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Förord

I can’t breathe
Vad säger forskningen?
I projektet Faktalabbet har vi tagit reda på
vad forskningen säger om ett antal aktuella frågor
på olika sätt relaterade till rasism.

I slutet av maj 2020 spreds ett videoklipp som skulle väcka sorg, avsky och
vrede världen över. Videon visade hur amerikanen George Floyd dödas
under ett polisingripande – hur en polis under drygt åtta minuter pressar
sitt knä mot Floyds hals trots att han gång efter annan säger att han inte
kan andas, och trots protester från förbipasserande.
Det blev starten på en våg av protester mot polisens behandling av svarta
i USA, men också mot rasismen i hela samhället, i USA och i världen. Även
i Sverige har BLM gjort skillnad och bland annat utmanat föreställningen
om ett land fritt från rasism.
Vi kommer att minnas BLM-rörelsens kraft från året.
På samma sätt glömmer vi aldrig 2011 för det högerextrema dådet i Oslo
och på Utöya då 77 människor dödades. Inte heller kommer vi att glömma
att Sverige 2017 fick uppleva ett islamistiskt terrordåd mitt i centrala
Stockholm, med fem döda.
Vi kallar den här skriften Rasism 2020 för att visa att rasismen alltid finns
här, men att olika händelser aktualiserar rasismen varje år.
3

Förord
Under 2020 har Expo-projektet Faktalabbet, som finansierats av MUCF,
publicerat texter baserade på forskning. Ämnena har valts för att de är
aktuella för dem som är intresserade av rasismens olika yttringar i dag.
Expo är en religiöst och partipolitiskt obunden stiftelse, som allt sedan
den startade 1995 har studerat den organiserade rasismen. Expo arbetar för
ett öppet och demokratiskt samhälle genom omvärldsbevakning och journalistisk granskning. Expo har också breddat sig och skriver och föreläser
förutom om ytterhögern även om konspirationism och radikal islamism.
Faktalabbets artiklar handlar om både den organiserade rasismen och
den strukturella rasismen, för självklart hänger de ihop. Som en röd
tråd genom texterna löper även frågan om demokrati. Den här skriften
rymmer så skilda ämnen som fake news, fördomar och populism. Vi har
letat på universiteten och hittat den forskning som behandlar de frågor
som diskuteras i vår samtid.
I spåren av de stora protesterna mot den strukturella rasismen frågar vi vad
forskningen menar med vithetsnorm och rasifiering.
Vi söker svar på hur vi kan bli bättre på att känna igen extremism när den
paketeras om och dyker upp i ny skepnad för att tilltala fler.
Vi ställer frågan som alla beslutsfattare vill ha svaret på, nämligen varför
människor väljer att gå med i extrema rörelser eller varför de anammar
extrema idéer. En fråga som bara blivit allt mer angelägen i takt med att
ensamagerande terrorister, med tydlig förankring i digitala hatgemenskaper,
blivit ett mer påtagligt hot.
Vi undersöker vilken roll deplattformering kan spela i att motverka
extremism och hat, något som sannolikt kommer diskuteras mer framöver.
Vi synar partiet som lyckats göra politik av rasismen och tar reda på vad
forskningen säger om dess väljare. Och vi vidgar vyerna för att ta reda på
mer om den utveckling som kallas autokratisering, det vill säga hur demokratin nu långsamt monteras ner i flera stora länder runtom i världen – ofta
för att rasistiska partier har fått makten.
Den här skriften gör inga anspråk på att vara heltäckande, att fånga hela
bilden. Men förhoppningen är att dess olika nedslag kan göra aktuella
företeelser och tendenser aningen mer begripliga.
/ annika hamrud och emilie stendahl
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Vi är Faktalabbet

annika hamrud

emilie stendahl

Började arbeta på Dagens Nyheter 1989. Blev efter 20 år där frilansjournalist och författare. Har
bland annat skrivit en reportagebok om Sverigedemokraterna
och en om hatet mot homosexuella i Uganda. Har också suttit i
Expos ideella redaktion. Älskar att
samarbeta med duktiga skribenter och kreativa formgivare som
kan få det till synes torra grundmaterialet att förvandlas till något
såväl spännande som njutbart.
Foto: David Lagerlöf.

Har jobbat som journalist sedan
2007. Framför allt skrivit mycket
om skola och förskola och bland
annat bevakat utbildningsvetenskaplig forskning under många år.
Älskar att grotta ner sig i forskning
för att få grepp om vad den faktiskt
säger. Älskar även utmaningen
med att formulera diskussion
och resultat på sätt som gör dem
tillgängliga för fler – att behålla
nyanserna utan att tappa bort den
större bilden.
Foto: Marc Femenia.
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Användbara ord och begrepp

alternativmedia

depl attformering

Kritiserat begrepp som ändå fått
stor spridning. Används ofta om
invandringskritiska, främlingsfientliga och rasistiska sajter som exempelvis Samhällsnytt – aktörer som
själva anser att de erbjuder en bättre
bevakning än traditionella medier.

Att ta någons plattform från dem,
till exempel sociala mediekonton.
Twitter kan till exempel deplattformera användare som bryter mot
användarvillkoren, som förbud
mot hat och förhärligande av våld.
fake news

Medvetet felaktig eller missvisande
information som lånar journalistikens form för att uppnå andra
syften. Men begreppet används
också av politiker och andra
som vill smutskasta traditionella
medier.

alt - right

Kort för ”alternative right”, eller
alternativhöger. En digital miljö och
politisk strömning som omfattar en
mängd aktörer, grupper och ideologier. Kännetecknas av vit makt,
etnonationalism, antifeminism,
antisemitism, rasism och homofobi.

folkmord på vita

En myt och konspirationsteori som fått stor spridning i vit
makt-miljöer världen över. Går ut
på att det pågår ett folkmord på
vita i det tysta – att vita människor
”byts ut” genom abort, invandring
och våld mot vita. Denna hotfulla
föreställning spelar en viktig
roll genom att den motiverar vit
makt-anhängare att ta till våld för
att ”försvara sig”.

autokratisering

Att demokratin långsamt monteras ned. En autokrati är en motsats
till demokrati.
britain first

Fascistisk grupp i Storbritannien
med anti-muslimsk agenda.
deepfake

Videoklipp som manipuleras med
hjälp av artificiell intelligens så att
någon ser ut att säga något de inte
sagt. Det mest kända exemplet är
kanske den deepfake där Barack
Obama kallar Donald Trump för
”dipshit”, alltså idiot.

gab

En slags hybrid av Twitter och
Reddit som skapades för att
erbjuda deplattformerade högerextremister ett forum. Blivit
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en fristad för hat, rasism och
extremism. Den högerextreme
terroristen Robert Bowers, som
attackerade en synagoga i Pittsburgh 2018, var mycket aktiv
på Gab.

incel

Kort för ”involuntary celibacy”,
ofrivilligt celibat. Incel-rörelsen
är en löst sammansatt, digital,
kvinnohatande mansrörelse eller
miljö. Betraktas som ett växande
terrorhot i Sverige, enligt Säpo.

hatsajt

En webbsida som sprider hat mot
samma grupper, gång efter annan,
till exempel invandrare.

intersektionalitet

Begrepp som vill synliggöra
att olika maktordningar och
diskrimineringsgrunder samspelar och kan påverka varandra,
såsom ras/etnicitet, kön,
sexualitet och klass.

hundvissl a

Att kommunicera ett dolt budskap
som bara uppfattas av de redan
invigda, såsom en hundvissla bara
uppfattas av hundar. I stället för
att öppet deklarera rasism och
extrema idéer används kodord och
signaler som går många av lyssnarna förbi.

kaninhål

Likt Alice i Underlandet faller ner
i ett kaninhål kan vissa platser på
nätet vara öppningar till världar
som bara blir märkligare och
märkligare ju längre in i dem man
kommer.

högerextremism

Samlingsnamn för aktörer, grupper och ideologier som kännetecknas av att de är auktoritära,
anti-demokratiska, rasistiska och
främlingsfientliga. De är emot
idén om universella mänskliga
rättigheter, och för idén om en
etniskt homogen stat.

källtillit

Att ha förtroende för och kunna
identifiera trovärdiga källor och
söka information från dem.
liberal demokrati

Har såväl folkvalda ledare som
skydd för minoriteter. Majoriteten
kan inte fullt ut bestämma över
alla andra. Eftersträvar tolerans
och pluralism.

identitäre bewegung

En nyfascistisk aktivistgrupp som
finns i Österrike och Tyskland.
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och alternativa informationskällor,
det vill säga fria medier.

manosfär

Samlingsnamn för den misogyna
eller kvinnohatande digitala miljö
som omfattar mansaktivister,
alternativhögern och incels, bland
annat. Förenas i uppfattningen att
jämställdheten gått för långt och
att män är förtryckta.

populism

En ideologi där samhället ses som
uppdelat i två grupper som ställs
mot varandra: det ”rena folket”
och den ”korrupta eliten”. Populismen kan både utgöra ett hot mot
demokratin och fungera som ett
korrektiv.

meme

Kulturell motsvarighet till biologins
gen – memet är kulturens minsta
betydelsebärande enhet. Används
i dag främst om bilder med text eller
animerade giffar som sprids i sociala
medier. Memes används flitigt av
högerextrema för att knuffa det
politiska samtalet och värderingar
i den riktning de önskar.

prebunking

Att ge människor en liten dos falsk
information för att på så vis göra
dem bättre på att hantera information som är vilseledande.
qanon

Amerikansk konspirationsteori som spritt sig till fler länder.
Anhängarna tror att ”Q” lämnar
hemliga meddelanden till dem
som ska avslöja ett nätverk av högt
uppsatta satanistiska pedofiler.
Anhängarna hyllar Donald Trump
som de tror motarbetas av pedofilerna. Eftersom QAnons följare
tagit till våld betraktas konspirationen som farlig.

nordiska motståndsrörelsen

(NMR) En våldsam nazistisk
grupp, grundad 1997. Sveriges
största nazistgrupp med grenar
i Norge, Finland och Danmark.
NMR utmärker sig för sin uttalade
nazism. Vill störta demokratin
och hyllar Hitler.
polyarki

Ett demokratiskt system som har
fria och opartiska val, föreningsfrihet, allmän rösträtt, en vald
verkställande makt (regering/
president) liksom yttrandefrihet

rasideologisk mil jö

Del av den högerextrema miljön
som på olika sätt bejakar ideologiskt rasistiska föreställningar.
8

Användbara ord och begrepp

Vill uppnå en ”rasligt homogen
nation” i hemlandet. Vad som
avgör en raslig identitet, vad som
är en acceptabel grad av homogenitet, och vad en nation består av
är godtyckligt och varierar.

vk

VK, som tidigare hette VKontakte,
har blivit ett forum som högerextrema och andra sökt sig till efter
att ha blivit deplattformerade.
Nordiska motståndsrörelsen har
till exempel sedan flera år tillbaka
konto på VK.

reddit

Social nyhetssida och internetforum där användare kan posta
inlägg och ”rösta upp” inlägg och
trådar i flödet. En av USA:s mest
besökta sajter.

y tterhöger

Far right på engelska. Begrepp
som omfattar både radikalhöger
och extremhöger. Medan radikalhögern är emot delar av liberal
demokrati som minoriteters
rättigheter, avvisar extremhögern
helt demokrati (enligt Cas Mudde,
tongivande forskare på området).

telegram

Krypterad meddelandetjänst
som startades 2013. Tjänsten har
kritiserats hårt för att ha blivit en
fristad för extremism och radikalisering – först åt IS och nu åt
högerextrema.
tradwife

En kvinna som är mot feminism
och för traditionella värderingar
i hemlivet, men med en distinkt
politisk agenda baserad på
anti-islam, anti-invandring och
anti-mångkultur. Vilket rimmar
väl med den föreskrivna kvinnorollen inom den rasideologiska
miljön, som handlar om att ”trygga
rasens och nationens överlevnad”
genom att föda många (vita) barn.
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Vi beskriver ofta
extremister som
onda, som en
negativ kraft. Men
själva motiveras
de av kärlek!
Det är det
riktigt otäcka.

Heléne Lööw
Docent och lektor i historia, Uppsala universitet
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Tradwives

Traditionella fruar
ger extremismen en
städad front
Extremism har funnits länge och kommer ständigt
tillbaka. Nya grupper eller löst sammansatta miljöer
dyker upp – vissa har vi inte ens ett namn för.
Trots det finns tendenser att hålla utkik efter.
emilie stendahl

När brittiska BBC i början av 2020 sände en dokumentär om Alena Kate
Pettitt, en kvinna som presenterar sig som en ”tradwife”, en förkortning
av traditional wife, lät reaktionerna inte vänta på sig. Doktoranden Becca
Lewis vid Stanford var en av dem som tog sig för pannan.
”Vem behöver försvinna ner i ett kaninhål på Youtube när BBC sänder
vit makt-propaganda?” twittrade hon.
Kommentaren fick genast mothugg från människor som tyckte att Becca
Lewis såg spöken mitt på blanka dagen. Att en tradwife – en kvinna som
bakar bröd, kokar sylt, poserar med dammsugare och vill lyda och vara
undergiven sin äkta man – skulle ha kopplingar till extremism framstod
som skrattretande och löjligt för vissa.
Men en tradwife är inte vilken hemmafru som helst, utan del av en rörelse
online med högerextrema förtecken.
”Så kallade tradwives är kvinnor inom vit makt-miljön som hänger
sig åt hem och familj för att tjäna den vita rasen. Det är en hundvissla
avsedd att låta mindre vit makt än vad den är,” förtydligade Becca Lewis
på Twitter.
12

Sidhuvud
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Tradwives
nära kopplingar till manosfären

Diskussionen illustrerar hur nya rörelser utmanar våra föreställningar om
vad extremism kan vara. Eviane Leidig, postdok vid Center för extremismforskning vid Oslo universitet, forskar om tradwives och framträdande
influencers som marknadsför rörelsen.
– Jag skulle beskriva en tradwife som en kvinna som är mot feminism
och för traditionella värderingar i hemlivet, men med en distinkt politisk
agenda baserad på anti-islam, anti-invandring och anti-mångkultur, säger
hon.
Rörelsen uppstod online och har nära kopplingar till den misogyna
mansrörelse som ibland kallas ”manosfären” – en miljö som omfattar mansaktivister och incels, bland annat.
På frågan om tradwives är extremister svarar hon ”nja”.
– Jag skulle nog säga att tradwives inte är extremister direkt, men de
är del av en större apparat som marknadsför väldigt extrema idéer, säger
Eviane Leidig.
Det finns tradwives som i stället för att fördöma terroristattacker utförda
av incels vill vända samtalet till att handla om hur samhället misslyckats
med att möta männens behov.
En annan gång då våld ibland ursäktas är när det sker inom hemmets
fyra väggar.
– Tradwives anser att mannen är familjens överhuvud och för att upprätthålla den sociala ordningen i hemmet har han rätt att straffa sin fru om hon
inte följer sin föreskrivna könsroll, säger Eviane Leidig.
utgår från rasistiska narrativ om hotad vithet

På frågan om huruvida tradwives är rasister är hon mer entydig i sitt svar.
– Jag tror alla tradwives skulle säga att ”vi främjar bara traditionell kvinnlighet och manlighet”. Men jag anser att de främjar rasism och rasistiska
narrativ, för de talar om att de vill bevara sin kultur och i det finns ett
underförstått ideal om en vit civilisation.
Till exempel utmanade influencern Ayla Stewart, en framträdande röst
inom rörelsen, sina följare att föda fler vita bebisar än hon gjort.
Enligt en tradwife är samhället i förfall och därför behöver traditionella
värderingar återerövras och återupprättas. Även om vissa kristna kvinnor
delar uppfattningen om att samhället är på dekis, finns en skillnad i vem
som anses bära ansvar för förfallet, resonerar Eviane Leidig.
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Tre alt-right influencers

– En tradwife skulle säga att det
som har marknadsfört
beror på saker som invandring och
det vänsterinriktade politiska etablistradwives
semanget.
l ana lokteff
Hon tycker att man bör ta rörelsen
Beskrivs som en av de mest inflytelserika
på allvar.
kvinnorna inom miljön. Gift med svensken
Henrik Palmgren som driver högerextrema
– Folk tenderar att avfärda dem
Red Ice TV, sedan en tid tillbaka avstängd
för att de är hemmafruar, men jag
från Youtube.
tycker att de utgör ett slags hot efterbrittany sellner
som de blir ett legitimt ansikte för
En amerikansk youtuber, känd för sin
extrema idéer och narrativ.
anti-feminism. Gift med Martin Sellner,
Kvinnornas längtan efter en idenledare för österrikiska Identitäre Bewegung,
titet, en gemenskap och efter känsen nyfascitisk aktivistgrupp.
lan av att höra till något större driver
ayl a stewart
dem. Att det är många kvinnor från
Marknadsförde ”the white baby challenge”
mycket olika bakgrund som tilltalas
för några år sedan där hon utmanande andra
kvinnor att föda fler vita bebisar än hon själv,
av tradwiferörelsen är ytterligare
för att värna den ”vita rasen”. Stewart har nu
en anledning till att ta den på allvar,
plockat bort mycket av sitt innehåll eftersom
anser Eviane Leidig. Särskilt i en tid
USA introducerar ny, strängare lagstiftning.
när extremhögern arbetar för att
framstå som ett alternativ för fler.
– Extremhögern arbetar på att bli
av med sin giftiga image och kvinnor har alltid spelat en viktig roll i att
hjälpa rörelser att framstå som mer normala. Jag skulle säga att en tradwife
återupptar den roll som kvinnor haft historiskt inom den organiserade
rasismen.
hur kan vi bli bättre på att känna igen extremism ?

En generell trend som många med extremism som bevakningsområde vittnar om är hur extrema idéer paketeras om och får allt större spridning. Säpo
skriver i sin senaste årsrapport att extremister gått från att vara maskerade
och dolda till synliga och stolta (Säpo 2020). Forskaren Cas Mudde, som
studerar radikal- och extremhögern, skriver i sin presentation på Twitter
att han ”Used to study fringe politics. Now study mainstream politics”. De
perifera politiska strömningarna han brukade studera har flyttat in den
politiska mittfåran.
Mot bakgrund av den här utvecklingen argumenterar olika aktörer för
15
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att fler i samhället måste bli bättre på att känna igen extrema åsikter när de
dyker upp i ny form. Men hur ska det gå till? Finns det en definition som
vi kan applicera på olika sorters extremism när innehåll, målgrupp och
ideologi skiljer sig åt?
En som forskat om extremism och fascism i flera decennier är Heléne
Lööw, docent och lektor i historia vid Uppsala universitet.
– Vad som är extremt eller inte beror på vad som anses finnas inom det
vi uppfattar som normalt. Vilket innebär att det är en flytande definition,
säger hon.
Heléne Lööw vill inte formulera en checklista för vad som kännetecknar
extremism. Det är ett arbete för dem som tar fram policy, inte för forskare,
tycker hon. Dessutom kan checklistor göra att vi missar att uppmärksamma
nya rörelser eller miljöer, bara för att de inte överensstämmer med vad som
finns på listan.
– Vi kommer alltid att hitta grupperingar som inte passar in. Det finns
risk att vi missar vissa dimensioner och att grupper utvecklas som blir
väldigt läskiga.
Samtidigt finns saker som kännetecknar många extrema rörelser eller
miljöer: de är totalitära och föreställer sig någon form av stundande lyckorike. Vissa är rasistiska, andra inte.
– Extremister har en ideologi som inte bara innebär ett nytt samhälle,
utan även en ny form av människa. Det är rörelser som är genomgripande
och ska transformera allt.
Ofta finns en föreställning om utvaldhet – att man är utvald av ödet, gud
eller någon annan att leda den del av människosläktet som kan räddas in
i ett nytt lyckorike.
– Vi beskriver ofta extremister som onda, som en negativ kraft. Men
själva motiveras de av kärlek! Det
är det riktigt otäcka. De motiveExtremism enligt SÄPO
ras av kärlek till nationen, rasen,
Svenska säkerhetspolisen bevakar främst
folket, gud eller liknande.
tre våldsbejakande extremistmiljöer:
Om man tittar på propa· den högerextrema, även kallad vit makt-miljön
gandan eller retoriken inom en
· den vänsterextrema, även kallad den autonoma
miljö eller rörelse så handlar den
miljön
ofta om allt det fantastiska som
· den våldsbejakande islamistiska miljön
medlemmarna är utvalda att
skydda eller offra sig för. Något
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som är rätt självklart egentligen, anser Heléne Lööw.
– För vem är attraherad av att ansluta sig till några som säger sig stå för
negativitet och ondska?
Grupperna jobbar hårt med att kontra omvärldens bild av dem. De vill
skapa en bättre värld – allt annat är bara ondskefullt förtal. Och det är klart
att det finns något lockande i att tillhöra de av historien utvalda, dem man
reser statyer över om 100 år, konstaterar Heléne Lööw.
– Särskilt i vår individualistiska tidsålder kan det finnas en attraktion i
att ingå i något större än en själv.
extremism en konstant faktor i historien

Även om Heléne Lööw ogärna skriver under på någon checklista finns alltså
drag som kännetecknar extremismen. Men samma kriterier gäller inte för
alla grupper eller miljöer, understryker hon.
– Den här frågan är fruktansvärt komplicerad. Folk älskar checklistor
och snabba lösningar, men de finns inte. Vi kommer att sysselsätta oss med
det här hur länge som helst för extremism är en konstant faktor i historien.
Heléne Lööw är en av de svenska forskare som arbetat längst med frågor
som extremism och fascism. Hon tycker att det saknas en kontinuitet och
en uthållighet inom de satsningar som görs och att forskningen blir lidande
av det. Intresset från samhällets sida är ryckigt och riktas tillfälligt mot den
eller de grupper som bedöms som farligast. När aktiviteten i grupperna går
ner, slutar vi att tala om dem – men problemet försvinner inte.
– Det finns ingen quick fix. Det dyker upp massa nya inriktningar med
kombinationer som skapar nya miljöer och rörelser som vi ännu inte har
riktigt bra namn på.
Kan du ge något exempel?
– Nej, för då ska du ha in dem i höger eller vänster och jag ska säga om
gruppen är potentiellt hotfull och det vill jag inte.
Hon kallar diskussionen om var någonstans på den politiska skalan
extrema grupper hör hemma för ”dödstrist” och vill inte bidra till att formulera något som sedan används för att plocka politiska poäng i debatten.
En av frågorna alla vill ha svar på och som forskare från flera fält berört
är: Hur känner vi igen den våldbejakande extremist som kommer att gå
från ord till handling?
Även om forskare i dag vet rätt mycket om det här, är svaret långt ifrån
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enkelt. Faktorerna att ta hänsyn till är många och dynamiken komplex.
– Om en grupp blir potentiellt farlig beror på flera saker som exempelvis
ideologi, vad som händer i samhället i övrigt och vilka individer som finns
i gruppen, säger Heléne Lööw.
I andra fall handlar det om enskilda individer som övergår till våld – då
handlar det om andra typer av processer.
– Det finns väldigt många faktorer som avgör hur det utvecklar sig.
Det gör den här typen av forskning intressant och spännande men också
frustrerande eftersom den väcker stundtals fler frågor än svar.
högsäsong i konspirationsbranschen

En miljö som däremot är värd att ta upp är den konspirationistiska, tycker
hon. Miljön attraherar människor från alla möjliga håll och kan bli väg in
i extremism.
– Går du in i en konspirationistisk värld börjar du också betrakta samhället som fientligt. Myndigheterna ljuger, det finns dolda agendor och du
börjar leta tecken. Många landar förr eller senare i ur-konspirationen, det
vill säga i antisemitism.
Osäkra tider tenderar att spä på detta, vilket vi nu också kan se i samband
med corona-pandemin. Teorier som flödar fritt om viruset, om varifrån
det kommer och mörkläggningar.
– Just nu är det högsäsong i konspirationsbranschen.
När Heléne Lööw får frågan om hon tycker något område är understuderat nämner hon extremisternas måltavlor. Vilka grupper eller individer som utsätts för hatkampanjer, våld eller liknande är viktigt att uppmärksamma mer, tycker hon. Både ur ett preventivt syfte och för att det påverkar
hur hotfull en miljö uppfattas. Extremister riktar i regel in sig på vissa,
specifika grupper som de hotar
och hatar.
– De allra flesta tycker inte
Tradwives i Sverige
att Nordiska Motståndsrörelsen
De pratar matlagning, förlossningar, skönhetsär särskilt hotfulla, för de hotas
ideal – och gillar tal som hållits av Hitler om
kvinnans roll och tipsar om böcker som hyllar
inte personligen av dem. De är
tysk nationalsocialistisk politik på 1930-talet.
mer rädda för självmordsbomDe kallar sig traditionalister, hemmafruar eller
bare, till exempel lastbilsdåd, för
”trad”. Eller husmor.
att de potentiellt kan falla offer
Även i Sverige försöker rasideologiska röster
erbjuda kvinnor en plats i ”den nationella
för ett sådant.
rörelsen” genom att marknadsföra ett
hemmafruideal som lösningen på alla de problem
som kvinnor brottas med i dag.
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Extremhögern
arbetar på att
bli av med
sin giftiga image
och kvinnor har alltid
spelat en viktig roll
i att hjälpa rörelser
framstå som mer
normala.

Eviane Leidig
Postdoktor vid Centre for Research on Extremism, Oslo
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l jusskygg verksamhet svår att studera

Den som gör en sökning på extremism på Google Scholar blir snabbt varse
hur inriktad på policy mycket av forskningen är. Det finns ett enormt
intresse från länder runtom i världen att få svar på frågor som: Varför blir
någon extremist? Hur förhindrar vi våldsbejakande extremism? Och hur
förebygger vi den?
Men även om frågorna är enkla, är som sagt svaren sällan det. Forskare
har bland annat gått från att fokusera på individer till att även försöka förstå
kontexten och hur samspelet ser ut mellan fler nivåer. Medvetenheten
om att insatserna som sätts in kan ha ett pris har ökat. Begreppet resiliens
har introducerats, i förhoppning om att signalera att motståndskraften
måste byggas inifrån samhället och inte komma som en pålaga uppifrån
(Stephens, Sieckelinck och Boutellier).
Det saknas en enhällig, etablerad definition av extremism, även om flera
försökt närma sig en (Berger, Bötticher, Carter).
En annan svårighet inom forskningen är att extremisters verksamhet ofta
är ljusskygg, vilket påverkar underlaget. Aktörer som går från extremism
till att utföra terrorhandling går sällan att intervjua. Extremister som går
att intervjua är för det första få och har för det andra ofta god anledning att
lägga sin historia till rätta när de i efterhand ska förklara varför de agerade
på ett visst sätt. Att underlaget för forskningen är en utmaning har flera
forskare konstaterat (Aasland Ravndal och Bjørgo, Khalil).
En annan aspekt som forskare intresserar sig för är vilken roll det nya
digitala landskapet spelar. Hur ser rekryteringen av anhängare ut? Hur går
flödet mellan olika plattformar och mellan online och offline? Och vad är
det egentligen som händer online – blir personer våldsbejakande efter att
ha vistats i extrema miljöer online eller är det redan våldsbejakande personer som främst söker bekräftelse online och ett sätt att rättfärdiga sitt våld?
Det är betydligt mer tunnsått med forskning om hur extremism finansieras, en understuderad och avgörande aspekt som även den rimligen till
stor del sker online i dag.
Utan att göra anspråk på att vara heltäckande är ytterligare en trend
inom forskningen värd att ta upp. Sedan tidigare pågår forskning om
”transnationalisering”. Extrema rörelser är inte begränsade till ett land,
utan idéer och modus operandi sprids snabbt och enkelt över hela världen.
Tankegods delas och extremismen har blivit allt mer global. Mycket sker
på grund av den digitala utvecklingen, och aktörer inom extremism har
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många gånger visat prov på att vara snabba och skickliga på att nyttja ny
digital teknik. Det här ställer nya krav på säkerhetstjänster, företag som
erbjuder digitala tjänster samt alla andra aktörer som arbetar för att förebygga våldsbejakande extremism.

läs mer:
Aasland Ravndal, Jacob och Bjørgo, Tore.
Investigating Terrorism from the Extreme Right: A Review of Past and Present Research.
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Vem röstar på
Sverigedemokraterna?
Svenskar röstar inte längre utifrån klasstillhörighet
utan utifrån sina åsikter. Den utvecklingen tycks
ha gynnat Sverigedemokraterna.
annika hamrud

Under 2000-talet har Sverigedemokraterna gått från att vara en perifer
extremgrupp, med 0,4 procent av rösterna i 1998 års riksdagsval, till att
få 17,5 procent av rösterna 2018. Det är en väldigt stor förändring av det
politiska landskapet i Sverige.
Sverigedemokraterna är ett parti som tillfört en ny ideologi i riksdagen – nationalismen – och som har brutit den tidigare så starka socioekonomiska höger-vänsterskalan som har dominerat i svensk politik.
Hur blev det så? Och vem är det egentligen som röstar på SD?
l änge l andet annorlunda

Sverige var länge ett undantag – här tycktes inget högerradikalt parti få
fäste bland väljarna. Ute i resten av världen såg det annorlunda ut. Efter
att Nationella Fronten i Frankrike fick 11 procent i Europaparlamentsvalet
1984 fick högerradikala partier valframgångar i land efter land. I början
av 2000-talet fanns de representerade i parlamenten i Österrike, Belgien,
Danmark, Frankrike, Italien, Norge, Schweiz och Nederländerna, liksom
i Australien, Kanada och Nya Zealand.
En som studerat denna utveckling under lång tid är Jens Rydgren, profes22
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sor i sociologi vid Stockholms universitet. 2002 frågade han i en artikel i
tidskriften Scandinavian Political Studies varför inget högerradikalt parti
hade lyckats få stöd av svenska väljare.
Rydgren lyfter fram flera förklaringar till varför Sverige varit annorlunda.
sd : s koppling till vit makt - rörelsen avskräckte

Den viktigaste förklaringen är kanske att det i början av 2000-talet inte
fanns något högerradikalt parti som uppfattades som legitimt att rösta på.
Sverigedemokraterna var alltför starkt ihopkopplade med den på 1990-talet
starka vit makt-rörelsen och organisationen Bevara Sverige Svenskt, för att
vara ett alternativ för de flesta väljare.
– Sverigedemokraterna sågs som för extrema och de satt som en propp,
säger Jens Rydgren.
En annan förklaring är att klassröstande var mycket vanligare i Sverige
än i många andra länder. Socialdemokratin var stark och det fanns en hög
fackanslutning. På nästan alla arbetsplatser fanns ett lokalt fackombud,
som var en del av den politiska socialiseringen.
– Jag tror detta spelade en stor roll och det är där vi sett förändringen
under de senaste 10 åren. Nu har arbetarklassväljarna börjat röra sig även
i Sverige, säger Rydgren.
Henrik Oscarsson, som är professor i statsvetenskap med särskild inriktning mot valforskning vid Göteborgs universitet, har en liknande analys.
I boken Svenska väljare (2016), skriver han tillsammans med professor
Sören Holmberg att ”de mest väldokumenterade utvecklingstrenderna
inom samhällsvetenskapen är att politiska partiers tidigare mycket stabila
sociala väljarbaser sakta håller på att urholkas”.
Sambanden mellan väljares socioekonomiska grupptillhörighet och
partival är betydligt svagare i dag än för ett halvsekel sedan.
åsikter allt viktigare

Nu säger Oscarsson om det starka stödet för Sverigedemokraterna:
– Åsiktsröstningen är ju stark i Sverige, och det förklarar mycket. Välfärdsmissnöje, flykting- och invandringsmotstånd, EU-skepsis, lågt förtroende för
samhällsinstitutioner och samhällseliter har egentligen alltid kännetecknat
SD-väljare, det såg vi redan 2006. Att män har större benägenhet att stödja
SD beror till stor del på att kvinnor helt enkelt står längre till vänster, och har
grönare och mer toleranta åsikter i frågor som rör migration och mångkultur.
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Rädsla är lurigt
för det är inte alltid
de som bor i utsatta
områden som är
mest rädda, utan det
är de som bor
så säkert som
är möjligt i världen.

Jens Rydgren
Professor i sociologi, Stockholms universitet
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Om man trots detta gör en socioekonomisk analys av SD-väljarna visar
SOM-institutet (vid Göteborgs universitet) att SD har starkare stöd bland
män än kvinnor och att partiet har sin starkaste förankring i arbetarklassen.
SD har också starkare stöd bland personer med låg eller medellåg utbildning, medan stödet bland högutbildade är väsentligt svagare.
sd har starkast stöd i mindre städer

Genom åren har vissa andra saker varierat. Det handlar om ålder, och om
bostadsortens karaktär. SD hade tidigare ett större stöd bland ungdomar,
men i de senare undersökningarna är stödet starkare bland äldre. Tidigare
fanns ett större stöd i Malmö, men nu är Malmö mer som de andra två
storstäderna där stödet för SD är svagare. Generellt har SD starkast stöd i
mindre städer, på landsbygden, men inte i glesbygd.
Analysen av de sverigedemokratiska väljarna stämmer ganska bra över
hela landet. Förutom ett undantag. Stödet för SD har alltid varit starkare
i Skåne än någon annanstans. I Örkelljunga, Bjuv, Perstorp och Sjöbo fick
SD 2018 över 40 procent av riksdagsrösterna. I Svenska väljare, som är en
analys av riksdagsvalet 2014, konstaterade Henrik Oscarsson och Sören
Holmberg att ”… skåningarnas tendens att oavsett flyktingåsikt eller politikermisstro stödja Sverigedemokraterna är mer av en gåta”.
– SD uppfattas sedan 2019 som det parti som står längst till höger i
partisystemet. Väljarna är mycket överens om denna bild, även SD-väljarna
själva, säger Henrik Oscarsson.
– De två senaste valen 2014 och 2018 har numerärt klart fler väljare
vunnits från M än från S, och det handlar huvudsakligen om småföretagare
och anställda i små företag. Denna ström glöms ofta bort, liksom strömmen
från gruppen icke-röstare, där SD vunnit rejält med nya väljare genom åren.
Men det är alltså åsikterna som
främst avgör. Alla undersökningar
sverigedemokraterna
visar att partiets väljare nästan
Nationalistiskt och socialkonservativt
undantagslöst anser att det är ett
riksdagsparti, bildat 1988. SD grundades av
bra förslag att ta emot färre flykveteraner inom svensk nazism och fascism
tingar (oftast mycket bra). I alla
och har lyckats göra sig till den svenska
undersökningar väljer SD-väljare
radikalnationalismens breda, pragmatiska
alternativ. Partiet kom in i riksdagen 2010
svar som är negativa mot invandoch har nu 62 mandat.
ring, mot flyktingar och mot
mångkulturalism. Ingenting har
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samma förklaringskraft när det gäller sympatier för Sverigedemokraterna,
åsikterna om flykting- och invandringspolitiken är helt avgörande.
misstror demokratin mer

En annan fråga som SD-väljarna är överens om är att de inte anser att den
svenska demokratin fungerar särskilt bra, de hyser misstro till politiker. De
känner också mer oro för sin säkerhet än andra väljare, och de svarar oftare
att de har dålig hälsa.
Förra året publicerade Jens Rydgren, tillsammans med Kirsti Jylhä och
Pontus Strimling, en rapport om vilka som röstar på Sverigedemokraterna.
Även denna studie visar att huvudorsaken till att stödja Sverigedemokraterna är att man vill minska invandringen. De flesta SD-väljarna ser
invandringen som såväl ett ekonomiskt som ett kulturellt hot. Studien visar
också att SD-väljarna har lågt förtroende för politikerna och de politiska
institutionerna.
I studien påpekas att de som vill minska invandringen ändå är många
fler än de som röstar på SD. Det finns väljare i alla partier som vill minska
invandringen, flest utanför SD finns bland dem som röstar på Moderaterna.
Skillnaden mellan SD:arna och moderaterna handlar om vilket förtroende man har för politikerna. De som vill minska invandringen – men har
förtroende för politiker – röstar oftare på Moderaterna.
uttrycker mer främlingsfientlighet och rasism

Sverigedemokratiska väljare särskiljer sig även i Rydgrens undersökning på
frågor som undersöker rasism och främlingsfientlighet.
En fråga som ställs i enkäten är om man instämmer i påståendet ”Jag vill
inte få en invandrare ingift i familjen”. 43 procent av SD-väljarna instämmer
i påståendet. Det kan jämföras med att åtta procent av S-väljarna och 19
procent av M-väljarna instämmer.
De som håller med i denna fråga kan beskrivas som främlingsfientliga.
Omkring hälften av de främlingsfientliga SD-väljarna instämmer även i
påståendet att det finns raser som är mindre intelligenta än andra. Dessa
personer kan anses vara rasister.
Jens Rydgren säger att det sedan tidigare är klarlagt att det finns ett
samband mellan invandringsmotstånd och förtroendet med politiska institutioner. Väljare som fokuserar starkt på invandringsfrågan vill få sin världsbild
bekräftad. Får de inte bekräftelse kan deras förtroende för politiken sjunka,
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I alla
undersökningar
väljer SD-väljare
svar som är negativa
mot invandring,
mot flyktingar
och mot
mångkulturalism.

Henrik Oscarsson
Professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet
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men även förtroendet för public service och delar av akademin blir mindre.
En annan viktig anledning till att Sverigedemokraterna haft så stora framgångar de senaste åren främst beror på att de har varit särskilt framgångsrika
med att koppla ihop invandring med kriminalitet, anser Jens Rydgren.
– Det är ofta de högerradikalas bästa sätt att mobilisera väljare. Det
är mer effektivt än att koppla invandring till arbetslöshet. Kriminalitet
väcker mycket känslor och nu har vi olyckligtvis haft en period med mycket
hemska kriminella dåd.
Jens Rydgren beskriver det som att ordning har kommit upp på agendan.
Och även rädsla.
– Rädsla är lurigt för det är inte alltid de som bor i utsatta områden som
är mest rädda utan det är de som bor så säkert som är möjligt i världen. Men
det finns en stark bild nu av det som är farligt, och när du ser någon som
du kan förknippa med den oron så kanske du blir rädd.
vart tar väl jarna vägen efter corona - pandemin ?

Henrik Oscarsson om situationen med Covid-19:
– Det kommer bli väldigt intressant att se vart SD-väljarna tar vägen
nu. Om anti-mångkultur-expressivitet och moteld mot kulturella hot
varit i förgrunden hittills, landar vi nu i en verklighet där det handlar mer
om ekonomiskt egenintresse, och ett mer klassiskt landskap av ekonomi,
sysselsättning, välfärd.
– Många har ju ställt frågan varför forna S-väljare ur arbetarklassen
tycks rösta emot sina egna ekonomiska och gruppintressen när de stödjer
ett parti som står långt till höger och som vill regera med andra högerpartier. Nu får vi ett svar snart på om dessa gruppers intresse av mer fördelningspolitik kommer trumfa ställningstaganden längs den kulturella
värderingsdimensionen.
läs mer:
Jylhä, Kirsti M., Rydgren, Jens och Strimling, Pontus.
Sverigedemokraternas väljare: Vilka är de, var kommer de ifrån och vart är de på väg?
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Så fördomsfulla
är vi
I debatten låter det som om fördomarna hela tiden ökar.
Det är lätt att tro det med tanke på det uppsving som
främlingsfientliga och rasistiska partier haft i Sverige
och världen. Men forskningen visar ingen sådan ökning.
emilie stendahl

Vad skulle du tycka om att få en muslim till granne? Gör invandrare ditt
land bättre eller sämre? Är invandrare bra eller dåliga för ekonomin?
Dessa frågor, och andra liknande, har hundratusentals människor fått
svara på i olika internationella undersökningar som gjorts under mycket lång
tid. Syftet har varit att studera människors fördomar, det vill säga negativa
attityder till en person baserat på den grupp hon eller han uppfattas tillhöra.
I det här sammanhanget definieras fördomar alltså som något mer än
en förutfattad mening; Det är att ogilla personer på grund av deras grupptillhörighet.
Fördomar skulle kunna riktas mot vilka grupper som helst, som journalister, Sverigedemokrater eller Expoläsare. Men i de internationella
undersökningarna är det attityder mot olika minoriteter och kvinnor som
undersöks – grupper som har varit föremål för diskriminering i närtid.
Svaren i undersökningarna används för att studera hur fördomar skiljer
sig åt mellan länder och hur de har ändrats över tid. Forskarnas slutsatser
bildar en del av pusslet som nu läggs om människors fördomsfullhet – ett
pussel som sysselsatt akademin under cirka 100 år.
Det finns en stark önskan om att bättre förstå hur, när och varför fördo30
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mar uppstår. För när människor agerar utifrån sina fördomar kan det
resultera i en stigande skala av våld, från hatfulla kommentarer till diskriminering, konflikt, krig och folkmord. Det konstaterade den amerikanske
psykologen Gordon Allport redan 1954 i The Nature of Prejudice, ett verk
som alltjämt citeras flitigt.
fördomarna minskar

Mikael Hjerm, professor i sociologi vid Umeå universitet, forskar om
fördomar som de kommer till uttryck i de stora mätningarna. Han beskriver
flera tendenser som framkommer i forskningen, såväl hans egen som andras.
En tendens är att färre människor öppet uttrycker fördomar mot grupper som invandrare, kvinnor och homosexuella i dag jämfört med när
mätningarna började. Även fördomar mot svarta invånare i USA har minskat över tid. Att det ser ut så här är förstås föga förvånande med tanke på
historien – så sent som i mitten av 1960-talet avskaffades till exempel Jim
Crow-lagarna i södra USA, det vill säga rasistiska lagar som upprätthöll
segregation utifrån hudfärg. I takt med att lagar skrivs om och omgivningen förändras, gör också folks fördomar det, även om det sker med en
viss eftersläpning.
– Om man tittar från andra världskriget är det otvivelaktigt så att vi har
blivit mindre fördomsfulla. Det är enorma skillnader fram till i dag i hela
västvärlden, säger Mikael Hjerm.
Under de senaste tjugo åren har utvecklingen dock stannat av. Till
exempel har främlingsfientligheten kommit att ”plana ut” i Sverige under
2000-talet. Den har varken ökat eller minskat i någon större omfattning
utan legat kvar på en stabil nivå.
Stödet för Sverigedemokraterna kan därmed inte knytas till något underliggande skifte i opinionen mot större främlingsfientlighet, som ibland görs
gällande i debatten. SD har inte heller gått före opinionen och påverkat
väljarna i en mer fördomsfull och främlingsfientlig inriktning. Åsikterna
fanns redan och partiet har fångat upp dem.
Med det sagt, är det inte omöjligt att Sverigedemokraterna och deras
retorik kring invandring och svenskhet kommer att få konsekvenser för
människors attityder på sikt.
– Vi har studerat det och vi hittar inga sådana effekter. Men det betyder
inte att det inte kommer att komma.
Tillsammans med kollegan Andrea Bohman undersökte Hjerm radikala
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högerpartiers påverkan på attityder till invandrare åren 2002–2012, men
kunde alltså inte se att partierna lyckats driva på motståndet mot invandring (Bohman och Hjerm 2016).
politiken spel ar roll

Samtidigt är det tydligt att omgivningen spelar roll för nivån på främlingsfientlighet. I länder med en öppnare och generösare migrationspolitik
tenderar människor att vara mindre främlingsfientliga, enligt mätningarna.
Och i länder där politiker uttrycker sig negativt om invandrare är nivån av
främlingsfientlighet högre.
Ett exempel på det sistnämnda är Ungern. Där har den högerextrema
politiska diskursen sannolikt givit opinionen en skjuts till att bli mer främlingsfientlig. Det menar de belgiska forskarna Arno Van Hootegem och
Bart Meulman efter att ha studerat attityder till asylsökande och invandrare
i spåren av flyktingkrisen 2015.
Hootegem och Meulman konstaterar att det bara var i Östeuropa som
främlingsfientligheten ökade markant efter 2015. Detta trots att länderna
där tog emot få asylsökande. I de europeiska länder som tog emot ett stort
antal asylsökande, påverkades attityderna mindre, noterar forskarna.
Grupphotsteorin, som ofta används för att analysera varför fördomar
uppkommer, var man inte hjälpt av i det här fallet. Teorin går i korthet ut på att
fördomar uppstår när grupper konkurrerar med varandra eftersom den egna
gruppen – ingruppen – upplevs hotad. När ett land tar emot många flyktingar
skulle sådana känslor av hot kunna uppstå om invånare anser att det blir större
konkurrens om resurser. Men i fallet med flyktingkrisen 2015 syntes inga
tydliga sådana tendenser i mätningarna, varken vad gäller ekonomi eller kultur.
Politiken spelar alltså roll, men sambandet är inte givet alla gånger. Att
högerpopulister är negativa till invandring är något folk snarast förväntar
sig och deras påverkan på opinionen är många gånger begränsad, enligt
Mikael Hjerm. När etablerade partier är negativa kan konsekvensen dock
bli en annan, resonerar han.
– Det stora problemet uppstår när de etablerade partierna börjar
använda deras retorik. Då börjar folk att lyssna.
mindre främlingsfientlighet i rika l änder

En annan generell trend är att invånare i rika länder överlag är mindre främlingsfientliga än invånare i fattigare länder. Det framgår av flera studier, bland
33

Fördomar

En person
som är fördomsfull
mot en grupp
är det också mot
andra grupper
– till och med
mot sådana som inte
ens existerar.

Nazar Akrami
Lektor i psykologi, Uppsala universitet
34

Fördomar
annat Prejudice Against Immigrants Symptomizes a Larger Syndrome. I den
undersöker forskarna M.D.R. Evans och Jonathan Kelley om britter är mer
främlingsfientliga än andra med tanke på stödet för brexit. Men någon sådan
tendens gick inte att se, konstaterade forskarna efter att ha jämfört 100 länder.
Britterna svarade i stället att de inte har särskilt mycket emot att ha en invandrare eller annan religiös minoritet, som muslimer eller judar, till grannar.
En annan tydlig tendens i de internationella mätningarna är hur stabila
människors fördomar tycks vara över tid. De attityder som formas i tonåren
eller i tjugoårsåldern verkar vi bära med oss genom livet. Visst händer det att
människor omprövar sina fördomar, men enligt den större bilden som träder
fram i forskningen är det undantag snarare än regel. Den förändring som
skett i fördomsfullhet i länder över tid tror forskare i stället hänger samman
med att yngre generationer är mindre fördomsfulla än äldre – eftersom nya
generationer föds och fostras in i samhällen där attityder, lagar och normer
är andra än vad den åldrande generationen växte upp med. I takt med att
befolkningen ändras, gör även fördomarna mot vissa grupper det.
all a har fördomar

Det man däremot inte tror ändras över tid är människors benägenhet att
hysa fördomar. Det råder stor samstämmighet bland forskare om att alla
människor härbärgerar fördomar –fördomsfullhet är något universellt. Dels
anses det ha funnits ett värde för grupper att ty sig till varandra och betrakta
utomstående med ett visst mått av misstänksamhet – så tryggade människan
sin överlevnad. Dels beskrivs det som mänskligt att arbeta utifrån stereotyper, att sammanfatta. Det krävs rentav för att vi ska kunna navigera i vår
omvärld. När dessa stereotyper, som alltså ses som en kognitiv nödvändighet,
sedan ges ett negativt värdeomdöme blir de till fördomar. Inom neurovetenskapen har forskare kunnat se att olika delar av hjärnan aktiveras när
människor uttrycker stereotyper jämfört med fördomar (Amodio 2014).
Forskare har även identifierat en rad faktorer på individnivå som spelar
roll för hur fördomsfull en person är och dessa faktorer är ofta desamma
oavsett land. Högutbildade är till exempel mer positiva till invandrare i
snitt, kvinnor är mer positiva än män och yngre mer positiva än äldre. Av de
individuella faktorerna är utbildning den i särklass viktigaste (Delmi 2018).
Människors personlighet styr också. Psykologen Nazar Akrami, lektor
vid Uppsala universitet, har bland annat kunnat konstatera att personer
som får låga poäng på öppenhet och vänlighet när de skattar sin person35
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lighet i frågeformulär, även ger uttryck för större fördomsfullhet.
Ett annat mönster som de kunnat belägga är det som kallas för generaliserad fördomsfullhet – att vissa individer tycks bära sin fördomsfullhet med
sig och hysa negativa attityder mot många olika grupper som exempelvis
muslimer, kvinnor och homosexuella.
– En person som är fördomsfull mot en grupp är det också mot andra
grupper – till och med mot sådana som inte ens existerar, säger Nazar Akrami.
I laboratorieexperiment har människor fått ta ställning till hur de värderar olika grupper, där även påhittade grupper ingått. Och det är bland annat
då som mönstret med generaliserad fördomsfullhet trätt fram.
Akrami och hans kollegor har dessutom kunnat visa att kvinnor som är
fördomsfulla mot invandrare och homosexuella, också är mer sexistiska
mot andra kvinnor (Bergh et al., 2016). Att det förhåller sig så stärker tesen
om att det är personligheten som styr, snarare än grupptillhörigheten,
resonerar Nazar Akrami.
När psykologer och socialpsykologer studerar fördomar sker det inte via
de stora internationella attitydundersökningarna, utan med andra slags
metoder. Och det man tvistar om inom fältet är i vilken grad individuella
faktorer som personlighet styr och i vilken grad grupptillhörigheten gör det.
Även Nazar Akrami uppfattar fördomsfullhet som relativt stabil över
tid. Han lyfter en distinktion som görs i forskning mellan explicit fördomsfullhet, som människor ger uttryck för i fikarummet eller i undersökningar,
och implicit fördomsfullhet som är omedveten men som ändå kan ligga
till grund för diskriminering och ge konkreta efterverkningar för såväl
individer som samhället i stort.
Ett sätt att testa omedvetna fördomar är att göra ett IAT – implicit association test. Det har fått mycket stor spridning, men även betydande kritik
för sin design. Testet går att göra gratis på nätet för den som vill.
påverkas våra fördomar av medier ?

Ett annat spår inom forskningen om fördomar handlar om vilken roll medierna spelar. Forskare undersöker hur olika grupper framställs och vilket
utrymme de får, samt hur skildringarna påverkar människors attityder.
En slutsats så här långt är att migranter och olika etniska minoriteter
är underrepresenterade i medier överlag och när de väl nämns är sammanhanget ofta negativt och kopplat till exempelvis kriminalitet.
Återkommande exponering för sådana skildringar leder till mer nega36
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Minskar fördomar
av mänskliga möten?

Blir vi mindre fördomsfulla när vi
tiva attityder till invandring och kan även
får möta en individ ur den grupp
aktivera fördomar hos medieanvändare.
vi hyser fördomar mot? Den frågan
Och ju mer medierna rapporterar om
har sysselsatt forskare i decennier
invandring, desto fler tenderar att rösta
och resulterat i hundratals studier.
Redan 1954 resonerade psykologen
på främlingsfientliga partier. Det framgår
Gordon Allport utförligt om teorin
av en europeisk litteraturöversikt där 89
som kallas för kontakthypotesen.
studier ingår (Eberl et al. 2018).
I dag har forskare slagit fast att
En annan slutsats är att olika typer
ja – vi blir mindre fördomsfulla när vi får
möta en individ ur den grupp vi hyser
av medier påverkar användarna olika
fördomar mot (Pettigrew & Tropp).
mycket – de som följer kommersiella tv-nyFast exakt vad i mötet som
heter antar till exempel mer negativa attileder till minskade fördomar vet
tyder än de som tar del av public service.
vi inte. Studierna som g jorts är
Användare som följde hatsajten Avpixinte tillräckligt detaljerade för att
dra sådana slutsatser. Därmed finns
lat (tidigare Politiskt inkorrekt, numera
få svar i forskning på hur vi ska
Samhällsnytt) – en sajt med tydliga koppmotverka fördomar (Paluck).
lingar till Sverigedemokraterna – blev till
Effekten av möten människor
exempel mer negativa till invandring under
emellan tycks också variera beroende
på vilken slags fördomar det handlar
åren 2014–2016, medan de som konsumeom. Fördomar kopplade till etnicitet
rade vänsterorienterade tidningen ETC
och rasism var svårare att rå på (Paluck,
blev mer positiva. De som tog del av tradiGreen & Green).
tionella medier ändrade däremot inte sina
attityder nämnvärt under samma period.
Det konstaterar doktoranden Nora Theorin och professorn Jesper Strömbäck
vid Göteborgs universitet i studien Some Media Matter More than Others.
Den som vill förstå varför personer ändrar sina attityder bör alltså ta
reda på vilka medier de använder, anser Theorin och Strömbäck. Samtidigt är det värt att notera att effekten av mediekonsumtionen generellt är
ganska liten, vilket kan sägas ligga i linje med annan forskning som visar
att attityder framför allt verkar vara stabila över tid. Särskilt i Sverige tycks
medier ha relativt liten påverkan på attityder.
– Internationella studier har visat på fler och större effekter än de vi
kunnat se, säger Nora Theorin.
I en annan studie undersökte Nora Theorin hur människors attityder
till olika grupper av invandrare utvecklades över tid. Hatsajten Avpixlats
läsare uppgav att de blivit mer negativa till invandring från Afrika och
Mellanöstern under åren 2014 till 2016, ett väntat resultat sett till tidigare
forskning som visat att medier kan förstärka fördomar.
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Mer oväntat var att Avpixlats läsare samtidigt uppgav att de hade blivit
mer positiva till invandrare från Europa.
Nora Theorin tror att de europeiska invandrarna kom att inkluderas i ett
”vi”, medan invandrare från Afrika och Mellanöstern skrevs fram som ”de
andra”. Därmed minskade fördomarna mot européer, men förstärktes mot
de sistnämnda grupperna.
– Alla invandrare behöver inte ses som en utgrupp. I fallet med Avpixlats
läsare kan det mycket väl ha varit så att det var de icke-europeiska invandrarna som sågs som utgrupp och som man distanserade sig emot.
går att påverka

Fördomar ses alltså som stabila över tid, samtidigt finns utrymme att
påverka dem. Mikael Hjerm och hans forskargrupp undersöker för tillfället
hur fördomar utvecklas – hur vänner, föräldrar och skola påverkar attityder
och fördomar i tonåren och tjugoårsåldern eftersom det antas vara under
denna tid de stora förändringarna sker och attityder utkristalliserar sig.
– Om man tänker att höga nivåer av främlingsfientlighet är dåligt för
samhället, är det framför allt unga människor som går att påverka, säger han.
Genom att utbilda i värdegrundsfrågor och ha lärare som är skickliga
på att skapa goda relationer kan fördomar stävjas. Det handlar också om
att lära unga logiskt-kritiskt tänkande, så att de inte hamnar i atomistiska
felslut av typen ”jag känner en invandrare som begick brott, alltså är alla
invandrare brottslingar”. Den som står stadigt i logiken kan skjuta ett
sådant felslut i sank.
Även Nazar Akrami lyfter fram kunskap om kognition, alltså hur vi lär,
tänker och bearbetar information, som en möjlig väg framåt.
– När vi vill göra något åt fördomsfullhet är det bra att veta vad den
beror på. Personlighetskomponenterna är svårt att göra något åt, men vi
kan påverka andra faktorer som våra kognitiva processer.
Genom att känna till att vi kategoriserar människor och vara uppmärksamma på när vi gör det, kan vi stärka våra kognitiva filter, anser han.
Även sociala faktorer går att påverka, som hur vi betraktar vår ingrupp
och vilka som räknas till denna. De vi uppfattar delar våra värderingar tycks
vi vara mindre fördomsfulla mot.
– Om jag ser dig som lik mig blir det mindre friktion oss emellan.
Genom att framhäva våra likheter kanske man kan minska fördomar,
säger Nazar Akrami.
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”Rasismen fanns
innan rasbiologin”
Rasism är ett system som sorterar människor och ger
dem olika status och möjligheter. Denna maktordning
har funnits i drygt 500 år, långt innan idén om biologisk
rasism dök upp. Det säger professorn Mattias Gardell.
emilie stendahl

Han har studerat hur afrosvenskar utsätts för rasism på svensk arbetsmarknad, undersökt hur islamofobi kommer till uttryck i Sverige och intervjuat
de högerextrema terroristerna Peter Mangs och Anders Breivik. Han har
också följt svartmaktorganisationen Nation of Islam och amerikanska
vit makt-grupper som är extremare än Ku Klux Klan. Bland annat. I över
trettio år har Mattias Gardell, professor i jämförande religionsvetenskap
vid Uppsala universitet, forskat om spänningsfältet mellan religion, politik,
rasism och våld.
Utifrån det du vet om forskning om rasism i Sverige, vad skulle du
säga om du hamnade i samtal med någon som avfärdar de svenska
demonstrationerna för Black Lives Matter med att ”rasism finns
framför allt i USA”?
– Folk som påstår att rasism inte finns i Sverige pratar i nattmössan. De
kan helt enkelt inte underbygga påståendet empiriskt.
– Jag tolkar protesterna i Förenta staterna och i Sverige som tecken på att
40
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rasism har upptäckts och börjat ifrågasättas av fler grupper än tidigare. En
väldigt spännande process! Sedan är det klart att protesterna också oroar
folk som har investerade intressen och som är beredda att skrida till den
gamla ordningens försvar.
Om du skulle ge dig på att sammanfatta rasismforskningen så här
långt – vilka viktiga insikter har forskare dragit?
– Rasism finns och utgör ett problem som kan studeras empiriskt.
Rasism är inte universellt, inget transhistoriskt fenomen som har att
göra med den mänskliga naturen. Det är en maktordning som växer
fram på vissa platser och sedan expanderar i en process vi kan studera
och försöka förstå. Rasism strukturerar villkoren olika för olika slags
människor och påverkar din möjlighet att leva ett värdigt och gott liv.
Och rasism är dödligt: inte endast i skepnad av rasistiska mördare utan
också i sin strukturella form. Den gör att vissa slags människor lever
årtionden längre än andra.
– En annan insikt är att rasism är konträrt mot demokratin i sin principiella form. Ändå är rasism inbyggt i den demokratiska moderna ordningen
över hela västvärlden i dag och motverkar dess förverkligande.
Hur är rasism inbyggt i den demokratiska moderna ordningen i
västvärlden?
– Det är viktigt att förstå att rasism föregick den demokratiska revolutionen. Rasmaktsordningar fanns innan. Det betyder att när demokratierna växte fram, villkorades de av rasismen. När idén om folket kom,
med föreställningen om en politisk gemenskap där alla kan vara med
och fatta beslut som är bindande inom ett visst territorium, blev rasism
en teknik för att inkludera vissa och exkludera andra människor från
att tillhöra det här folket. I Förenta staterna fick till exempel ursprungsbefolkningen inte höra till ”folket”, inte heller svarta. Bara fria vita fick
bli amerikanska medborgare 1790. Sedan stod slaget kring vem som
var vit och inte. Från början var vit definierad som icke-svart, men det
öppnade för att japaner, kineser, judar, araber, italienare och spanjorer
skulle inkluderas, vilket väckte protester. Japaner och kineser uteslöts
och man definierade olika vita raser, där den ”nordiska”, ”anglosaxiska”,
”protestantiska” vita rasen priviligierades i exempelvis invandringslagstiftningen på 1920-talet.
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Det tycks råda delade meningar om vad rasism är i dag. Stämmer
det tycker du?
– Ja. Det finns en tydlig process av av-lärning och en produktion av
okunskap och historisk glömska.
Är det ett problem att folk har olika uppfattning om vad rasism är?
– Begrepp är inte oskyldiga, utan de öppnar ett visst sätt att tänka kring en
problematik och stänger samtidigt andra sätt att tänka. Om du tror att rasism
handlar om etiska tillkortakommanden hos några ondskefulla individer, som
är okunniga, så tänker du att vi åtgärdar det med kunskapslyft på skolorna,
toleransdagar och terapikurser. Men rasism är ett politiskt problem som rör
konstruktionen av det gemensamma och fördelningen av möjligheter. Det
kan man inte komma till rätta med genom kosmetiska insatser.
– Samtidigt ser vi att rasismen förmår reproducera sig: nya rasismformationer uppstår. Muslimer är ett exempel på en grupp som rasifieras nu,
till exempel. Vilka som rasifieras förskjuts hela tiden, det är dynamiskt och
föränderligt.
Att rasismen är dynamisk och föränderlig gör den svårare att förstå
och känna igen, antar jag. Kan du ge fler exempel på grupper som
rasifieras i dag?
– Invandrare, invandrarskap och invandrarhet har kommit att bli en
rasifierad kategori. Vi pratar om andra, tredje och fjärde generationens
invandrare. Människor som inte har vandrat någonstans, utan som ärver
det här med att ”vara invandrare”. I kategorin ingår inte alla invandrare
kan vi se via forskningen. Vi pratar inte om vita tyskar som flyttat hit,
danskar eller holländare. Utan om människor som kommer från specifika
håll i världen, som är födda i Afrika söder om Sahara eller Mena-regionen
(Mellanöstern och Nordafrika).
– Det är också intressant hur svenskhet rasifieras. Det är ett bråk kring
svenskhet och vem som ska få ingå. När blir man svensk?
Hur rasifieras svenskhet?
– Det är en process. Det finns element som ingår i en rasifiering, som
att svenskhet på något sätt är nedärvt, för du kan inte bara plötsligt bli det.
Vi vet inte hur många generationer man måste vara än. Svenskhet ger vissa
privilegier som icke-svenskar inte får erhålla.
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– Handlar svenskhet om medborgarskap, var man föds och var man
bor, eller om blod? Ska vi ha en republikansk definition av svenskhet eller
är det blodslinjen som gäller? Och hur rent behöver blodet vara? Vilken
slags förorening kan accepteras? Aha, mormor var norsk, det är inte så
farligt. Mormor var judinna, det är mer tveksamt. Mormor var somalier,
äh glöm det.
Högerextrema tycks hänvisa till olika rasifierade kategorier, inte
bara svenskhet?
– Många ser ett nordiskt folk som det primära och talar om den nordiska
rasen, kulturen och själen. Så finns de som pratar om ett europeiskt folk och
den europeiska civilisationen, kulturen och dess nedärvda värden och de
som talar om det vita folket, den vita rasen – det finns olika rasifieringskategorier som samvarierar med varandra och kan finnas samtidigt.
Amerikanen George Floyd dödades av polisen 25 maj, något som
väckt avsky, ilska och sorg världen över. Rasism har hamnat högt
på dagordningen och många undrar vad som behöver göras för att
få till en förändring. Vilka svar kan rasismforskningen bidra med?
– För att kunna åtgärda ett problem måste man förstå hur det är sammansatt. Forskningens uppgift är att producera empiriskt grundad kunskap om
rasism och dess historia, och hur rasism påverkar människors liv. Det kan
man göra utifrån en lång rad olika teoretiska perspektiv och med många
metoder. Kunskapen är viktig för att motverka den ökade okunskap om
rasism som sprids i dag. Vi har till exempel ett riksdagsparti som infört
nolltolerans mot rasism, samtidigt som partiet har en antimuslimsk och
antiromsk agenda. De får ihop det för att de envist hänger sig fast vid en
biologisk rasismdefinition, alltså idén om biologiska raser och säger att ”det
tror vi inte finns och därför kan vi inte heller vara rasister”. Men forskningen
visar att rasism som teori och praktik är många århundranden äldre än
biologin och genetiken. Den biologiska rasismen är ganska sen i rasismens
historia och absolut inte rasismens förutsättning.
I dag talar vissa om rasismer i plural. Varför? Och kan du ge några
exempel?
– Vissa rasismer är enkla att förstå. Som antisvart rasism. Många tror lite
slarvigt att rasism enbart har med hudfärg att göra, med svart och vitt, men
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så är det inte. Sedan finns antisemitism: rasism som riktar sig mot judar.
Den har vi också lärt oss att känna igen och anledningen är ju fruktansvärd,
det är förintelsen. Antisemitismen är långt ifrån överspelad, men är för
tillfället oacceptabel i den politiska huvudfåran.
– Antimuslimsk rasism, islamofobi, är svårare för många att känna igen.
Vissa tror att det är ett hittepå-begrepp och säger saker som: ”islam är inte
en ras, det är en religion”. Det argumentet visar bara hur okunnig man är
historiskt eller hur fräck man är om man försöker blanda bort korten, för
vi vet att det antimuslimska och antijudiska har gått hand i hand genom
historien och är de två äldsta rasismformationerna vi har. När den första
rasmaktsordningen byggdes upp på den iberiska halvön på medeltid/
senmedeltid var det judar och muslimer som stöttes ut som tillhörande
mindre värda ”raser”. Då fanns inte ett biologiskt rasbegrepp, utan rasbegreppet formades som ett sätt att benämna olika slags människor på basis av
den rit eller sed de praktiserade, alltså det vi i dag kallar religion och kultur.
– Sedan finns det anti-romska
som är en väldigt gammal rasismformation, med tyngdpunkt i östra och
Vad är rasism?
centrala Europa. Där fanns ett instirasism är en teknologi som
tutionaliserat slaveri. Man sålde och
handlade romer på liknande sätt som
· Klassificerar människor i särskilda kollektiva
enheter. Kalla det raser, kulturer, etniciteter,
man gjorde med svarta. Det började
folk eller närbesläktade begrepp, som tillinnan den transatlantiska slavhanskrivs nedärvda essenser och särdrag.
deln och avslutades efter. Jag hade
· Inordnar dessa enheter på en skala mellan
trott att vi börjat fatta det här. Men
polerna av värdefullt och värdelöst liv.
när man ser hur romer från Rumä· Skapar och upprätthåller en ojämlik
nien och Bulgarien behandlas, hur
fördelning av status, privilegier, resurser,
de utestängs från skolor och inte får
möjligheter och rättigheter till dem som
bo bland andra, i strid med barnkonassocieras med de föreställda enheterna.
ventioner och annat, förstår man att
· Positionerar människor i enlighet med
vi inte har det. Det är en obehaglig
logiken att var sak ska vara på sin plats.
form av rasism, som upprätthålls av
· Naturaliserar den ordning som teknomånga goda människor. Som liksom
login etablerar.
andra rasismformationer involverar en
· Bevakar de gränser som teknologin skapat
själv och ens egna privilegier. Det går
och premierar.
inte att åtgärda genom att ge en peng,
Källa: Mattias Gardell
det krävs större systemiska åtgärder.
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Vi vet att
det antimuslimska
och antijudiska
har gått hand i hand
genom historien
och är de två äldsta
rasismformationerna
vi har.

Mattias Gardell
Professor i jämförande religionsvetenskap, Uppsala universitet
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”Sverige sägs sakna en historia av rasism, kolonialism och förtryck av
etniska minoriteter” har du skrivit. Är det en vanlig missuppfattning
tycker du? Och vad tänker du om att arbetet med att tillsätta en
samisk sanningskommission som nyligen inletts?
– Sverige har en självbild av att vara ett av världens mest toleranta länder,
ett land som inte var involverat i den koloniala ordningen som förut fanns,
och därför inte heller är relevant att studera ur postkoloniala perspektiv.
Fast vi egentligen vet, eller borde veta, att sådant tal saknar saklig grund.
De minoriteter vi kallar nationella är benämningar på rasifierade kategorier
av invånare. Som rasifierats på olika sätt genom historien och däribland
samer. En sanningskommission kan vara mycket bra, men vi får se upp så
att uppdraget inte begränsas till det förgångna. När vi talar om antisamisk
rasism måste vi minnas att det koloniala inte är historia utan ännu pågående processer.
Hur definierar du rasism?
– Det är viktigt att förstå att rasism inte enbart är en tankefigur, föreställning, fördom eller ideologi. Rasism kan inte förklaras i termer av tolerans
eller enskilda individers etiska tillkortakommanden, utan rasism är också
praktik, rasism är något som görs.
Hur menar du?
– Rasism sorterar människor i olika sorter som tillskrivs olika nedärvda
egenskaper och placeras mellan polerna det värdefulla livet som ”hör
hemma” på ett visst territorium och vars välstånd skall säkras och det värdelösa livet som ”hör hemma någon annanstans” och som kan låtas dö om
de är i vägen för det värdefulla livets blomstring. Människor tilldelas olika
status, resurser och möjligheter beroende på den grupp de anses tillhöra
och dess position på skalan mellan värdefullt och värdelöst liv.
– Därmed är rasism ett politiskt problem som har att göra med jämlikhet och lika villkor. Som handlar om hur vi skapar och strukturerar det
gemensamma. Och det är viktigt att förstå i dag när vi försöker outsourca
rasism som ett privatiserat problem som rör enskilda individers etiska eller
kunskapsmässiga tillkortakommanden.
Är det här en definition du delar med andra forskare?
– Det är en definition inspirerad av de mest tongivande rasismforskarna
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som arbetar i den tradition som drogs upp av Michel Foucault. Den poängterar att rasismen producerar något, att rasism görs och att det är ett system
i ständig förändring. Om du tar forskare som David Goldberg, Philomena
Essed, Stefan Jonsson, Ghassan Hage och Ruth Wilson Gilmore arbetar
de med liknande perspektiv och belyser vikten av att se rasism ur ett intersektionellt perspektiv. Det handlar också om kön och klass.
Vilka andra forskningstraditioner finns?
– Det finns en forskningstradition som tänker att rasism är en ideologi
och som inte sällan är marxistisk i sin ideologianalys. De tänker sig att
ideologi konstrueras av de förhärskande klasserna för att legitimera och
mystifiera verklighetens elände, som exempelvis ett produktionssystem
med slavarbetskraft eller invandrad arbetskraft. För att kunna fördela resurser olika skapar man en rasistisk ordning, exkluderar vissa och legitimerar
ordningen genom att säga att de är mindre värda och ordningen naturlig.
– Sen finns det olika liberala rasismteorier som ser rasism som ett
kunskapsproblem eller fråga om värderingar. Och det finns psykologiska teorier. Till exempel evolutionspsykologer som säger att rasism är
universellt.
Och det sista vänder du dig emot?
– Sättet jag ser på rasism säger just att rasism inte är transhistoriskt eller
universellt, utan rasism har en historia som kan studeras empiriskt. Man
kan gå till källor och undersöka noggrant hur rasism skapas och sprids och
hur den förändras med tid. Rasism står aldrig still. Malcolm X sa 1964 att:
”Rasism är som en Cadillac. Det kommer ut en ny modell varje år.” Om
en version inte funkar uppgraderar man den. Nu funkar det inte att prata
om raser, särskilt inte i Sverige, då pratar man om kulturer i stället eller
religioner. Men man gör det på samma sätt så att kultur eller religion görs
till något nedärvt.
Hur menar du?
– Till exempel om en person föds av muslimska föräldrar som är svenska
medborgare betraktar inte alla det här nyfödda livet som svenskt. Utan det
blir ett muslimskt liv som associeras med negativa saker som kriminalitet,
våld och kvinnoförtryck. Associationer som gör att det nya livet, som när
det föds inte kan gå, tala eller ens äta själv, under sin uppväxt kommer få
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kämpa på ett annat sätt än den som inte har ett muslimskt namn, han får
svårare att få bra betyg och får han bra betyg kommer han ändå ha svårare
att få ett arbete som motsvarar hans meriter och därmed blir det svårare
att få en bostad på bästa adressen.
Du har studerat dessa frågor
länge. Kan du säga något om
Tips!
utvecklingen inom rasismBilders makt är en sajt och kunskapsbank där du
forskningen?
får lära dig om rasistiska stereotyper i bildkonst
– Många forskare i Sverige
och serier. Redaktörer för sajten är Joanna Rubin
har under mycket lång tid forsDranger och Moa Matthis.
kat empiriskt om rasism i olika
bildersmakt.se
former, men haft svårt att få stöd
till forskning om samtida förhållanden i Sverige. Forskare har använt alternativa benämningar, som integration, etniska relationer eller strukturell diskriminering, i stället för rasism.
Man kan också säga att rasismforskningen kännetecknats av svenska forskare som ofta suttit isolerade på olika institutioner och lärosäten och följt
internationell rasismforskning. I och med Centrum för mångvetenskaplig
forskning om rasism (Cemfor) har vi fått den första centrumbildningen.
Du och Irene Molina är vetenskapliga ledare för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism. Cemfor har bland annat producerat en studie om antisvart diskriminering på arbetsmarknaden.
Berätta om resultaten!
– Vi ser att det finns strukturell rasism: att afrosvenskar har det svårare
på arbetsmarknaden, har lägre bruttoinkomst, lägre disponibel inkomst,
jobbar i högre utsträckning i lågstatusarbeten, har svårare att få jobb som
motsvarar deras meriter och har svårt att få ett högstatusjobb jämfört med
den övriga befolkningen och kontrollerat för utbildningsnivå. Och de har
jättesvårt att bli chef. Det är tio gånger vanligare att din chef kommer från
övriga befolkningen än att din chef är svart. Och finns det en svart chef vet
vi genom forskningen att hen har 75% av lönen jämfört med andra chefer.
Vad kan vi dra för slutsatser av det här?
– Det här visar att rasism inte har med intention att göra. Vi föreställer
oss att rasist är något man är eller inte är. Men strukturell rasism visar att
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rasism är oberoende av de involverade aktörernas bästa intentioner. En
person som rekryterar säg, en ny civilingenjör, och som väljer bort någon
som har ett afrikanskt namn eller är svart, behöver inte göra det för att hen
är en ondskefull rasist, utan rekryteraren kan ha andra saker i huvudet, som
att den vill ha någon som ”passar in” på arbetsplatsen och därför väljer en
som verkar vara som alla andra. Rasism är inte alltid medveten, men kan
reproduceras i alla fall genom handling.
Om man ser till rasismforskningen över tid, har man g jort någon
större synvända enligt dig?
– Det har snarare funnits parallella spår. En form av rasismforskning
inom humanistiska ämnen har handlat om idéhistoria, litteratur, konstvetenskap. Där man tittat på rasismens historia, rasformationer och dess
litterära gestaltning. Och om det humanistiska varit hur rasism tänks och
formuleras i idéer, text och bild, så har man på samhällsvetenskapligt håll
tittat på strukturell rasism. Hur rasism verkar och påverkar och relaterar
till andra samhällsfärer och sektorer.
Vad är nytt inom rasismforskning i Sverige?
– I USA har rasismforskningen länge varit stor inom juridik. Nu börjar
vi se ett genombrott här inom skärningspunkten mellan juridik och kriminologi med forskare som tittar på rasism. Leandro Schclarek Mulinari har
tittat på rasprofilering och olika polispraktiker, Marta Kolankiewicz har
undersökt antimuslimskt våld och rättvisans (o)möjligheter och Jasmine
Kelekay doktorerar på rasifiering och kriminalisering av svarta liv. AnnaSara Lind, professor i offentlig rätt i Uppsala, blev våren 2020 utsedd till
svensk ledamot i Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans.
Vilka andra diskussioner pågår inom forskningen?
– I ett projekt om metodologiska laborationer har vi ställt oss frågan
hur vi kan mäta rasism utan att reproducera raskategorier: vilka metoder
som är både etiskt och vetenskapligt hållbara. Jätteintressant och svår
problematik, som vi tror att vi har knäckt genom att utgå från att rasism
producerar ojämlikhet mellan olika kategorier människor. Man kan börja
med att mäta ojämlikheter inom befolkningen som helhet för att se vilka
kategorier invånare som formeras på vilka sätt. Då kan man också fånga upp
nya rasformationer. Och jämföra över tid hur det skiljer sig. Konsekven50
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sen av att vara säg jude i dag och på 1930-talet skiljer sig. Kanske kommer
konsekvensen av att vara muslim i dag och år 2 100 vara helt olika. Rasism
är något som görs, men det kan också avgöras. Det tycker jag är en viktig
insikt. Det är något som går att komma till rätta med.
Statsvetaren Katrin Uba säger att det bästa sättet för proteströrelser
att bli framgångsrika är att lägga fram konkreta förslag till politiker
att agera på. Med utgångspunkt i forskning om rasism, kan du ge
exempel på konkreta politiska förslag skulle kunna föras fram i en
svensk kontext för att rå på rasism?
– Jag har fem förslag: 1) Finansiera centrumbildningar för rasismforskning vid landets lärosäten med uppdrag att producera empirisk kunskap
om rasism. 2) Utred om åtgärderna som företag och organisationer vidtar
för att komma till rätta med löneskillnader mellan kvinnor och män kan
utvidgas till att omfatta andra diskrimineringsgrunder. 3) Skapa en instans
som kontrollerar om och hur åtgärderna som kommuner, regioner, städer
och landet som helhet säger att de ska vidta mot rasism och diskriminering
faktiskt genomförs och får avsedd effekt. 4) Ålägg det allmänna att skydda
religiösa församlingslokaler mot angrepp. 5) Bygg bort bostadsbristen och
vidta aktiva åtgärder mot rasism och diskriminering på bostadsmarknaden,
samt skapa en instans som kontrollerar att åtgärdspaketen får avsedd effekt.
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”Fake news”
förstärker fördomar
Fejkade eller falska nyheter skadar förtroendet
för journalistiken, underblåser konflikter mellan grupper
och förstärker fördomar och rasism. Begreppet har dessutom
blivit ett vapen för ledare som vill montera ned pressfrihet.
emilie stendahl

Lärda européer trodde under lång tid att det i Indien fanns en mycket
speciell frukt: små utsökta lamm som växte på träd. Lammväxten beskrevs i
flera skrifter. Sent omsider uppdagades det som borde varit uppenbart från
start: att växten inte fanns.
Historien visar att människor i alla tider har trott på falska berättelser.
Det konstaterar filosoferna Cailin O’Connor och James Owen Weatherall
i boken The Misinformation Age – How False Beliefs Spread.
Dagens falska berättelser dyker upp i snabb takt, ofta utformade som
nyheter. Under coronapandemin har faktagranskare fångat upp och avslöjat extra mycket fake news. Som att Bill Gates vill injicera människor med
microchip när de småningom ska vaccineras mot covid-19 – en falsk nyhet
som först publicerades på sajten Biohackinfo.com för att sedan spridas via
sociala medier, Youtube och slutligen traditionella nyhetsmedier.
hett ämne i akademin

Matematiker gör det. Filosofer också. Samt statsvetare, medievetare, datavetare och didaktiker, för att nämna några. Kort sagt har forskare från en
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mängd discipliner på senare år riktat uppmärksamheten mot ”fake news”.
Det forskas om hur utbudet ser ut, vilket genomslag fejkade nyheter får,
vem som egentligen sprider dem och vilka åtgärder som ökar respektive
minskar människors benägenhet att tro på dem.
En viktig diskussion handlar förstås, som så ofta inom forskning, om hur
begreppet bör definieras. Vad ryms inom det? Och vad ingår inte?
– Det finns lite olika definitioner, men den som får allt mer genomslag
inom mitt fält är att falska eller fejkade nyheter handlar om medvetet
felaktig eller missvisande information som lånar journalistikens form för
att uppnå andra syften, säger Jesper Strömbäck, professor i journalistik och
politisk kommunikation vid Göteborgs universitet.
Han är noga med att poängtera vad som inte är fake news, nämligen fel i den
vanliga nyhetsjournalistiken. Det är kvalitativt något annat, understryker han.
Som när traditionella nyhetsmedier rapporterade om skottlossning i samband
med terrordådet på Drottninggatan – något som senare inte visade sig stämma.
– Det förekommer nästan varje dag att något är fel eller missvisande,
men det förklaras med brist på tid, noggrannhet eller resurser. Inte för att
man vill uppnå något. Utan det är sådant man ber om ursäkt för och är
snabb med att korrigera när det upptäcks, säger han.
ett omt vistat begrepp

Samtidigt som det pågår intensiv forskning, som Jesper Strömbäck anser
vara det närmaste oöverblickbar på grund av sitt omfång och sin bredd, har
flera röster höjts mot hur begreppet fake news används.
Amerikanska medieforskaren Claire Wardle tycker till exempel att ”fake
news”, eller påhittade nyheter, används allt för svepande om allt från rykten
och lögner till skämt och felaktig information.
Men framför allt är Claire Wardle, och flera andra forskare med henne,
oroad över hur begreppet fake news har kommit att bli ett vapen i händerna
på ledare runtom i världen som vill trycka till journalister, undergräva
förtroendet för journalistiken eller rentav montera ned pressfriheten och
på olika sätt begränsa yttrandefriheten. USA:s president Donald Trump
är en sådan ledare och Ungerns premiärminister Victor Orbán är en annan.
Borde vi sluta prata om fake news eftersom det används som vapen
av ledare som vill begränsa press- och yttrandefriheten?
– I grund och botten håller jag med om kritiken. Själva beteckningen
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”falska nyheter” leder tankarna till vanliga nyheter, som är någonting helt
annat. Samtidigt lever språket sitt eget liv. Vi forskare kontrollerar inte
språket och vi är i en situation där fake news har blivit ett begrepp. Vi kan
inte bortse från det. Men vi kan vara tydliga med hur vi använder det och
förklara att det handlar om politiskt eller ekonomiskt motiverad propaganda klädd i journalistisk dräkt, säger Jesper Strömbäck.
använd begreppet med urskil jning

Det går att skilja på fake news som genre, när någon medvetet skapar pseudo-journalistisk desinformation, och fake news som etikett eller stämpel,
när termen används för att undergräva förtroendet för nyhetsmedier. Det
skriver österrikiska kommunikationsvetarna Jana Egelhofer och Sophie
Lecheler i litteraturöversikten Fake news as a two-dimensional phenomenon.
De konstaterar att fake news inte nödvändigtvis måste vara påhittade,
utan falska nyheter är helt enkelt felaktiga – för att de till exempel är missvisande, innehåller falska samband eller sätts i en kontext som är falsk. Hur
stor andel av en nyhet som måste vara felaktig för att den ska betraktas som
falsk har ingen kvantifierat så här långt. Utan i stället pratar man om att
falska nyheter är ”low in facticity”.
Jana Egelhofer och Sophie Lecheler manar forskare att använda begreppet med urskiljning, för att inte på något sätt hjälpa till att normalisera
dessa två specifika typer av utmaningar som demokratin står inför.
vad forskarna vet – och inte

En grundläggande insikt så här långt är att utbudet av fake news har ökat,
framför allt genom tillkomsten av sajter som har politiska syften men som
framställer sig som journalistiska, sammanfattar Jesper Strömbäck.
– Fler har hittat fram till de här sajterna, som har fått ökat genomslag.
Deras budskap förstärks via Twitter, i facebookgrupper och andra sociala
medier.
Samtidigt är det inte alldeles lätt för forskare att få grepp om exakt hur
omfattande problemet med fake news egentligen är. I diskussionen om hur
man bäst närmar sig fenomenet finns i dag framför allt två angreppssätt:
– Det ena är att klassificera vissa avsändare som fake news, att allting som
kommer från dem betraktas som fake news. I den amerikanska kontexten
har vi Infowars eller Breitbart News som exempel.
Problemet med detta angreppssätt är att allt som publiceras på dessa
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har ökat,
framför allt genom
tillkomsten av sajter
som har politiska
syften men som
framställer sig som
journalistiska.

Jesper Strömbäck
Professor i journalistik och politisk kommunikation,
Göteborgs universitet
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sajter inte är falskt, vilket tar oss till det andra angreppssättet som går ut på
att bedöma vad som är falska nyheter på den enskilda nyhetsnivån. Något
som är både svårt och tidsödande.
– Det pågår diverse försök att ta fram automatiserade innehållsanalyser
för att klassificera nyheter som sanna eller falska – eller åtminstone hjälpa
till i grovsorteringen, säger Jesper Strömbäck.
Genom att skapa algoritmer skulle man kunna identifiera falska nyheter
kopplade till vissa specifika frågor, som exempelvis invandring och kriminalitet. Men även om dessa försök blir framgångsrika, kommer resultaten inte
kunna ge oss hela bilden. För en text ingår alltid i ett större sammanhang.
– Du kan ha en fullständigt sann nyhet om en invandrare som har begått
ett brott. Publicerar du den tillsammans med en osann artikel som hävdar
att invandrare begår fler brott än vad de faktiskt gör, blir det ett kort steg
mellan den sanna och den falska artikeln för den som går in och läser på
sajten. Där kan den sanna artikeln stärka narrativet i den falska.
inte så vanligt att människor sprider vidare

En annan forskare som studerat fake news är Thomas Nygren, universitetslektor i didaktik och docent i historia vid Uppsala universitet. Även
han konstaterar att forskare i dag inte vet så mycket om hur omfattande
problemet egentligen är. Många studier är begränsade till exempelvis en
hashtag på Twitter eller baserade på data som någon av nätjättarna valt att
dela med sig av. Ett begränsat utsnitt med andra ord.
Och även när vi vet att en falsk nyhet har blivit viral, så vet forskarna inte
alltid hur informationen tagits emot. Spred människor nyheten för att de
trodde på den eller för att de tyckte den var en rolig ploj? Rätt lite är än så
länge känt om hur falska nyheter konsumeras.
Möjligen har problemet med falska nyheter framställts som större
i samhällsdebatten än vad det egentligen är, anser Thomas Nygren. Han
nämner studien Less than you think: Prevalence and predictors of fake news
dissemination on Facebook som visar att det var ovanligt att amerikanska
väljare delade falska nyheter i samband med presidentvalet 2016. Över 90
procent av deltagarna i studien delade inga artiklar från falska nyhetsdomäner.
Generellt var andelen falska nyheter liten jämfört andra typer av delade texter.
Men hur är det med bottar – en del av spridningen av falska nyheter
sker ju med hjälp av bottar? FOI konstaterade exempelvis att bottar,
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eller automatiserade konton, var aktiva i samband med riksdagsvalet
2018 och att de konton som stängdes av oftare länkade till domäner
som Fria tider och Samhällsnytt än andra konton.
– Vad gäller bottar finns de absolut som problem. Hur många som bryr
sig och dess effekter i förhållande till människors totala nyhetskonsumtion,
som inte främst sker på Twitter, är däremot oklart.
propaganda inget ny tt problem

Även Jesper Strömbäck anser att fake news har fått oproportionerligt stor
uppmärksamhet, såsom det som uppfattas som nytt ofta får. Visst är delar
av problemet nya, men annat är det inte. Framför allt om man med falska
eller fejkade nyheter syftar på politisk eller ekonomisk propaganda – det
har funnits i alla tider.
– Fast det har förklätts och distribuerats på olika sätt. Jag tycker att det
finns en viss historielöshet i debatten, som om det här har kommit nu,
och man försöker hitta syndabockar, vilket ofta har varit sociala medier.
Jag vill inte på något sätt friskriva dem, men man får inte glömma bort
det historiska perspektivet: politisk och ekonomisk propaganda har
alltid funnits.
När det gäller spridningen noterar han att är det relativt få som direkt
exponeras för fejknyheter.
– För att du ska gå till en falsk nyhetssajt, ska du vara väldigt intresserad
och engagerad i en viss fråga. De flesta är inte det, säger Jesper Strömbäck.
Exponeringen sker snarare när nyheten sprids vidare via sociala medier.
Eller när traditionella nyhetsmedier plockar upp påståenden i syfte att
granska dem. Att traditionella nyhetsmedier bidrar till spridningen av fake
news är något som skulle behöva diskuteras mer, anser Jesper Strömbäck.
En av mediernas viktigaste uppgifter är att tillhandahålla information
för att människor fritt och självständigt ska kunna ta ställning till samhällsfrågor. Journalistens uppgift är att granska och verifiera. Traditionellt sett
gjordes det med information som kom till medierna. De senaste decennierna har medier ställts inför frågan hur de ska hantera information som
redan cirkulerar.
– Förr i tiden, när ett rykte nådde en redaktion, skulle medierna sannolikt inte publicera det, för de skulle inte kunna verifiera det. Man publicerar
inte rykten. Men om det på nätet cirkulerar påståenden, ställs medierna
inför frågan: ”Ska vi ignorera detta när nu många har exponerats för det?
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Då kan vi bli anklagade för att vi mörkar. Men om vi lyfter upp det bidrar
vi med stor sannolikhet till ökad spridning”.
I Sverige pågår till exempel diskussionen kring hur medierna ska förhålla
sig till etniciteten på olika gärningsmän, där traditionella massmedier med
stöd av de pressetiska reglerna är restriktiva med att lyfta fram det, medan så
kallade alternativa medier gärna gör en poäng av gärningsmannens etnicitet
(de gånger de uppfattar den som annan än svensk).
En annan fråga redaktionerna behöver fundera över är hur stort genomslag något egentligen kan tänkas ha fått.
– Inledningsvis fanns en tendens i medierna att förstora sådant som
diskuterades på Twitter. Jag tycker att det har blivit lite bättre. Men det kan
fortfarande vara en strategi för dem som vill ha genomslag i traditionella
medier att göra något stort i sociala medier.
falska nyheter eroderar tillit …

Ett annat problem med fake news är att de kan undergräva tilliten i samhället i stort.
– Ökad cirkulation av fake news leder till ökad osäkerhet om vad som är
sant och falskt, och leder också till en ökad tendens att blanda ihop åsikter
och fakta, säger Jesper Strömbäck.
Hans intryck är att den politiska debatten allt mer kommit att handla
om definitionen av verkligheten.
– Våra verklighetsbilder har allt mer kommit att präglas av var vi
står politiskt.
Varför är det ett problem?
– Därför att i en politiskt präglad debatt som handlar om hur verkligheten ser ut finns det sällan utrymme för kompromisser. Någon har rätt och
någon har fel, och sådana debatter blir lätt en fråga om identitet.
… och underbl åser konflikter

En del fejknyheter ingår i desinformationskampanjer där syftet framför allt
tycks vara att spä på misstro, sammanfattar Thomas Nygren.
– Det som verkar vara ett mönster är att man sprider myter på båda
sidor. Man försöker inte smutskasta en part utan det viktiga är att få alla
att misstro alla. Det kallas polarisering av debatten.
I samband med det amerikanska presidentvalet 2016 fanns exempel på
hur aktörer gått in och underblåst konflikter från olika håll.
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– Demokrati bygger på tillit mellan människor. Och det är där någonstans det här blir problematiskt när informationen underblåser misstankar
och bristande tillit, säger Thomas Nygren.
fake news förstärker fördomar

En annan konsekvens av fejknyheter är att de förstärker fördomar.
– I en lång rad länder, från Sverige till Tyskland och USA, har de som är
invandringskritiska, främlingsfientliga och rasistiska byggt upp en infrastruktur av olika så kallade alternativa medier, säger Jesper Strömbäck.
Det här gör att utbudet av rasistisk och främlingsfientlig information har
ökat. De som har sådana åsikter eller tendenser till sådana åsikter har lättare
att hitta information som stärker deras främlingsfientliga och rasistiska
åsikter. Något som på sikt kan förstärka och spä på åsikterna ytterligare.
Att vi människor hellre tar till oss sådant vi redan tror på eller som stämmer med våra fördomar och uppfattningar om hur vi vill att världen ska
vara, är väl känt. Det kallas för bekräftelsebias och är något forskare sett i
ett betydande antal studier.
– Det är ett av de mest grundläggande dragen i mänskligt tänkande,
säger Torun Lindholm, professor i psykologi vid Stockholms universitet.
den rationell a människan – finns hon ?

En annan insikt som spelar roll när vi vill försöka förstå mekanismerna
bakom varför människor tar till sig fake news handlar om hur vi fattar
beslut. Länge betraktades människan som en rationell varelse som framför
allt fattade väl grundade och avvägda beslut. Sedan började forskare inse
att det kanske inte riktigt förhöll sig så.
– Vi har begränsade kognitiva resurser och ett väldigt stort inflöde av
information, vilket gör att vi använder genvägar, så kallade heuristiker,
säger Torun Lindholm.
Många gånger fattar vi helt enkelt beslut utan att tänka efter särskilt
mycket. Den här synen på människan har kallats för ”den kognitiva
snåljåpen”.
– Sedan har det svängt tillbaka igen och vi har sett att vi faktiskt kan vara
rationella i vissa situationer om vi är tillräckligt motiverade. Det kallar vi
för den motiverade taktikern.
Enligt den här synen på människor kan vi åtminstone bli bättre på att
stanna upp och reflektera, när det verkligen gäller.
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Jag vill ju
vara lojal och
det blir ett hot mot
min tillhörighet om
jag inte håller med
om det man
brukar tycka
i gruppen.

Torun Lindholm
Professor i psykologi, Stockholms universitet
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vi är beroende av andra människors kunskap

För att förstå varför människor tror på falska berättelser eller nyheter behöver vi även inse att mycket av vår kunskapsinhämtning alltid har varit och
kommer att vara ett socialt projekt. Vi är beroende av andra människors
kunskap för att navigera i världen. Vi har varken tid eller möjlighet att själva
testa om jorden är rund eller sätta oss in i algoritmerna som ligger till grund
för användargränssnittet i våra telefoner, vi behöver bara kunna använda
dem. Vi behöver kunna lita på kunskap andra tillgodogjort sig.
Den här grundläggande insikten, att vi är beroende av andras kunskap,
hjälper oss också förstå att vi kan bli sårbara för felaktig kunskap som sprids.
Det skriver filosoferna Cailin O’Connor och James Owen Weatherall i
boken The Misinformation Age – How False Beliefs Spread.
Torun Lindholm betonar också gruppens roll.
– Min grupptillhörighet påverkar min benägenhet att tro på falska
nyheter eller annat som hör till gruppens åsikter. Om vi tror i mitt parti
att invandring ökar brottsligheten, blir jag mer benägen att tro på sådana
nyheter. Jag vill ju vara lojal och det blir ett hot mot min tillhörighet om
jag inte håller med om det man brukar tycka i gruppen.
Att höra till en grupp är ett mänskligt behov, nästan lika grundläggande
som att äta, konstaterar hon.
– Människan är en fysiskt svag varelse och hela vår existens har hängt
på att vi är tillsammans med andra. Den här tillhörigheten har en otrolig
stark kraft över hur jag silar information.
I ett nytt forskningsprojekt på temat kunskapsresistens ska Torun Lindholm och kollegerna bland annat undersöka hur en persons gruppidentitet
kan öka och minska benägenheten till bekräftelsebias.
källtillit och bildning

Ett annat framträdande spår inom forskningen handlar om lösningar. En
stor utmaning är att få människor att bli både kritiska i sitt tänkande och
konstruktiva, sammanfattar Thomas Nygren.
– Det är en balansgång, för det får inte bli att ”jag tror inte på någonting”. Då är det lätt att man hamnar i ett konspiratoriskt tänkande eller en
vulgärrelativism där ingenting är sant, det spelar ingen roll vem som säger
något för jag misstror allt och alla.
Man ska kunna granska och inte vara naiv men samtidigt, när man har tagit
del av bra information, ska man ta med sig någonting. Inte tänka att alla ljuger.
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– Vi börjar allt mer förstå att en bra ingång till information i den digitala
världen är att börja i det som kallas för källtillit. Alltså veta vilka kanaler
jag kan och ska gå till när jag behöver bra information.
Han betonar vikten av en bred bildning. Den som vet vad som är sant
och riktigt, eller har goda ämneskunskaper inom ett område, är mycket
svårare att lura än den som är novis.
– Tyvärr är det så att har man lite kunskaper är det lätt att tro att man vet
mer än vad man vet. Det har vi också sett, att det är lätt att vara tvärsäker
när man är okunnig. Och då är man mer lättlurad.
Thomas Nygren forskar bland annat om det som kallas prebunking, om
det går att ”vaccinera” människor mot vilseledande information genom att
låta dem ta del av strategier som används för att dupera människor. Bland
annat har de testat detta i spelformat.
De har kommit fram till att de som får en liten dos falsk information
faktiskt kan bli bättre på att hantera information som är vilseledande. Vi
kan bli bättre på att identifiera manipulativa strategier.
Känn till din bias
Teorin forskarna utgår från kallas
… och andra konkreta tips
inokuleringsteorin och kommer
· Var medveten om att du föredrar
från 60-talet när forskare inom
information som bekräftar dina åsikter
socialpsykologin testade olika sätt
och verklighetsuppfattning.
att få människor att bli bättre på att
· Sök information som någon annan redan
hantera propaganda.
har granskat, och som är saklig.
– Den har man dammat av och
· Ta ett steg tillbaka om något du läser gör
tagit fram när man sett att propadig mycket upprörd. Tänk: Vad vill avsänganda och vilseledande informadaren med budskapet? När man får ett
tion har blivit ett sådant påtagligt
emotionellt påslag är det risk att man slutar
samhällsproblem.
tänka kritiskt.
– Vi hoppas mycket på detta. Men
· Sök information från flera olika källor.
vi är ganska överens om att prebun· Var skeptisk om information förekommer
king är en förenkling av något mer
i sociala medier eller i så kallade alternativa
komplicerat. En liten del av att vara
medier, men inte plockas upp av tradiförberedd för att hantera vilseletionella medier. Det är ett tecken på att
dande information.
informationen inte bedöms tillräckligt
sann eller relevant att rapportera om.
Det forskas förstås intensivt om
olika typer av tekniska lösningar, om
· Fråga: Hur vet de det här? Vad är
grunden för att någon påstår det här?
artificiell intelligens kan användas
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En bra ingång
till information
i den digitala världen
är att börja i det som
kallas för källtillit.
Att veta vilka
kanaler jag kan
och ska gå till när
jag behöver
bra information.
Thomas Nygren
Universitetslektor i didaktik
och docent i historia,Uppsala universitet
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för att upptäcka och avslöja desinformation. En slags kapprustning mot
andra sidan, som också förfinar sin teknik. Ta möjligheten att skapa deepfakes, alltså videoklipp som manipuleras med hjälp av artificiell intelligens
så att någon ser ut att säga något de inte gjort (det mest kända exemplet är
kanske den deepfake där Barack Obama kallar Donald Trump för ”dipshit”,
alltså idiot. Ett klipp skapat för att illustrera hur trovärdig en deepfake kan
vara). Parallellt med utvecklingen av ny teknik som gör det möjligt att
skapa deepfakes, pågår forskning om hur vi kan avslöja deepfakes, bland
annat med hjälp av artificiell intelligens.
Oavsett vilken väg tekniken tar, kommer användarna att finnas kvar.
– Det jag håller på med är det som alltid kommer att bestå – hur tekniken
än ser ut kommer vi människor finnas kvar som sista gatekeeper för falsk
och vilseledande information.
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Varför blir man
extremist?
I decennier har forskare sökt svar på
varför människor går in i extrema rörelser. Norske professorn
Tore Bjørgo berättar om några slutsatser som dragits och
hur kunskapen kan hjälpa till att förebygga våld.
emilie stendahl

Rakade skallar och vita skjortor, eller svarta flaggor som vajar. Extremistiska
rörelser väcker djup avsky hos de allra flesta – ändå söker sig människor till
dem. En som studerat varför, och hur det sker, är Tore Bjørgo, professor vid
Oslo universitet och ledare för Center för extremismforskning.
Hur definierar du en extremist?
– Extremister legitimerar våld som ett sätt att uppnå politisk förändring. Men en extremist avvisar också demokrati och universella mänskliga
rättigheter. Det sista tappar myndigheter ofta bort eftersom de fokuserar
på brott mot lagen och det är inte olagligt att vara emot demokrati eller
mänskliga rättigheter. Men det är en del av extremismen.
Om extremister legitimerar våld, varför talar vi då om våldsbejakande extremister?
– Vi kan se att det finns skillnader mellan extrema mål och extrema
medel. Vissa grupper har både extrema mål och tar till extrema medel, som
tyska nationalsocialismen eller IS. Andra grupper har extrema mål, som
att samhället ska utgå från sharia och de straffmetoder som ingår där, men
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de vill inte bruka våld för att nå dit. Muslimska brödraskapet faller inom
den kategorin. Sedan finns grupper med moderata mål men som tar till
extrema medel, som suffragetterna vid 1900-talets början. De ville införa
allmän rösträtt för kvinnor och använde bomber för att nå dit.
Varför blir någon extremist egentligen?
– Det finns inte bara en typ av person som går med i dessa rörelser, och
inte heller en väg in i extremism. Jag har formulerat fem idealtyper i ett
försök att systematisera kunskapen – en slags nyanserad förenkling av varför
människor går in i extremism.
Beskriv dem!
– En typ är personer som är ideologiskt och politiskt motiverade. De är ofta
resursstarka, har starka åsikter, är i sina egna ögon idealister och återfinns
ofta i ledarpositioner.
– En annan typ är personer som främst går med av sociala anledningar.
Antingen dras de med av vänner och kamrater eller så går de med för
att de söker vänner och kamrater. Vi ser att personer som är ensamma
blir uppfångade av dessa miljöer. Vissa grupper har helt cyniskt erbjudit
beskydd till mobboffer. Sammantaget finns många sociala processer som
leder in i miljöerna och det här är den vanligaste anledning till att personer
kommer med.
– Sen har vi en tredje grupp som jag kallar spänningssökarna. De är
fascinerade av våld, vapen, uniformer och slagsmål. De kanske har spelat
mycket på nätet och vill uppleva samma spänning i verkligheten – det har
vi sett i förhållande till dem som dragit till IS i Syrien.
– En fjärde typ är de socialt utslagna: Personer som är fulla av frustration
och aggression och har ett tungt bagage efter att ha vuxit upp i dysfunktionella familjer med våld, eller med föräldrar som missbrukar eller har
psykisk ohälsa. De här personerna är vana vid att lösa problem med våld och
upplever att de accepteras och får status på grund av sin våldskompetens
när de går med. De står ofta för det värsta våldet.
– Sen har vi en femte typ som vi tenderar att glömma: De som är
födda och socialiserade in i extremismen. Det finns andra och tredje generationen nazister i Sverige till exempel. Vi ser också detta i islamistiska
miljöer – personer som inte behöver en väg in i extremismen för att de
redan är där.
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Vilken nytta har vi av den här kunskapen?
– Ska man förebygga rekrytering krävs helt olika saker för dessa fem typer
av personer. Det finns inget ”one size fits all”. Man måste möta dem som har
stora sociala behov och beskydd på ett sätt, och de som är starkt ideologiskt
motiverade på ett annat. Vägen ut ur extremismen skiljer sig också åt. För
personer som vuxit upp i miljön krävs till exempel att de bryter med sin
familj och sociala nätverk, likt barn som växer upp i religiösa sekter. Det
är en stor kostnad för dem om de väljer att gå ur.
Så om du ska sammanfatta – vilken är den viktigaste insikten så här
långt om vem som blir extremist?
– Det enkla svaret är att detta är komplext. Det finns inte en väg in i
extremismen.
Kan vem som helst bli nazist?
– Jag tror att det är för enkelt att säga att vem som helst kan bli extremist.
Min kollega Milan Obaidi undersöker personlighet och extremism. Han
menar att det finns personlighetsdrag som gör att vissa är mer benägna
att gå med i extremism än andra. De som har tendenser till svart-vitt eller
kategoriskt tänkande, till exempel. Men det är också så att mycket få av dem
som har sådan personlighet blir extremister. Och det är ett pyttelitet antal
av dem som blir radikaliserade som blir aktiva utövare av våld och terror.
Hur menar du?
– När vi undersöker anti-muslimska attityder i befolkningen är det en
ganska betydande andel som uttrycker dessa, men en liten andel som blir
deltagare i anti-muslimska eller antisemitiska aktiviteter.
Finns det vanliga missuppfattningar om vem som blir extremist?
– Ja, jag tycker att radikalisering är en för dominerande och för enkel
förklaring. Det är inte alltid så att människor radikaliseras och sedan blir
deltagare – det är ofta tvärtom. Radikaliseringen är många gånger en följd
av att man har kommit in i extrema miljöer av andra anledningar, som inte
handlar om politisk motivation, som de som drivs av sociala eller andra behov.
Hur tänker du om radikalisering då?
– Jag avvisar inte helt radikaliseringsbegreppet som vissa gör, utan jag
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Masskjutningar
är en ny standard
för högerextrem
terror som vi
dessvärre antagligen
kommer att se
mer av.

Tore Bjørgo
Professor vid Oslo universitet
och ledare för Center för extremismforskning
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anser att det kan vara nyttigt om man använder det i en snävare och mer
precis kontext. Radikalisering handlar om ändringar i ens attityder, av
värderingar, om att acceptera våld och icke-demokratiska metoder som
legitimt. Men om man använder radikalisering för att förstå hela processen
blir det fel.
Varför då?
– Det är en förenkling som för oss på galen väg – bland annat när vi talar
om avradikalisering. Kanske borde man börja i andra änden. Det är inte
säkert att det är ideologi och värderingar man ska börja med, utan kanske
med att se över personens livssituation.
Du har forskat om terrorism och extremism i drygt 35 år. Har det
skett något större skifte eller arbetar du med samma frågor nu som
förr?
– När jag började var det stort fokus på varför blir man extremist. Det
första skiftet jag var med om var att man började studera varför någon slutar
att vara extremist. Det hade nästan ingen varit intresserad av tidigare. Nu
frågar sig allt fler varför extremistiska grupper och individer utövar mindre
våld än vad man skulle kunna förvänta sig. Vad bromsar dem från att bruka
våld? Vad håller dem tillbaka? Vilka hinder som finns och vad som bromsar
våldet är relevant att förstå när vi vill förebygga våld.
Du leder C-rex, Centre for Research on Extremism, i Oslo. Ni
kartlägger bland annat högerextremt våld i västvärlden. Vad är nytt?
– Tidigare har det vanliga mönstret för högerextremt våld i de flesta
länder varit våldsaktioner i liten skala, med några undantag. 22 juli-angreppet i Norge 2011 när 77 dödades sågs som en avvikelse. Men under 2019
blev masskjutningar ett huvudmönster i högerextrem terrorism. Masskjutningen i Christchurch i mars förra året utlöste en serie copycat-aktioner;
inom loppet av ett år genomfördes fem aktioner av samma typ
nordiska motståndsrörelsen (nmr)
och flera planer och försök avvärjEn våldsam nazistisk grupp, grundad 1997.
NMR är Sveriges största nazistgrupp med
des. Masskjutningar är en ny stangrenar i Norge, Finland och Danmark. Gruppen
dard för högerextrem terror som
utmärker sig för sin uttalade nazism. Vill
vi dessvärre antagligen kommer
störta demokratin och hyllar Hitler.
att se mer av. Det här har bidragit
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till att säkerhetstjänster i många länder nu ser på högerextrem terror som
ett lika stort hot som islamistisk terror. Det är nytt.
Med den här trenden blir det ännu viktigare att fånga upp extremister. Vad kan forskningen bidra med här?
– För det första har det blivit mer komplicerat än förr. Tidigare var
det högerextrema våldet i stor grad knutet till extremistiska grupper. På
90-talet var runt hälften av de dödliga våldshändelserna knutna till gäng,
särskilt rasistiska skinheadgäng. Dessa miljöer var rätt lätta att hålla
ögonen på eftersom de var lokalt förankrade och polisen visste vilka som
var med. Dagens miljöer har flyttat ”från gata till data”, som vi säger. De är
inte förankrade i en fysisk grupp utan tillhör en online, global subkultur.
De är svårare att hålla ögonen på dem och det finns ingen lokal polis
som ansvarar för dem. Traditionellt polisarbete funkar inte. Det är en
stor utmaning att fånga personer som agerar på egen hand. Jag gillar inte
begreppet ”ensamvargar” men det är ju dessa som står för det mesta av
den högerextrema terrorn.
Vad säger forskningen om dem då?
– Det har gjorts en intressant studie av PST (norska säkerhetspolisen)
om hur man klarar att avvärja terroraktioner. De har funnit att en stor andel
av avvärjningar sker för att någon i omgivningen upptäcker vad som är på
gång och säger till. Personer som agerar på egen hand har en tendens att
läcka sina planer i förväg. Utmaningen är att få andra att vidareförmedla
det till polisen.
Du beskriver att den norska nazismen har omvandlats från att vara
en ungdomsrörelse under 90-talet till att i dag främst omfatta
vuxna. Hur vet du det?
– Jag gjorde en studie på 90-talet när en stor grupp arresterades i Oslo.
Där var de flesta mellan 16 och 20 år. Nu har polisen och säkerhetstjänsten
gjort en studie och bland personerna de har uppsikt över låg snittåldern
på runt 28 år. Nordiska motståndsrörelsen försöker rekrytera unga men
lyckas inte riktigt. De allra flesta som är med där är 20 år eller äldre, upp till
40–50 år. Det verkar som om dagens nationalsocialister har väldigt liten
lockelse för ungdomar. Förr hade de musikkultur, en subkultur, som var
tilldragande. Det har de inte längre.
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Vad innebär den här förändringen?
– Den får konsekvenser för det förebyggande arbetet. Hela vår apparat
är inriktad mot att förebygga extremism bland ungdomar och vi har väldigt
lite som fungerar i förhållande till vuxna. Det är ett dilemma.
Vissa ventilerar en farhåga om att vårt stora fokus på att förebygga
våldsbejakande extremism i själva verket utgör ett hot mot demokratin och exempelvis spär på muslimhat. Vad tänker du om det?
– Det ligger något i det. Det är viktigt att känna till vilka negativa konsekvenser de förebyggande insatserna kan ha. Några åtgärder kan ha en positiv
effekt om man ser dem var för sig, men kan sammantaget bidra till effekter
som är nog så allvarliga som det vi ville förebygga. Samtidigt behöver vi
förebygga våldsbejakande extremism – ett dilemma får vi leva med och
hantera klokt.
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Hur demokratier dör
Fram tills nyligen regerade den liberala demokratin
i triumf i stora delar av världen. Statsvetare trodde att
demokratin i Europa och Nordamerika sedan länge
var huggen i sten. Framtiden skulle inte bli så olik nutiden.
Så kom framtiden.
annika hamrud

Vi befinner oss i en gradvis försvagning av demokratins ställning i världen.
Det skriver statsvetarna Staffan I Lindberg och Anna Lührmann i artikeln
A third wave of autocratization is here: what is new about it? i tidskriften
Democratization.
Tidigare brukade demokratiers sammanbrott ske plötsligt, till exempel
i en militärkupp, och därför var de väldigt enkla att identifiera empiriskt.
Det som nu sker är att flerpartisystemen blir allt mindre meningsfulla.
På ytan finns det demokratiska systemet kvar och därför är det mindre
enkelt att slå fast när det inte längre är just demokratiskt.
Flera andra forskare har senaste åren uppmärksammat utvecklingen
och ett stort antal böcker har skrivits om hur demokratin försämras. En
del beskriver det som att utvecklingen går tillbaka. Lindberg och Lührmann värjer sig för uttrycket eftersom det leder tanken till att framtiden
kommer att bli som dåtiden. De säger i stället att det pågår en successiv
auktokratisering.
Framtiden är osäker men de demokratiska system vi har vant oss vid
håller på att erodera på många håll. En autokrati är en diktatur, motsatsen
till en demokrati. Autokratisering är därför motsatsen till demokratisering.
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Det system som nu eroderas kallas för liberal demokrati eller konstitutionell demokrati.
Lindberg och Lürhmann är forskningsledare för ”Varietes of Democracy” vid Göteborgs universitet. När de beskriver de demokratiska idealen utgår de från Robert Dahls klassiska föreställning om valdemokratin
som ”polyarki”.
En polyarki har: fria och opartiska val, föreningsfrihet, allmän rösträtt,
en vald verkställande makt (regering/president) liksom yttrandefrihet och
alternativa informationskällor, dvs fria medier.
De flesta forskare arbetar med liknande definitioner av den demokrati
som de anser är hotad. Vanligt när man talar om liberal demokrati är att
man vill lyfta fram att demokratin är något mer än att ledaren väljs av
medborgarna. I en liberal demokrati finns skydd för minoriteter, majoriteten kan inte fullt ut bestämma över alla andra.
Andra betonar särskilt rättsstaten. I boken How to save a constitutional
democracy av juridikprofessorerna Aziz Z Huq och Tom Ginsburg används
begreppet konstitutionell liberal demokrati. Professorerna betonar då betydelsen av att landet styrs under lagarna. De hävdar i sin bok att demokratin
inte endast kan bygga på sina valda ledare utan att det ofta är anställda i
domstolarna, i olika kontrollorgan, ombudsmän och ibland till och med
militärer som inte tar order som de anser vara orättfärdiga, som räddar
demokratin när valda politiker bryter mot de demokratiska reglerna.
mäta demokrati

Varieties of Democracy är världens största samhällsvetenskapliga samarbetsprojekt. Institutet vid Göteborgs universitet mäter demokrati i nästan
alla världens länder. Databasen innehåller 450 indikatorer på demokrati
och presenterar ett 50-tal index på allt från yttrandefrihet och val, till juridiska systems oberoende och mediers och civilsamhällets frihet.
I artikeln om den tredje vågen av autokratisering står att det fanns 22
länder 2017 där demokratin håller på att försämras. Nya data för åren 2018
och 2019 visar att den siffran har stigit till 35.
– De nya autokraterna urholkar demokratin genom att gradvis ta över
makten över medierna och civilsamhället och genom att göra det svårare
att genomföra fria och rättvisa val. De använder också ofta hot om våld
och falska juridiska processer, liksom lagstiftning mot vissa organisationer.
Från nejlikerevolutionen 1974 i Portugal har det pågått en demokra76

Demokrati
titrend i Europa och Latinamerika och senare även i Asien och Afrika. Men
den trenden har alltså vänt.
– Det började plana ut för 10–15 år sedan och sedan 5–10 år har det
börjat gå tillbaka. Fler länder autokratiseras nu än som demokratiseras.
Det är nästan bara små länder som går framåt, som Sri Lanka och Bhutan,
säger Staffan I Lindberg.
Det som är utmärkande för samtiden är att det är väldigt stora länder som
autokratiseras – USA, Brasilien, Indien, Turkiet, Ukraina och Polen – där
en tredjedel av världens befolkning, 2,5 miljarder människor, lever.
– Det är ju också så att dessa länder kan dra med sig andra. Bland det
första Trump sa när han blev president var att demokrati inte längre var
ett utrikespolitiskt mål för USA. Om du då är en ledare någonstans som
gärna vill bli diktator så säger du ’Yes! nu kan jag strypa åt oppositionen,
civilsamhället och akademikerna på universiteten’, säger Staffan I Lindberg.
2020:s rapport från Varieties of Democraies har titeln Autocratization
Surges – Resistance Grows.
VoD visar hur fler regeringar manipulerar medierna, underminerar
civilsamhället, rättsstaten och manipulerar val.
Rapporten visar att världen nu har en majoritet av länder som är icke-demokratier för första gången på länge, att trenden av minskande demokrati
accelererar, att mest påverkas yttrande- och mediefriheterna men att även
valens kvalitet börjar gå ner.
Över en tredjedel av världens befolkning – 2,6 miljarder människor – bor
nu i länder som faller tillbaka på centrala demokratimått.
EU har fått sin första auktoritära medlemsstat någonsin (Ungern).
Indien ligger nu farligt nära att inte längre vara en demokrati.
sverige inför ett vägval

Abrak Saati är forskare på statsvetenskapliga institutionen på Umeå universitet. Hon studerar främst demokratisering i länder som har genomgått krig,
men hon har också gjort ett Ted-talk om hotet i länder som ser den liberala
demokratin som ett normaltillstånd. Hon oroar sig. Även för Sverige.
– Den svenska demokratin är inte unik i att den står grundmurad, den
är inte ett permanent tillstånd. Oavsett vilka attacker den kan utsättas för.
På precis samma sätt som den har nedmonterats i Ungern och Polen så är
det fullt möjligt att det kan ske i Sverige och jag tänker att det här är något
som vi har svårt att ta till oss.
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Den svenska
demokratin är
inte unik i
att den står
grundmurad,
den är inte ett
permanent
tillstånd.

Abrak Saati
Forskare i statsvetenskap, Umeå universitet
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Abrak Saati menar att Sverige nu står inför ett vägval.
– Det som har gjort Sverige unikt fram till nu är ju att övriga partier inte
har talat med Sverigedemokraterna. Kristerssons möte med Åkesson den
4 december 2019 är en milstolpe i svensk politisk historia. Isoleringen är
bruten, och vad det kan leda till i förlängningen är svårt att veta.
Vad skulle SD kunna göra som skulle hota demokratin?
– Deras makt beror på hur starka de blir men i ett fullständigt skräckscenario blir de lika stora som Fidesz i Ungern. Med majoritet i riksdagen
får de en enorm möjlighet att ändra spelregler och processer.
demokratihotande politiker

Juridikprofessorna Aziz Huq och Tom Ginsburg beskriver i en artikel i
nättidningen Vox hur att ”wanna-be-diktatorer” kan kännas igen.
Dessa politiker börjar med att försöka kontrollera berättelsen om samtiden. Detta gör de ofta genom att attackera eller skrämma pressen. De kan
också anklaga olika personer för förtal, fabricera anklagelser och försöka
driva rättsprocesser mot dem. Hård mediereglering är också vanligt.
Propagandan går ut på att framkalla och överbetona säkerhetshot mot
nationen. Målet är att skapa en känsla av kris. Kriskänslan tillåter de tilltänkta autokraterna att baktala kritiker som viljesvaga och opatriotiska. Ett
annat vanligt retoriskt grepp från ledare som vill montera ner demokratiska
institutioner är att beskriva dem som försvarar institutionerna som representanter för en trött, isolerad elit.
Ett oberoende rättsväsende och
kontrollorgan som riksrevision,
fidesz
JO och JK kan stoppa mycket av
Ledande parti i Ungern som bildades 1988 som ett
nedmonteringen. Men tyvärr ser
liberalt parti men numera är det ett nationalkonservativt och högerpopulistiskt parti. Partiledaren
man ofta hur dessa politiker försöViktor Orbán förespråkar uttryckligen att landet ska
ker att störa domstolsarbetet och
vara en illiberal demokrati. Statsmakten har i princip
skrämma domare.
kontroll över alla medier i landet.
När tjänstemän insisterar på att
följa lagar och normer blir också
de trakasserade. Ofta byts regeringstjänstemän som har anställts baserat på
deras professionella meriter ut mot partitrogna medarbetare. Detta leder
till att ”diktatorn” kan använda tjänstemännen till att driva politik, starta
undersökningar och rättsprocesser mot sina politiska rivaler inför nästa val.
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Populism
Fyra av de största demokratierna leds nu av
ledare som uppvisar stora likheter. Det handlar
om USA, Indien, Indonesien och Brasilien.
I Europa styrs Ungern och Polen av partier som
enligt Varieties of Democracy inte längre är
demokratier.
Vad är det egentligen för ideologi som
förenar dessa?
Många kallar det för populism.
Brexit, Donald Trump, utvecklingen i Ungern
och Polen där pressfriheten, rättssäkerhet
och mänskliga rättigheter sätts på undantag,
Marine Le Pens ”avdemonisering” av Nationella
Fronten i Frankrike, framgångar för den italienska Femstjärnerörelsen, liksom för Podemos i
Spanien, Syriza i Grekland och Alternative für
Deutschland (AFD) har fått allt fler forskare att
studera det som kallas populism.
Definitionen av populism är att det är en ideologi som ser samhället som uppdelat i ”det rena
folket” och ”den korrupta eliten”. En populist
anser sig själv vara uttolkare av folkets mening.
Hen är inte bara anti-elitist utan också anti-pluralist. Men populismen är som en kameleont som
smälter in i omgivningen.
Populismen är demokratisk i och med att
företrädarna vill ha val. Samtidigt är den motsatsen till liberal demokrati med fri åsiktsbildning,
opolitiska tjänstemän, självständiga domstolar,
granskande medier och minoritetsrättigheter.
Akademisk kunskap och fria medier ses av populisterna som folkfiender.
Men alla använder inte begreppet populism
för att beskriva politik som sträcker sig från
Donald Trump till socialistiska Syriza. Professorn i sociologi Jens Rydgren anser exempelvis
inte att Sverigedemokraterna är ett populistiskt parti. Han anser att partiet är detsamma
som förr. För SD är nationalismen viktigast, de
strävar efter att göra Sverige homogent. De är
motståndare till all typ av mångkulturalism, de
är motståndare till invandring och i vissa fall även
till etniska minoriteter som inte har invandrat.
Jens Rydgren föredrar beteckningen radikalhöger på Sverigedemokraterna.
Han anser däremot att Ny Demokrati, som satt
i riksdagen 1991–1994, var ett populistiskt parti.

De demokratihotande politikerna försöker sedan att underminera den politiska oppositionen. Även om valen fortsätter
som tidigare så är de främst där
för att ge ledarna legitimitet.
Det är vanligt att regler om hur
många mandatperioder man kan
sitta ändras, och att man ändrar
valkretsar och olika regler som
gör det lättare för den autokrate
ledaren eller partiet att sitta kvar.
I deras gemensamma bok How
to save a constitutional democracy
renodlar de vilka åtgärder som
genomförs när det antidemokratiska partiet kommit till makten.
1. Författningsreformer. Det
handlar om att ändra grunden i
det politiska systemet.
2. Makten flyttas till den verkställande grenen på bekostnad
av den lagstiftande (i Sverige
kan det handla om att avskaffa
förbudet mot ministerstyre över
förvaltningen).
3. Man avskaffar ombudsmän ( JO, JK, DO, BO) och försvårar för journalister att utföra
sitt arbete.
4. Man trycker undan eller
till och med eliminerar oppositionens rätt att verka; och man
manipulerar valresultaten.
I den bästsäljande boken How
democracies die av Harvardprofessorerna Steven Levitsky och
80

Demokrati
Daniel Ziblatt beskrivs det som de kallar ”den tragiska vägen via allmänna
val till auktoritarism”.
Författarna är särskilt oroade över valet av Donald Trump, av hur USA
har polariserats och hur rasism och hat uppmuntras av landets ledare. Men
det är inte Trump som har påbörjat eroderingen av den amerikanska demokratin. För numera dör demokratier långsamt, menar Levitsky och Ziblatt.
Det tog 20 år efter att Hugo Chavez blev ledare för Venezuela innan
landet helt blev en autokrati.
”Uppenbara diktaturer – i form av fascism, kommunism eller militär
styre – har försvunnit i stora delar av världen. Militärkupper och andra
våldsamma övertaganden är ovanliga. De flesta länder håller val. Demokratier dör fortfarande, men på andra sätt. Sedan slutet av det kalla kriget
har de flesta demokratiska sammanbrott inte åstadkommits av generaler
och soldater utan av valda regeringar. Liksom Chavez i Venezuela har
valda ledare underminerat demokratiska institutioner i Georgien,
Ungern, Nicaragua, Peru, Filippinerna, Polen, Ryssland, Turkiet och
Ukraina. Demokratisk tillbakagång i dag inleds vid valurnan.”
När boken skrevs hade inte Jair Bolsonaro vunnit valet i Brasilien. Och
Indien kom inte med just i detta citat.
Levitsky och Ziblatt anser att partiernas viktigaste roll är att vaska fram
en god kandidat och stoppa demagoger från att nomineras. Där har det
republikanska partiet misslyckats katastrofalt, de tog inte ansvar för demokratin när de lät Donald Trump bli nominerad.
Frågan som författarna nu ställer sig är om Donald Trump kommer att
släppa fram en eventuell annan segrare i presidentvalet i höst. Kommer han
att erkänna sig förlorad om valet inte går i hans favör? Det är inte alls säkert.
pol ariseringen

Normer om tolerans och återhållsamhet har skyddat den amerikanska
demokratin och gjort att landet kunnat undvika det som har drabbat andra
demokratier runt om i världen – som Europa på 1930-talet och Latinamerika på 1960- och 1970-talet. Nu är toleransen och återhållsamheten borta,
partierna ser sig inte som motståndare utan som fiender, det har påverkat
landet så mycket att 50 procent numera svarar nej på frågan om de kan
acceptera att deras barn gifter sig med någon som röstar på det andra partiet.
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Levitsky och Ziblatt skriver att den amerikanska demokratin har
underminerats såväl genom att man överutnyttjar de lagar som finns som
att man bryter mot oskrivna lagar, mot protokollet.
Lagar som överutnyttjas är exempelvis att senatorer ”filibustrar” – dvs
de utnyttjar en rätt som finns att tala hur länge man vill i senaten. Ett annat
exempel är hur den federala administrationen stängs ned när kongressen
inte stödjer presidentens budgetförslag.
Tydligast brott mot konventionen var när domaren i högsta domstolen
Antonin Scalia avled i februari 2016. Scalia tillsattes av Ronald Reagan
1986 och ansågs vara den allra mest konservativa domaren. En månad
senare presenterade president Barack Obama Merrick Garland som efterträfade till Scalia för senaten. Merrick Garland är brett respekterad bland
såväl republikaner som demokrater. Men det spelade ingen roll. Den republikanske senatorn och gruppledaren Mitch McConnell hade redan en
timme efter Scalias död meddelat att ingen kandidat skulle accepteras som
domare utan att det skulle beslutas efter valet i november.
Effekten blev att Högsta domstolen fram till dess att Donald Trump
hade tillrätt och kunde nominera sin egen väldigt konservative kandidat
hade åtta ledamöter vilket ofta ledde till att det inte gick att ta beslut.
Att Trump beslås med dagliga lögner, att han anställer högerextremister
och själv verkar vara såväl sexist som islamofob och rasist, spelar därför
ingen roll. I samband med att han stod inför riksrätt steg stödet för honom
till en nivå högre än tidigare under hans presidenttid.
Polariseringen handlar inte längre om skatter. Det handlar om ras och
kultur, menar Levitsky och Ziblatt.
Professorerna lyfter det faktum att inga auktoritära ledare kommer till
makten via val utan att få hjälp av de etablerade partierna.
De har flera exempel i sin
bok. Hugo Chavez släpptes
liberal demokrati
från fängelset (där han satt efter
Begreppet liberal demokrati står för ett styrelseett misslyckat kuppförsök) av
skick där de folkvaldas politiska makt står
president Rafael Caldera och
under rättsväsendet. Rättigheter i grundlagar
hans stöd anses av många ha
inkluderar vanligen rösträtt, rättssäkerhet,
lett till att Chavez sedan vann
privatliv, likhet inför lagen, samt yttrandefrihet,
mötesfrihet och religionsfrihet. Liberala
valet 1999.
demokratier karakteriseras av tolerans och
I Italien 1922 blev Mussolini
mångfald. Olika sociala och politiska synsätt
premiärminister när demokraten
tillåts samexistera och konkurrera om den
politiska makten.
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och liberalen Giovanni Giolitti byggde en allians med stöd av fascisterna.
I Weimartyskland släppte den konservative rikskanslern von Papen in
nazisterna i regeringen.
De som släpper in outsidern gör det av samma anledning. De vill ha
makten och tror att de kan behålla kontrollen. De flesta republikaner som
föraktade Trump stödde honom ändå i slutändan.
Levitsky och Ziblatt påpekar att dessa politiker skulle kunna ha gjort
annorlunda. Och de exemplifierar med hur konservativa vid det senaste
presidentvalet i Frankrike valde att stödja den liberala kandidaten Emmanuel Macron trots att deras politik hade många likheter med högerextrema
Nationella Frontens Marine Le Pen.
Ett annat parti som författarna lyfter fram för att de avvisade kortsiktiga
vinster är det svenska konservativa partiet Allmänna valmansförbundet
(numera Moderaterna) som klippte banden med sitt ungdomsförbund
1933 eftersom ungdomsförbundet stödde Hitler.

läs mer:
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A third wave of autocratization is here: what is new about it?
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Aziz Huq och Tom Ginsburg.
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Vithetsbegreppet

Vita privilegier
under lupp
Vithet. Vita privilegier. Rasifiering.
I arbetet med att förstå rasism bättre har forskare börjat
intressera sig för vad det innebär att vara vit. Flera begrepp från
forskningen har letat sig in i debatten, där de väcker känslor.
annika hamrud

Under Black lives matter-demonstrationerna världen över mot polisbrutalitet mot svarta har begreppet ”vita privilegier” fått vidare spridning. Men
begreppet är inte nytt – sociologen W.E.B. Du Bois använde det redan
1935 när han beskrev hur fattiga vita amerikaner inte ville alliera sig med
svarta amerikaner efter att slaveriet förbjöds. Det fanns fortfarande en
fördel av att vara vit, även om du var fattig.
utrustad med en osynlig ryggsäck

Begreppet återkom sedan med den amerikanska genusvetaren och aktivisten Peggy McIntoshs essä White Privilege: Unpacking the Invisible Knapsack från 1988. Hon lyfte i essän 50 exempel på hur det vita privilegiet kan
se ut, och här är några av dem:
1. Jag kan slå på teven eller kolla förstasidan i tidningen och se människor
med min etnicitet brett representerad.
2. Jag blir aldrig tillfrågad om att uttala mig som en representant för
min etniska grupp.
3. Jag kan för det mesta gå och handla ensam, och vara säker på att inte
bli förföljd eller trakasserad.
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Inom forskningen finns numera ett fält som kallas för ”kritiska vithetsstudier” som är ett fält som kan anses forska om just vita privilegier.
Vithetsstudierna är en utveckling av ”kritiska rasstudier” som är en forskningsinriktning som uppkom inom den amerikanska rättsforskningen.
vithetsnormen

Vithet – att ha vit hud och bli identifierad som vit – menar brittisk-amerikanska sociologen Ruth Frankenberg i USA och Europa är att ses
som normal. Vita människor ”tillhör” och har därför vissa rättigheter
medan människor som inte är vita – och det gäller även ursprungsbefolkningen – ses som ovanliga, främmande eller exotiska.
Perspektivet används såväl inom humaniora som samhällsvetenskap, i
olika former av kvalitativa analyser.
Ylva Habel, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap på Södertörns högskola, beskriver hur kritisk vithetsteori har ”utkristalliserats från
ett mångvetenskapligt fält av antikolonialt, antirasistiskt, feministiskt,
crip-studies-orienterat, postkolonialt, queer-teoretiskt och intersektionellt
tänkande. Gemensamt för dessa perspektiv är att de granskar den normbildning som alltsedan upplysningstiden har utnämnt den vite mannen till
måttstock för mänskligheten.”
försvinnande litet fält i sverige

I Sverige har ämnet ingen egen position inom universiteten och det finns
bara ett mindre antal forskare som arbetar med vithetsteori som perspektiv när de analyserar omvärlden. Det finns heller nästan inga kurser som
explicit handlar om vithetsteori. Man får ingen träff på Universitets- och
högskolerådets samlingsplats för alla tillgängliga kurser om man söker på
vithet.
Uppmärksamheten i medierna kan dock ge sken av att området är större.
En kurs på Karlstad universitet hösten 2020 har fått offentlig kritik för att
den handlar om kritiska rasstudier. I litteraturlistan finns vithetsstudier
listade. Ledarskribenter på bland annat Ystad Allehanda, UNT och Corren
har till och med jämfört kursen med rasbiologiska institutet från 1920-talet.
En forskare i Sverige som arbetar med kritisk vithetsteori är Katarina
Mattsson. Hon är docent i genusvetenskap på Södertörns högskola och
började intressera sig för kritisk vithetsteori i början av 2000-talet.
– Jag började i kritisk forskning kring rasism och studerade bilden av
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dom andra i olika sammanhang och skrev bland annat om vardagsrasism.
Efter ett tag började föreställningarna om svenskhet i det material jag
studerade skava lite för mig – jag började känna att det var något vi tappar
bort här.
Katarina Mattsson började studera kopplingen mellan svenskhet och
vithet:
– Jag letade efter perspektiv där man kunde sätta det normerande under
lupp. Då hittade jag kritiska vithetsstudier och kände att perspektivet
bidrar med något viktigt. Det var då ett fåtal forskare i Sverige som skrev
om vithet i en svensk kontext, till exempel professorn i kulturgeografi
Mekonnen Tesfahuney och docenten i socialt arbete Lena Sawyer.
blond , bl åögd , vit – så rasifieras svenskheten

Katarina Mattsson inledde ett projekt tillsammans med Katarina Pettersson om skönhetstävlingen Fröken Sverige och hur den beskrevs på 1940talet. De såg hur det blonda blåögda återkom hela tiden.
– Vid en första anblick kanske man inte ser att det finns rasföreställningar. Det talas om duktiga flickor som är ambitiösa, vill något med sina
liv och som är vackra. Men kommentarerna dyker snabbt upp om blond och
blåögd, om ”svensk typ” eller ”nordisk typ”. Skönhetsidealen konstrueras
kring vithet.
Även i samhällsdebatten finns återkommande en idé om ett svenskt
utseende och ett icke-svenskt utseende, konstaterar Katarina Mattsson.
Som när media beskriver ett brott och vi får veta att förövaren hade ett
”svenskt” eller ett ”icke-svenskt” utseende.
– Då menar de ju egentligen vit eller icke-vit. Det går tillbaka till en
föreställning om svensken som blond och blåögd.
I sin avhandling Black and Swedish i antropologi på University of California Santa Cruz har Lena Sawyer blottlagt hur svenskheten är rasifierad
med utgångspunkt i unga afro-svenskars erfarenheter av att bli exkluderade
från en nationell tillhörighet. Sawyers avhandling bygger på hennes studier
av Sverige i mitten av 1990-talet. Hon beskriver bland annat hur svenskar
inte använder begreppet ras, särskilt inte i officiella dokument, men hur
allmänheten använder begrepp som svensk och invandrare i betydelsen
vit och icke-vit.
Efter henne kom docenten i sociologi Catrin Lundströms avhandling
Svenska Latinas: ras, klass och kön i svenskhetens geografi om hur unga
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svenska kvinnor med rötter i Latinamerika förhåller sig till sin svenskhet.
Samt docenten i interkulturell pedagogik Tobias Hübinettes arbeten kring
utlandsadopterade.
vad rasifiering bet yder

Rasifiering innebär att en människa kategoriseras utifrån sitt utseende.
Även grupper, städer och yrken kan rasifieras och på så vis fyllas med
mening kopplad till socialt konstruerad ras eller etnicitet. Professor Irene
Molina, som är forskningsledare för Centrum för mångvetenskaplig forskning i Uppsala, har till exempel beskrivit etnisk boendesegregation som att
stadsdelar rasifieras.
Litteraturvetaren Therese Svensson skriver att rasifiera innebär att tillskriva någonting betydelser som har med ras att göra, på samma sätt som
att köna innebär att fylla det med mening kopplad till kön.
Hon påpekar att även vita rasifieras: ”Vit är ingenting man föds till, det
är någonting man blir, bland annat genom att ens kropp tillskrivs betydelser
kopplade till ras. Författaren Toni Morrison har också uppmanat antirasistiska forskare att inte endast studera rasism i relation till den underprivilegierade situationen, utan också i relation till den privilegierade. Kritiska
vithetsstudier undersöker hur vithet skapas inom olika områden, och det
går inte att bortse ifrån att ras är ett nödvändigt begrepp för att förstå även
vitifierade människors kroppslighet i en kolonial värld.”
Svenssons avhandling Vithetens koagulerade hjärta. Om avkoloniserande
läsningars möjlighet är den första avhandlingen som bygger på vithetsteori
inom ämnet litteraturvetenskap. I den analyserar hon Hjalmar Söderbergs
Doktor Glas, Herrar av Ludvig Nordström och Astarte av Karin Boye.
En motsvarande analys, men av svensk film, har tidigare gjorts av Hynek
Pallas i avhandlingen Vithet i svensk spelfilm 1989–2010 där han analyserar
33 filmer utifrån ett vithetsteoretiskt, men också intersektionellt perspektiv.
vit här är inte samma som vit där

Vithet är också ett område inom turismforskningen. Katarina Mattsson
har bland annat följt svenska turister till Sydafrika där de velat uppleva
”det riktiga Afrika”.
Katarina Mattsson breddar synen på vithet med att beskriva hur svenska
turister på besök i Sydafrika inte känner igen sig i den vithet som finns där,
och att det skaver för dem. Det är den kontextuella dimensionen, vithet
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får olika betydelse på olika platser med olika historia.
Men trots att vitheten inte är densamma i olika delar av världen kan vita
människor ändå åka mellan olika kontexter och få fördelar av att vara vit.
– Det finns ett system som skyddar den vita kroppen, som ger fördelar
till den som reser med en vit kropp. Motsvarande finns inte för människor
med svarta eller bruna kroppar, som ofta inte ens har möjlighet att resa på
säkra lagliga sätt.
ett perspektiv som kan kombineras med andra

I dag används vithetsperspektiv av allt fler forskare och studenter, men
också inom politisk aktivism. Ordet vithetsnorm fanns till och med bland
listan på nyord 2015. Katarina Mattsson berättar att trots att det inte
finns många svenska forskare inom vithetsteorin så finns intresset bland
studenter som gärna vill använda vithetsteori i uppsatsskrivandet, hon ser
det inom genusvetenskap men också i lärarutbildningen.
– Jag ser också hur vithetsteorin har påverkat samhällsdebatten. Rasifierade ungdomar har fått möjlighet att sätta ord på hur rasismen verkar
på dem. Det här helt avgörande för självkänslan att förstå att det inte är
mig det är fel på, utan att det finns en norm som säger att jag är fel. Det
spelar stor roll.
– Vi märker det när vi möter studenter. Det är inte första gången de hör
talas om vithetsnormer och vi hjälper dem att ställa frågor till olika material
och bidra med ett teoretiskt perspektiv.
Katarina Mattsson tycker det är viktigt att lyfta fram skillnaden mellan
den politiska debatten där sanningar ibland behöver slås fast, och undervisningen där hon försöker få studenterna att ha en utforskande ingång.
– Det är ett stort missförstånd att vi kritiska forskare inte skulle arbeta
med utforskande frågor – av att ta reda på hur saker fungerar. I den ideologiska debatten är man mer tvärsäker i sina uttalanden.
Hon tycker också det är viktigt att påpeka att vithetsteorin inte ger hela
bilden.
– Inget perspektiv ger hela bilden, inte genusteorin, och inte heller om
man studerar klass eller sexualitet. När man kombinerar perspektiven blir
vår bild av verkligheten mer komplex. Och det är ju vad intersektionalitet
handlar om, att tillföra flera perspektiv.
– När vi kombinerar perspektiven får vi syn på olika dimensioner. Den
som bara studerar genusrelationer ser att män är överordnade, men om vi
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lägger till ett vithetsperspektiv blir det mycket mer komplext. Det finns
flera sådana studier där forskare visat att vitheten, inte minst i den internationella sfären, övertrumfar genus, så att vita kvinnor kan inta en helt
annan position på grund av sin vithet, till exempel när de reser.
i ett hav av vithet

I Sverige har Sara Ahmed, som tidigare var professor i Race and cultural
studies vid University of London, blivit mycket läst, främst genom att ett
urval av hennes texter översatts till svenska. Antologin Vithetens hegemoni
kom på svenska 2011. Sara Ahmed är också hedersdoktor vid Malmö
universitet.
Ahmed är från början litteraturvetare men rör sig främst inom den gren
inom filosofin som kallas fenomenologi, det vill säga läran om det som
visar sig för medvetandet. Trots att hon ses som betydelsefull för vithetsforskningen är hon inte självklart positiv till den. Hon oroar sig för att
det ska göra att vita människor återigen kommer i fokus, till och med när
det handlar om rasism. Hon skriver också om hur vitheten ofta beskrivs
som osynlig – men det gäller ju bara för den som är vit. I essän Vithetens
fenomologi beskriver hon i stället hur det känns att befinna sig i ett hav av
vithet. Vithetsstudier handlar därför om ”att göra det som redan är synligt,
synligt på ett annat vis”.
I Vithetsförklaringar skriver Ahmed:
”Det har blivit vanligt att framställa vitheten som osynlig, som det
osedda eller det omarkerade, som en icke-färg, som den närvarande frånvaron eller den dolda referenten mot vilken alla andra färger blir avvikelser (Frankenberg 1993, Dyer 1997). Men vitheten är naturligtvis
bara osynlig för den som besitter den. För den som inte gör det är det
inte svårt att se vitheten; den verkar till och med vara överallt.”
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Färre följare när
nätjättar täpper
till kaninhål
Flera högerextrema internetkändisar och grupper
har sett sina sociala mediekonton på plattformar som
Youtube, Facebook och Twitter släckas ner. När de tvingas
söka sig till andra, mindre plattformar tappar de följare
i tusental, visar forskning.
emilie stendahl

Extremister använder sociala medier för att nå ut till en bredare och
större publik, framstå som trovärdiga och försöka bryta sin förvisning
till den politiska marginalen och i stället ta plats i den politiska mittfåran. Plattformar som Youtube, Twitter, Instagram och Facebook har
miljonpublik och driver mer trafik till extremt innehåll än alternativa
sociala medieplattformar eller andra sajter. Att sociala medier blivit
en arena där rasism, sexism, homofobi och hat normaliseras, och där
extrema ideologier vinner legitimitet, har gjort att de sociala mediejättarna är under ökat tryck från beslutsfattare, civilsamhälle och användare att agera.
kör bort dem från mainstream - pl attformarna

I debatten som förs undrar en del varför techjättarna inte bara tar krafttag
mot högerextrema, precis som de gjort med Islamiska staten. IS hade en stor
och påtaglig närvaro i våra mest besökta sociala medier under åren 2014 till
2017 – i dag är deras nätverk där i spillror eftersom företagen aktivt plockat
bort konton, ibland i samma stund som de skapats. En utveckling som
92

Sidhuvud

93

Deplattformering
bland annat beskrivs i Disrupting Daesh: Measuring Takedown of Online
Terrorist Material and its Impact.
Men det går inte att jämföra IS med den högerextrema miljön, anser
Maura Conway, professor vid universitetet i Dublin och koordinator för
VOX-pol, ett forskningsnätverk som studerar våldsbejakande politisk
extremism online.
I Routing the Extreme Right: Challenges for Social Media Platforms beskriver hon varför jämförelsen haltar. Bland annat för att IS är en organisation
med tydlig varumärkesstrategi, medan högerextremismen är en spretig miljö
med en uppsjö aktörer och inriktningar. Att stävja högerextremism online
kräver något helt annat av beslutsfattare, företag och civilsamhälle.
Med det sagt tycker Maura Conway att en vanlig missuppfattning är
att techjättarna inte alls har agerat mot extremism på deras plattformar.
– Jag ingår inte i någon hejarklack för sociala medieplattformar och jag
anser att de har mycket att svara för, men det går inte att påstå att de inte
har gjort något alls åt detta, för det har de. De har ändrat användarvillkoren på avgörande sätt de senaste åren för att komma till rätta med hat och
högerextremt innehåll. Det är möjligt att kritisera dem för att de inte har
gjort tillräckligt eller att de inte varit snabba nog, men de har inte gjort
ingenting, säger hon.
högerextrema internetkändisars uppgång och fall

Vid det här laget finns flera exempel på högerextrema profiler som blivit
utkastade från de mest populära sociala medierna. Förra hösten stängde
till exempel Youtube ner högerextreme Henrik Palmgrens ”Red Ice”, som
med sina drygt 300 000 prenumeranter räknades som en av de viktigaste
vit makt-kanalerna, enligt amerikanska människorättsorganisationen
Southern Poverty Law Centre.
Inflytelserika konspirationsteoretikern David Icke blev av med Facebook
och Youtube i våras. Brittiska Katie Hopkins, som kallar sig själv för en
”kvinnlig Farage” och är ökänd för sina många fördomsfulla och rasistiska
uttalanden, stängdes i somras av för gott från Twitter där hon hade över
en miljon följare.
Några andra kända högerextrema profiler som blivit utkasnigel farage
tade från olika sociala medier
Brittisk politiker som eldat på rasism,
de senaste åren är anti-semiten
främlingsfientlighet, kvinnohat och muslimhat.
Har besökt konspirationsteoretikern Alex Jones
show inte mindre än sex gånger. Tagit tydlig
ställning för brexit.
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Ku Klux Klan. USA:s äldsta och
mest ökända vit makt-organisation.

och före detta KKK-ledaren David Duke,
english defence league
högerextrema konspirationsteoretikern Alex
En högerextrem organisation
Jones, konspirationsteoretikern och politiska
i England vars främsta måltavla
är muslimer.
aktivisten Laura Loomer, provokatören Milo
Yiannopoulos och grundaren av anti-muslimska English Defence League Tommy Robinson.
Alla för att på olika sätt brutit mot plattformarnas användarvillkor
som förbjuder hat, hot och förhärligande av våld.
även grupper och rörelser har kastats ut

Det är inte bara högerextrema profiler som kastats ut från plattformarna,
utan även organisationer. Rasistiska Granskning Sverige har till exempel
upprepade gånger stängts av från Facebook. Nordiska motståndsrörelsen
blev av med sitt Twitterkonto redan 2018. Samma år stängdes fascistiska
Britain First av från Facebook, kort efter att ledarna Paul Golding och Jayda
Fransen hade dömts för hatbrott.
Försök har också gjorts att begränsa högerextrema strömningar i sociala medier. I somras agerade flera techjättar mot konspirationsteoretiska
QAnon – en löst sammansatt högerextrem rörelse som gått från att vara
liten och udda till att vinna allt bredare stöd. Anhängarna tror att Donald
Trump motarbetas av en grupp högt uppsatta djävulsdyrkande pedofiler,
där bland andra Hillary Clinton, Barack Obama, Tom Hanks och Oprah
Winfrey sägs ingå.
Ett antal QAnon-supportrar har tagit till våld och konspirationen har
kommit att betraktas som farlig. Twitter, TikTok, Youtube och Facebook
har därför rensat bland grupper, sidor och konton kopplade till QAnon.
I mitten av augusti tog Facebook till exempel bort 790 QAnon-grupper,
samt införde restriktioner mot ytterligare 1 950 grupper och 440 sidor. Bland
annat ska den som söker efter QAnon inte längre rekommenderas liknande
grupper, ett system som forskare tidigare kritiserat eftersom det antas bidra
till nätanvändares radikalisering och en normalisering av extrema åsikter.
depl attformering ett sätt att möta extremism online

En del forskare kallar detta deplattformering: när sociala medieföretag
med hänvisning till sina användarvillkor tar bort innehåll eller blockerar
grupper, konton eller sidor (Rogers, Clifford & Powell). Andra kallar det
borttagning, eller rätt och slätt innehållsmoderering (Ganesh & Bright).
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Angreppsättet har blivit allt vanligare och inget tyder på att trenden
kommer vika. Tvärtom har en rad högerextrema terrorattacker satt nytt
ljus på frågan. Våren 2019 anslöt sig flera sociala mediejättar och ett 50-tal
länder, däribland Sverige, till uppropet ”the Christchurch Call” för att
eliminera extremism online, som svar på den terrorattack på Nya Zeeland
där 51 människor dödades.
oönskade konsekvenser

Samtidigt är deplattformering kontroversiellt och väcker debatt. En farhåga
är att högerextremister vinner sympatier när de kastas ut från sociala medier
eftersom de kan framställa sig som offer för etablissemanget, vilket är i linje
med deras retorik sedan tidigare.
När QAnon-grupper plockades bort i somras var anhängarna inte sena
med att se det som ännu ett tecken på att de var något stort på spåren. På
samma sätt har högerextrema internetkändisar inte varit sena att ropa censur.
Brittiska organisationen Hope not Hate, som bevakar högerextremism,
skriver i sin årsrapport (2020) att även om deplattformering är ett mycket effektivt sätt att förhindra tillväxten av högerextremism, så behöver det balanseras
mot yttrandefriheten för att förhindra en negativ reaktion från allmänheten.
Institute for Strategic Dialogue (ISD) efterlyser tydliga, begripliga och
konsekventa riktlinjer för när techjättarna plockar bort material och inte,
bland annat i rapporten The Online Ecosystem of the German Far-Right.
Exakt hur sociala medieföretagen resonerar när de tar bort sidor eller
material, samt de gånger de inte agerar, är inte känt. Snarare tycks företagen
vilja jobba i det tysta och bristen på transparens är den vanligaste kritiken
mot dem överlag, både från forskare och andra röster i debatten. Techjättarna är notoriskt svåra för journalister att kontakta.
värre våldsfantasier i mörka vrår ?

En annan farhåga handlar om att extremister knuffas mot mörkare vrår
online när de deplattformeras. Vrår där insynen är liten och där hat och
rasism riskerar att växa okontrollerat; En ostörd, perfekt plats för radikalisering med förnyat våld i dess spår.
Några alternativa plattformar som extremister sökt sig till är Gab,
Telegram, BitChute, Discord, Minds, Voat och VK – en utveckling som
bland annat beskrivs i Right-Wing Extremists’ Persistent Online Presence:
History and Contemporary Trends, ett policy brief från International
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Centre for Counter-Terrorism.
Bland de nya plattformarna tycks en särskilt stå ut: Telegram. Den
är tidigare känd för att ha varit en fristad för IS, men på senare tid har
såväl Hope not Hate som Institute for Strategic Dialogue larmat om hur
nätverk av vit makt-grupper växer fram på Telegram. I nätverken frodas
en mycket våldsbejakande och våldsförhärligande kultur och minoriteter
demoniseras. Civilsamhället kommer inte mäkta med att hålla ögonen på
nätverken, varnar exempelvis Jakob Guhl och Jacob Davey i A Safe Space
to Hate: White Supremacist Mobilisation on Telegram.
Samtidigt tycks ISD och Hope not Hate efterlysa mer moderering, inte
mindre, och uppmanar bland annat beslutsfattare att uppmärksamma de
alternativa plattformarna mer.
Ytterligare en farhåga handlar om hur besluten fattas om vad som ska
tas bort och hur vi ser till att det inte drabbar fel personer, grupper eller
innehåll. Den frågan lyfter till exempel forskarna Bharath Ganesh och
Jonathan Bright i Countering Extremists on Social Media. När automatiserade lösningar introduceras kräver det kritisk granskning för att säkerställa
hur tillförlitlig dessa är.
ett bra instrument eller allt för trubbigt ?

En återkommande fråga i debatten är: Fungerar deplattformering? Flera
forskare har tagit sig an frågan och det går att slå fast att deplattformering
gör skillnad på så sätt att extremisters räckvidd minskar väsentligt, vilket
bedöms som viktigt.
Fascistiska gruppen Britain First hade till exempel 1,8 miljoner gillare
när de kastades ut från Facebook. Britain First skapade en ny officiell sida
på den mindre plattformen Gab, ibland kallad ”Twitter för rasister”. Där
hade de ett år senare endast 11 181 följare. Det konstaterar docenten Lella
Nouri, professorn Nuria Lorenzo-Dus, och doktoranden Amy-Louise
Watkin vid Swanseas universitet i sitt paper Following the Whack-a-Mole:
Britain First’s Visual Strategy from Facebook to Gab. Mot bakgrund av det
stora följartappet rekommenderar forskarna sociala medieföretag att fortsätta ta bort extremistgrupper som bryter mot användarvillkoren.
Men forskarna noterar också att bilderna Britain First publicerade på
Gab var mer extrema än de varit på Facebook. Därför bör beslutsfattare
utveckla sina relationer med nyare, mindre och smalare plattformar så att
även dessa modererar sitt innehåll, och de sociala mediejättarna bör dela
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med sig av sina kunskaper för att hantera extremism, metoder och resurser
till mindre och nyare plattformar, skriver Nouri, Lorenzo-Dus och Watkin.
mindre föl jarskara , mildare språk

I en annan studie följde Richard Rogers, professor vid Amsterdams universitet, ett antal högerextrema internetkändisar som sparkats ut från de
största plattformarna till nya kanaler och grupper på Telegram. Även här
blev tappet av följare stort.
Däremot blev profilernas språk mindre extremt på Telegram, noterar Rogers.
På Telegram pekade de högerextrema profilerna trafik mot sina egna
sajter, samt mot Twitter och Youtube. Richard Rogers drar därför slutsatsen
att trots deplattformering, tycks Twitter och Youtube alltjämt vara relevanta för de högerextrema profiler han studerat. Facebook och Instagram
verkade de högerextrema internetkändisarna däremot betrakta som förlorade plattformar.
det fungerade för reddit

Redan 2015 stängde internetforumet Reddit ner ett antal trådar som
återkommande varit fulla av rasism, fördomar och hat. Två av dessa var r/
coontown och r/hatefatpeople – den första full av rasism mot svarta och
den andra full av hat mot överviktiga.
Nedstängningen ledde till att en del användare lämnade Reddit. De som
stannade kvar sökte sig till nya trådar där de inte hatade i samma omfattning
som tidigare. Metoden fungerade med andra ord för Reddit, konstaterar
därför sex forskare som utvärderat åtgärden i studien You Can’t Stay Here:
The Efficacy of Reddit’s 2015 Ban Examined Through Hate Speech. Att
stänga ner en plats där rasism och hat kom till uttryck gjorde skillnad, utan
att för den skull stänga av individer.
memes , ironi och hundvissling – vad räknas som hatspråk ?

En sak som försvårar arbetet med att bemöta högerextremism online är
att miljön inte sällan präglas av antydningar, kodat språk och ironi. Av så
kallad hundvissling – att formulera sig på ett sätt som bara de redan invigda
uppfattar, såsom en hundvissla bara uppfattas av hundar.
Dessutom har memes blivit centrala – små kulturbärare, ofta i form av
en bild med text eller en animerad gif. Claire Wardle, en världsledande
forskare på sociala medier och verifiering, skriver till exempel att memes
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När människor beskrivs som något annat än just
människor, till exempel ohyra, råttor, sjukdomar
eller hot. Beskrivningar som sänker tröskeln för
våld mot människor eller grupper av människor.

är viktiga instrument för spridandet av hat, konspirationer
och desinformation, och att det
underförstådda budskapet gör dem inflytelserika.
Sammantaget en kultur som inte enkelt låter sig ringas in.
Att det finns en koppling mellan hatspråk och våld är belagt i forskning, som att avhumaniserande språk bäddar för våld. Men det saknas
konsensus om vad hatspråk är. För att identifiera hatspråk krävs kunskap
om sammanhanget i vilket något sägs, om det som beskrivs och vem som
är avsändare, bland annat.
Susan Benesch, adjungerad professor vid American University och
knuten till Berkman Klein Center for Internet and Society, driver ett
projekt om ”dangerous speech”: när språk leder till våld. Hon noterar att
det finns många sorters skadligt innehåll online, som orsakar olika typer
av skada, från känslor av utsatthet till massmord. Därför måste regleringen
av innehåll online vara både tydlig och komplex. Även Susan Benesch
efterlyser tydligare regler för vad plattformarna godtar och inte, samt en
fristående nämnd dit den som vill överklaga ett beslut kan vända sig.
Två samtida exempel på hur dödlig kombinationen hatspråk och sociala
medier kan vara är hur ryktesspridning på Whatsapp i Indien ledde till att
oskyldiga lynchades, och hur Facebook bidrog till folkmordet på rohingyer
i Myanmar. Något som företrädare för Facebook och Whatsapp medgett.
känn hur vikingablodet svall ar !

”Släpp offerkoftan och känn hur vikingablodet svallar i dina ådror! Vi är
svenskar, och länge nog har vi tigande tagit emot skit från etablissemang
och främlingar. Sluta med det! Vi organiserar oss, vi förbereder oss, vi slår
tillbaka. Kom med oss!”.
Så låter det på Twitter när vit makt-organisationen Det fria Sverige vill
locka nya medlemmar. Med inlägget en bild på knutna nävar, logga och
texten ”Svensk! Är du beredd att slå tillbaka?”.
Det fria Sverige har konton på Facebook, Twitter och Youtube som
de använder i en rad syften. De driver kampanj mot flyktingbostäder i
Haninge, gör reklam för koppar och t-shirts med tryck och hälsar ungdomar välkomna till sommarläger med rasideologiske Marcus Follin. Återkommande odlar de myten om att det pågår ett folkmord på vita.
Ett exempel bland många på att det inte är vidare svårt att hitta forum där
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rasism frodas, trots att techjättarna vässat användarvillkor och vidtagit åtgärder.
Southern Poverty Law Centre har kallat Facebooks strategi för att ta
bort grupper som sprider hat på plattformen för ”fläckvis och ineffektiv”
och ger exempel på rasistiska grupper som fortsatt finns kvar trots att de
anmälts. En kritik som skulle kunna riktas mot fler plattformar.
l agstiftning eller självreglering ?

De sociala mediejättarna har länge strävat efter att själva få reglera sina
plattformar, men på senare tid har allt fler länder börjat diskutera ny lagstiftning för att komma till rätta med hat, extremism och terrorism online. Att
techjättar visat större intresse för ett förslag om att låta internationella
mänskliga rättigheter vara vägledande för deras användarvillkor, verkar
inte vara nog för att beslutsfattare ska släppa frågan. I EU föreslås en ny
lag med skarpare krav på digitala plattformar – som att de åläggs att plocka
bort material som klassas som terrorism inom en timme.
I en podcast från Tech Against Terrorism diskuterar Evelyn Douek,
doktorand vid Harvard Law School, och Daphne Keller, adjunkt på Stanford Law School, utmaningarna med att lagstifta. Frågorna är många och
kniviga. Om vi lagstiftar, får vi andra konsekvenser än dem vi önskar?
Driver vi extremister mot ekokammare och försvårar för rättsväsendet?
Hur påverkar det individers yttrandefrihet? Om vi inte lagstiftar, vilka blir
konsekvenserna då? Vill vi verkligen ge privata företag rätten att bestämma
vem som blir hörd eller inte? Hur ska samarbetet mellan stater och plattformar egentligen se ut?
Evelyn Douek och Daphne Keller konstaterar att behovet av att moderera terrorism och extremism online har satt fart på frågan om att lagstifta.
Det handlar inte enbart om att reglera vilket innehåll som får finnas online,
utan även om att reglera algoritmer och hur information förstärks och
sprids. Bägge efterlyser krav på större transparens från såväl plattformar
som stater. Om vad stater har begärt ska tas bort, till exempel.
– Under de kommande 5–10 åren kommer vi att få se olika länder och
plattformar experimentera mycket. Och jag tror att vi kommer få se rätt
radikala förändringar, säger Evelyn Douek.
– Jag tror att det här blir ett oerhört viktigt årtionde för regleringen av
det som sägs online.
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Tack till Agnes Florin som illustrerat
Faktalabbets alla texter och som drev igenom
att projektet fick bli en tryckt skrift,
som får leva länge.

Det här är Expo
Stiftelsen Expo grundades 1995 av bland andra Stieg Larsson. Sedan
starten har journalistisk granskning av rasistiska grupper och idéer
utgjort grunden för vårt arbete. Expos vision är ett samhälle där rasistiska idéer och organisationer saknar inflytande.
Omvärldsbevakning
Vi har Nordens största arkiv över rasistiskt och främlingsfientligt
material. Sedan 2009 släpper vi årligen en rapport över den rasideologiska miljön och vi producerar material till skolor.
Journalistik
Vi producerar tidskriften Expo som kommer med fyra nummer per år.
Den innehåller reportage, analyser och opinionsbildande material om
rasism i Sverige och internationellt. Vi publicerar aktuella nyheter på
vår sajt samt sprider vår journalistik i sociala medier.
Utbildning
Expo föreläser nästan varje dag någonstans i Sverige på skolor,
myndigheter, organisationer och företag. Utbildningsverksamheten
syftar till att stärka människors kunskap om rasismens mekanismer,
idéer, historia och nutida organisering.
Stöd Expo
Expo är beroende av stöd från allmänheten och företag för att kunna
bedriva sin verksamhet. Gå in på expo.se/stod-expo för att ta reda på
hur du kan stödja oss. Tillsammans utmanar vi rasismen.

Rasism och extremism i en ny tid
– vad säger forskningen?
Rasistiska aktörer vinner inflytande på flera sätt, från
högerpopulistiska partier som kammar hem val till
extremister som bygger digitala hatgemenskaper och
arbetar för att avskaffa såväl demokrati som mänskliga
rättigheter.
Förutom den organiserade rasismen kämpar många
med att synliggöra och utmana den strukturella rasismen,
alltså den maktordning som gång efter annan återskapas
genom handling men som inte alltid är medveten.
I den här skriften gör vi nio nedslag i olika aktuella
ämnen som har bäring på rasismen i dag och frågar
vad forskningen säger. Vi söker svar på frågor som: Hur
definierar forskare rasism? Varför vill någon bli extremist?
Vad är populism? Vad studerar forskare som undersöker
vithet? Hur rasifieras svenskhet? Gör deplattformering
skillnad? Hur står det till med demokratin?
Faktalabbet – ett projekt av Stiftelsen Expo.

Med stöd av Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

