskap om
terrorgruppens egentliga våldsbejakande agenda. IS soldaterna skildras som glorifierade
frihetskämpar som strider för lokalbefolkningens livsvillkor och som delar med sig av sitt
levebröd till fattiga människor. Den grymhet och brott mot mänskliga rättigheter som
terrorgruppen utför uppmärksammas inte av de unga männen.
En intressant aspekt är att vissa tolkningar av religionen och deras nätverk ger ungdomarna
ett alternativ som skapar känsla av tillhörighet och mening i livet. Den nya gemenskapen och
sympatierna med den våldsbejakande ideologin fyller det tomrum som marginaliseringen och
diskrimineringen har skapat. ”Hussein” fortsätter:

Profeten har sagt att jihad kommer att finnas till domedagen! Folk fattar inte
om islam. Profeten pratar om jihad. Och det finns alltid en oskyldig som
drabbas, så är det för att rädda andra.

Ungdomarna rättfärdigar förtrycket, massavrättningar och den illegitima krigsföringen som
Islamistiska Staten utför mot lokalbefolkningen i Syrien och Irak med motiveringen att
terroristaktionerna anses befria sunnimuslimerna. Det är inte den våldsbejakande ideologin i
sig som motiverar rekryteringen till IS. Snarare kan de unga männens sympatier för IS ses som
en känslomässig reaktion på sunniternas underordning (Jmf. King & Taylor, 2011; Sageman,
2008). Som tidigare fastställts kan detta likställas med sionistiska extremistgrupper som likaså
legitimerar förtryck och massmord mot palestinier (Rotberg, 2006).
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De unga männen beskriver vidare att Islamistiska Statens framfart är en ”revolution” som har
en progressiv inverkan på de vilsna ungdomar som ansluter sig till kriget. Ungdomarna som
rekryteras till terroristgrupperna förändras och blir betydligt mer disciplinerade, återhållsamma
och respektfulla. ”Allawi” illustrerar detta i sin utsago:

När vi kom dit träffade jag bland annat många vänner som var från Bergsjön.
Jag såg vilken skillnad det var på de där i jämförelse med hur de var här. De
var samma människor, men de svor inte, retade inte varandra och gjorde inte
kaos. De skojade bara med varandra. De var mer som män. Så man blev glad
när man såg de. De läste koranen hela tiden, de läste suras. Det är ändå en
revolution som alla pratade om.

Det framgår av empirin att de unga männen tidigare hade problem med narkotika, kriminalitet
och begick mindre förseelser. Deras tolkning av religionen och sympatierna med
terroristgruppen erbjuder de en alternativ väg till tillhörighet och möjligheter att konstruera en
sammanhängande mening i det de gör eller vill bli. Vissa av dem överför sin lojalitet från
”gängkonstellationerna” som de tidigare varit medlemmar i till den våldsbejakande ideologin.
Sympatierna med den våldsbejakande ideologin möjliggör för dessa ungdomar att ”ta avstånd”
från sitt ”struliga liv” för att omvändas till det dem anser är ”goda muslimer”. Samtidigt
tillgodoses de unga männens behov av respekt och erkännande av medlemskapet hos IS (Jmf.
Kamali, 1999; Sernhede, 2002).
Trots att de unga männen befinner sig i en krigszon präglad av osäkerhet och förstörelse väljer
vissa att stanna kvar och strida med terrorgrupperna. Ungdomarnas medlemskap hos de
våldsbejakande terroristgrupperna tvingar de att anpassa sig efter nya regler, normer och
beteendemönster. De överför sin lojalitet från samhället och familjen till de våldsbejakande
grupperna som de unga männen känner gemenskap och solidaritet med, vilket försvagar banden
med de övriga samhället (Jmf. Kamali, 1999). ”Allawi” illustrerar sin inställning till kriget:

När jag bodde i Syrien, jag kunde höra skotten från Kalasjnikovs och bomber när
jag gick ut på natten. Men min bror, han ville inte flytta därifrån för att han ville
hela tiden påminna sig om att han är nära döden. Han ville inte åka tillbaka till
Sverige för att inte glömma bort kriget.
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De unga männen kan uppleva att familjens värderingar är dysfunktionella i den svenska
kontexten samtidigt som de det svenska samhället verkar fientligt och uteslutande, vilket kan
driva de att söka kompensation av tillhörighet i våldsbejakande ideologier.
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6. Diskussion
Denna studie ämnade undersöka marginaliseringens socioekonomiska, politiska och kulturella
konsekvenser för radikaliseringen av unga män med invandrarbakgrund och hur socialt arbete
kan motverka rekryteringen av dessa ungdomar till terroristgrupper.
Inledningsvis bör det konstateras att radikaliseringen och rekryteringen av ungdomar till
terroristgrupper inte är ett enskilt fenomen som endast kan analyseras och förstås utifrån en
orsaksfaktor. Förståelsen av våldsbejakande extremism är inbakat i ett komplext samspel med
olika sociala utsattheter, på global såväl som på lokal nivå, som utgör grunden för de sociala
spänningarna och den ökade frustrationen bland vissa unga män boende i marginaliserade
områden. Med hänsyn till detta har det används ett utbrett utbud av teorier och tidigare
forskning i föreliggande studie för att förstå och analysera helhetsperspektivet som utgör
grunden för radikaliseringen. Det är även av relevans att understryka att våldsbejakande
extremism inte är något nytt samhällsfenomen som endast utspelar sig i en särskild ideologisk
kontext, utan förekommer och har förekommit i olika politiska, religiösa och ideologiska
sammanhang. Det är också viktigt att poängtera att ideologin i allmänhet har mindre betydelse
för radikaliseringen av ungdomar än de sociala relationerna som genererar tillhörighet och en
meningsfull tillvaro.
Föreliggande studie som har baserats på resultatet av det empiriska materialet har visat att det
”globala kriget mot terrorismen” inklusive de ”små krig” och konflikter som utspelar sig i Irak,
Syrien och Afghanistan har påverkat vissa marginaliserade unga mäns politiska och religiösa
orientering. Således har detta bidragit till en ökande radikalisering och rekrytering av ungdomar
i Sverige till de våldsbejakande terroristgrupperna. Det är viktigt att betona att det inte är den
våldsbejakande ideologin i sig som är drivkraften bakom rekryteringen till IS, utan snarare
upplevda orättvisor som motiverar vissa unga män att rekryteras till kriget. Den sociopolitiska
kontexten, d.v.s. krig, konflikter och fattigdom som drabbar den sunnitiska befolkningen i
muslimska länder motiverar vissa unga män att ansluta sig till Islamistiska Staten för att
bekämpa orättvisor och förtryck som de anser drabbar ”deras folk” i Irak och Syrien. De unga
männens berättelser som presenteras i resultat- och analysdelen visar att de har negativa
attityder gentemot den shiitiska befolkningen och de shiitiska miliserna. Dessa betraktas som
”huvudfiender till Khalifatet” eftersom dem uppfattar shiiternas dominans i den politiska
makten i Irak och Syrien som ett strukturellt hinder mot sunniternas maktövertagande genom
etableringen av ”Khalifatet”. Orättvisorna som ungdomarna ser i sociala medier och i
rekryteringsfilmer uppfattas som ”moraliska brott” mot den sunnitiska befolkningen och bidrar
51

till ilska och frustration som motiverar rekryteringen till IS för att bekämpa shiiternas
maktdominans. Studien visar också att Sveriges involverande i de ”nykoloniala krigen” som
t.ex. de militära operationerna i Mali, Arneviken, Libyen eller Afghanistan kan av vissa
ungdomar betraktas som ett krig mot islam eller muslimer som motiverar dem att ansluta sig
till de våldsbejakande terroristgrupperna. Således påverkar Sveriges deltagande i krig och
konflikter i muslimska länder vissa ungdomars vilja att bli en del av den sociala
sammanhållningen och kan även leda till radikalisering som en reaktion på dessa nykoloniala
krig. Samtidigt har ”det globala kriget mot terrorismen” följts av kemiska vapen,
drönarattacker, flygbombningar och tortyr i fängelser av västländer mot lokalbefolkningen i
muslimska länder. Detta är en del av orsakerna bakom framväxten av våldsbejakande
terroristgrupper i muslimska länder och ökad radikalisering i västländer.
Det ”globala kriget mot terrorismen” och invasionerna av Irak och Afghanistan har inte enbart
inneburit förödande konsekvenser för den lokala befolkningen i muslimska länder, utan också
försämrade livsvillkor för personer med muslimsk bakgrund boende västerländska länder. Detta
har också styrkts av internationell forskning som har visat att den negativa medierapporteringen
om islam och muslimer har lett till ökade rasism och anti-muslimism. Det symboliska våldet
har också skapat vedertagna uppfattningar om det ”globala kriget mot terrorismen” som en
kamp mellan ”det goda och det onda”, mellan ”väst och öst” och mellan ”de civiliserade och
”barbarerna. Utvecklingen mot globaliseringen och den teknologiska revolutionen har
möjliggjort för vissa unga män att följa de krig som utspelar sig i muslimska länder via sociala
medier. Dessa förenklade ”svartvita” beskrivningarna om ”de andra” överensstämmer med en
del ungdomars egna erfarenheter av rasism och diskriminering i det svenska samhället. Denna
typ av symboliskt våld har också legitimerat fysisk och psykisk våld mot personer med
muslimsk bakgrund genom institutionell diskriminering i form av ökad övervakning,
godtyckliga kontroller och trakasserier av polis. Det har också lett till fler hatbrott mot personer
med muslimsk bakgrund och bränder av religiösa samfund och moskéer. Den strukturella
rasismen har förstärkt polariseringen och ”vi-och-dem” strukturerna i samhället, vilket har
påverkat många av dessa ungdomars inställning till det svenska samhället och vilja att bli
delaktiga i den sociala sammanhållningen. Detta har också förstärkt den strukturella
diskrimineringen och gjort många ungdomar till föremål för ökad marginalisering, vilket
undanhåller dem från tillträde till makt, privilegier och värdefulla positioner i samhället. Av
terroristgrupperna i Syrien och Irak får ungdomarna snarare tillträde till privilegier och
materiella ägodelar som kompenserar deras bristande livsvillkor i det svenska samhället. Vissa
tilldelas till och med titlar som prins [amir] och får en status som kan uppfattas som betydligt
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mer attraktivt än den underordnade och marginaliserade situation de har i Sverige. Således blir
rekryteringen till IS ett sätt för dem unga männen att lämna marginaliseringen och
maktlösheten.
Den systematiska utarmningen av offentliga och sociala verksamheter i marginaliserade
områden har också cementerat marginaliseringen av de boenden, som konsekvens av decennier
av nyliberal politik. Detta har också förstärkt avciviliseringen i dessa fattiga förorter. Samtidigt
har den strukturella diskrimineringen i form av rumslig, social och etnisk separation av de
boendena reproducerat ojämlika maktförhållanden och förstärkt ”vi-och-dem” strukturerna i
samhället. Genom att isolera och separera de marginaliserade grupperna i fattiga förorter från
det omgivande samhället utestängs de från att etablera sociala relationer till majoritetssamhället
och ta del av makt och privilegier. Personer med invandrarbakgrund i allmänhet och de med
muslimsk bakgrund i synnerhet har blivit andra klassens medborgare som ständigt betraktas
som ”de andra”.
Ett förekommande tema som framträdde i de unga männens utsagor var att terroristgrupperna
tillgodosåg de med tillhörighet, bekräftelse, makt och en meningsfull tillvaro. Rekryteringen
till IS kompenserar det tomrum som marginaliseringen och den strukturella diskrimineringen
har skapat. Kriget med terroristgrupperna erbjuder ungdomarna ett tilltalande alternativ som
kompenserar avsaknaden av tillhörighet och möjliggör för dem att konstruera en
sammanhängande mening i det de gör eller vill bli. Känslan att vara ”de andra” och andra
klassens medborgare i det svenska samhället är också en oskiljbar del av deras identitet och
påverkar deras relation till det omgivande samhället. Deras bristande livsvillkor och
framtidsutsikter
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som

föder
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”marginaliseringskulturer” som gör att vissa unga män kan radikaliseras och rekryteras till
terroristgrupper. En del av dessa unga män kan också uppleva att familjens värderingar är
dysfunktionella i den svenska kontexten samtidigt som det svenska samhället verkar rasistiskt
och fientligt. Detta förstärker deras vilsenhet och driver dem att söka kompensation av
tillhörighet hos terroristgrupperna. Således kan våldsbejakande extremism också ses som en
reaktion på den ökande alienationen som motiverar de att överföra sin lojalitet från familjen
och samhället till terroristgrupperna.
Kampen mot våldsbejakande extremism kräver därför samarbete med muslimska
institutioner, eftersom dessa unga män i slutändan har mer förtroende till imamer än för
myndigheter såsom Säkerhetspolisen eller Socialtjänsten. Det ställer också krav på svenska
staten att tillgodose muslimska institutioner med tillräckliga resurser för att förebygga
våldsbejakande extremism.
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Radikalisering är ett aktuellt dilemma som är viktigt för den som har intresse att undersöka
de reella orsakerna bakom ungdomars rekryteringar till militanta grupper. Det finns en hel del
unga kvinnor som har anslutit sig till IS och våldsbejakande terroristgrupper. Dessvärre har
föreliggande studie inte inkluderat kvinnliga ungdomar som har anslutit sig till terroristgrupper,
eftersom dessa inte gick att lokalisera. Studien har inte heller diskuterat de unga kvinnornas
motiv bakom deras rekryteringar eller analyserat skillnader mellan kvinnor och mäns
radikaliseringsprocesser. Det kan därför vara av intresse för framtida forskning att genomföra
en komparativ studie som jämför skillnaderna mellan män och kvinnors ställningstaganden till
våldsbejakande terroristgrupper. Det kan också vara intressant att studera varför just svenska
ungdomar har varit överrepresenterade i rekryteringen till IS i jämförelse med övriga europeiska
länder, trots att den svenska välfärdsstaten är relativt stark.
Kritik som kan framhållas till studiens nackdel är att endast två ungdomar med kopplingar till
IS ingick i urvalet och en förälder vars son hade dödats i Syrien. De andra respondenterna som
inkluderades i urvalet var personer som arbetar mot rekryteringen av ungdomar till IS. Detta
får således anses begränsa studiens tillförlitlighet med hänsyn till fåtalet ungdomar och föräldrar
som ingick i urvalet. Det är viktigt att poängtera att forskningen kring ”våldsbejakande
islamistisk extremism” är näst intill obefintligt i Sverige. Internationellt har forskningen dock
varit lite mer utförlig. Trots detta har fåtalet studier betraktat radikalisering som en konsekvens
av rasism, marginalisering och sociopolitisk kontext. Föreliggande studie har därför gett en mer
komplext bild av vad som får svenska unga män att radikaliseras och rekryteras till
våldsbejakande terroristgrupper.

6.1 Implikationer för professionen socialt arbete
Med hänsyn till den nyliberala globaliseringen och välfärdsstatens tillbakadragande och de
nykoloniala krigen vid namnet av det ”globala kriget mot terrorismen” måste socialarbetare
därför engagera sig mer i globala förändringar som sker i världen. Socialarbetare måste
mobilisera sig i allianser mot krigsföring för att motverka dessa ”små krig” och konflikter som
leder till ökade sociala orättvisor och sociala problem. Socialt arbete bör visa nolltolerans för
militära interventioner och militarisering. Det innebär att socialarbetare och andra aktörer som
strävar efter social rättvisa och mänskliga rättigheter mobiliserar sig i allianser och utmanar den
nyliberala politiken och de personer som har legitimitet och makt över vapenindustrierna som
gynnas av krig och konflikter. Socialt arbete måste också ifrågasätta det ”globala kriget mot
terrorismen” och dess inflytande i den ökade militariseringen respektive de militära
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interventionerna av icke-västerländska länder för att inte bidra till ökade sociala problem och
för att skapa en ökad global säkerhet. Det är också av relevans att avslöja de reella sanningarna
bakom västerländska länders militära interventioner i muslimska länder. Det innebär att de
kulturessentialistiska förklaringarna bakom framväxten av terroristgrupper som ignorerar
västerländska ländernas roll i skapandet av de ”små krigen” och konflikterna måste ifrågasättas
och synliggöras för omvärlden. Detta ställer också krav på socialarbetare att ifrågasätta det
symboliska våldet och dess roll i skapandet av rasism och diskriminering. Det innebär att
medierapporteringen måste kritiskt granskas för att identifiera rasistiska representationer som
leder till försämrade levnadsförhållanden. Socialarbetare måste främja mänskliga rättigheter
och social rättvisa för marginaliserade grupper globalt genom en anti-diskriminerande agenda
för att motverka den ökade radikaliseringen. Det krävs globala förändringar av den nuvarande
postkoloniala världsordningen och eurocentriska strukturerna som dominerar västerländska
ländernas utrikespolitik, och som i samtiden implementerar den koloniala traditionen, ”West
and the rest of the world”. Förändring av västerländska ländernas utrikespolitik kommer således
föranleda en ökad global säkerhetspolitisk situation, eftersom radikalisering och rekrytering i
slutändan är ett glokalt problem med rötter i det ”globala kriget mot terrorismen”.
Samtidigt måste forskningen om radikaliseringen flytta sitt fokus från att studera ”enskilda
personer” till att studera huruvida sociopolitiska och geopolitiska förhållanden skapar grogrund
för våldsbejakande extremism. Sådana resonemang som beaktar sociopolitisk kontext som
förklaring till radikalisering ersätter de traditionella psykologiska förhållningssätten som länge
har dominerat forskningen. De psykologiska förhållningssätten har dessvärre tenderat att
åsidosätta betydelsen av den tilltagande globaliseringen och teknologiska utvecklingen som
möjliggör för de unga männen att följa dessa krig och konflikter via sociala medier. Således bör
socionomutbildningen förändras till att öka studenternas ”globala medvetenhet” för att förstå
hur globala förändringar medför konsekvenser för människors levnadsvillkor lokalt.
Socionomutbildningen måste också uppmärksamma marginaliseringens socioekonomiska,
politiska och kulturella konsekvenser för ungdomar med invandrarbakgrund. Radikalisering
och rekrytering av ungdomar till terroristgrupper måste betraktas som konsekvenser av den
strukturella diskrimineringens urbana konsekvenser, vilket har skapat förutsättningar för
”marginaliseringskulturer” att utbreda sig bland ungdomar med invandrarbakgrund.
Socialarbetare måste också engagera sig i politiska beslut på makronivå för att bryta den
sociala, etniska och rumsliga separationen av ungdomar. Detta möjliggör ökad delaktighet och
interaktion med det omgivande majoritetssamhället och skapar förutsättningar för ungdomar att
etablera maktpositioner och tillägna privilegier. Detta bryter också den etniska och sociala
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polariseringen i samhället och reducerar ”vi-och-dem” tänkandet som är en av mekanismerna
som har skapat grogrund för våldsbejakande extremism.
Okunskap om radikalisering och rekrytering av ungdomar till terroristgrupper är alarmerande
för samhället. De förenklade förklaringarna bakom radikalisering där de ”onda muslimerna”
utfärdar ”jihad” mot ”de goda västerlänningarna” är diffusa förklaringar som inte analyserar de
egentliga orsakerna bakom våldsbejakande extremism. Radikalisering måste snarare förstås och
analyseras inom ramen för globaliseringen, och inte endast utefter individuella och ideologiska
orsaksförklaringar. Således bör periferin i den offentliga debatten flyttas från diskussioner om
terrorism till att betona politiken bakom skapandet av terrorismen.
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